
การอัปเกรดไปใชเ้หลก็กลา้ท่ีมคีวามเค้นครากสงูขึ้น ชว่ยให ้
สามารถออกแบบอุปกรณ์ท่ีมสีมรรถนะสงูขึ้นได ้อีกท้ังยงัเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการรองรบัโหลดอีกดว้ย สามารถรบัความเค้นไดส้งูขึ้น ทำาใหใ้ช ้
เหลก็กลา้ท่ีบางกวา่ได ้ซึ่งมอบความไดเ้ปรยีบหลายประการ ดงัน้ี: 

• ขึ้นกับจุดเริม่ต้น นักออกแบบสามารถลดน้ำ าหนัก 
ของโครงสรา้งเหลก็กลา้ไดส้งูสดุถึง 40 เปอรเ์ซน็ต์

• หากสว่นใดสว่นหน่ึงไดร้บัการเชื่อม เวลาการเชื่อมและ 
ปรมิาณวสัดสุิน้เปลอืงท่ีใชใ้นการเชื่อม 
ก็จะลดลงอยา่งมาก

ความเค้นคราก หมายถึงความเค้นท่ีเหลก็กลา้รองรบัได ้
ก่อนจะเกิดการผิดรูปเชงิพลาสติก ดา้นลา่งน้ีคือค่าจุดคราก 
ท่ีเหลก็กลา้ยงักลบัสูรู่ปรา่งเดมิได ้
เมื่อหยุดใหโ้หลด

ประโยชน์ของ 
ความเค้นครากสงู



Equalizer – เพื่อคณุสมบติัท่ีสมดลุ

เครื่องปลกูพชืแบบ 36 แถวของ Equalizer ใช ้Strenx® 700 Tube เพื่อ
โครงสรา้งท่ีเบาและแขง็แกรง่ท่ีสดุเท่าท่ีจะทำาได ้

ข้อดีท่ีระบุเป็นตัวเลขได้  
• เกษตรกรสามารถปลกูพชืไดม้ากขึ้น 5 เฮกตารต่์อชัว่โมง
• อาจประหยดัน้ำ ามนัดเีซลไดม้ากกวา่ 400 ลติร 

ในระหวา่งฤดกูาลเพาะปลกู
• ลดน้ำ าหนักลงประมาณ 40% จากการออกแบบดั้งเดมิ 

ซึ่งใชเ้หลก็กลา้แบบอ่อน S355 

“แค่เพิม่น้ำ าหนักอยา่งเดยีวน้ันยงัไมพ่อ เพราะคณุจะได้
เครื่องจกัรท่ีใชง้านไมไ่ดจ้รงิซึ่งต้องการแรงมา้มากมาย
เพยีงเพื่อใหแ้ลน่ไปบนดนิได ้คณุต้องการเครื่องจกัรท่ี
ทำางานตามหน้าท่ีท่ีออกแบบมา ดงัน้ันจงึต้อง 
ออกแบบใหม้น้ีำ าหนักเบาท่ีสดุ และแขง็แกรง่ท่ีสดุเท่าท่ีจะ
ทำาได ้” 

Gideon Schreuder,  
ผู้อำานวยการบรหิารของ Equalizer

อ่านกรณีศึกษาฉบบัเต็มไดท่ี้: www.strenx.com
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STRENX® 700  
นำาสมรรถนะไปสูจุ่ด
สงูสดุและเหนือกวา่น้ัน
Strenx® 700 คือมาตรฐานใหมใ่นการออกแบบ 
ดว้ยเหลก็กลา้กำาลงัสงู แต่มนัยงัไมจ่บแค่น้ัน!

42
7-

TH
A-

St
re

nx
®

 7
0

0
 ผ

ลติ
ภัณ

ฑ์แ
ละ

แค
มเ

ปญ
เพ

ิม่ค
วา

มต
ระ

หนั
กร

บัร
ู ้- 

20
20

 -
 A

pl
us

M



ความเค้นคราก 700 MPa ขึ้นไปน้ันจะมาเป็นมาตรฐานใหม ่
ในการออกแบบดว้ยเหลก็กลา้กำาลงัสงู ถ้าคณุใชเ้หลก็กลา้กำาลงัต่ำา 
ผลติภัณฑ์ของคณุก็อาจจะ 
ทำางานไดไ้มเ่ต็มศักยภาพ Strenx® จะพฒันาผลติภัณฑ์ของคณุไปสูจุ่ด
สงูสดุและเหนือล้ำ ากวา่น้ัน

น่ีเป็นเหตผุลท่ีเราเรยีกวา่ 
เหลก็กลา้เพื่อสมรรถนะ

strenx.com



ทำาความเขา้ใจกับความเค้นคราก
เหลก็กลา้ท่ีมคีวามเค้นคราก 700 MPa สามารถ
รบัความเค้นไดส้งูกวา่เหลก็กลา้ S355 ทำาใหใ้ช้
เหลก็กลา้ขนาดบางกวา่เพื่อรองรบัโหลดระดบั
เดยีวกันได ้หรอืไมก็่ รองรบัโหลดไดม้ากขึ้นถ้าใช้
เหลก็กลา้ขนาดเท่ากัน ไมว่า่จะเป็นทางใด ความเค้น
ครากท่ีสงูขึ้นก็จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ
และการทำางาน แร

งด
ึง,

 น
ิวต

ัน

ระยะยืดตัว  มม

Strenx® 700  S355

รูปรา่งเรขาคณิตของตัวอยา่งเหมอืนกัน



เตรยีมพรอ้มอัปเกรดสมรรถนะ

เหล็กแผ่น

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ผลิตภัณฑ์ ช่วงความหนา
 [มม.]

ความเค้นคราก 
Rp02 min [MPa]

การทนต่อแรงตึง 
Rm [MPa]

การยืดตัว A5 min  
t ≥ 3 มม. [%]

รัศมีความโค้งด้านในต่ำา
สุด/t ทั้งสองทิศทาง  

3 < t ≤ 6 มม.

Carbon Equivalent 
CET/CEV ทั่วไป  

t=6 มม. [%]

ความเหนียวต่ำาสุดที่
ทดสอบด้วยการกระแทก

วิธี Charpy V [J/°C] 

Strenx® 700MC D 2-8 700 750-950 12 1.2 0.25/0.39 40/-20

Strenx® 700MC D 8.1-10 680 750-950 12 * … 40/-20

Strenx® 700MC Plus 3-8 700 750-950 13 1.0 0.24/0.38 40/-60

Strenx® 700MC Plus 8.1-12 680 750-950 13 * … 40/-60

ผลิตภัณฑ์ ช่วงความหนา
 [มม.]

ความเค้นคราก 
Rp02 min [MPa]

การทนต่อแรงตึง 
Rm min [MPa]

การยืดตัว  
A5 min [%]

รัศมีความโค้งด้านในต่ำา
สุด/t แนวขวาง/แนวยาว  

8≤ t <15 [มม.]

Carbon Equivalent  
CET/CEV  

สูงสุด t=10 มม. [%]

ความเหนียวต่ำาสุดที่
ทดสอบด้วยการกระแทก

วิธี Charpy V [J/°C]

Strenx® 700 E 4-53 700 780-930 14 1.5/2.0 0.32/0.49 69/-40

Strenx® 700 E 53.1-100 650 780-930 14 * … 69/-40

Strenx® 700 E 100-160 650 710-900 14 * … 69/-40

ผลิตภัณฑ์ ช่วงความหนา
 [มม.]

ความเค้นคราก 
Rp02 min [MPa]

การทนต่อแรงตึง 
Rm [MPa]

การยืดตัว  
A80 min [%]

รัศมีความโค้งด้านใน
ต่ำาสุด/t  

ทั้งสองทิศทาง [มม.]

Carbon Equivalent  
CET/CEV สูงสุด [%]

Strenx® 700 CR 0.7-2.1 700 1000-1200 7 2.0 0.29/0.40

* รบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการดดังอผลติภัณฑ์ไดท่ี้ ssab.com 


