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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมรองเทา
หนังนิรภัยฉบับปจจุบนั คือ มอก. 523-2554
มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
ขอบขายการบังคับใช
มาตรฐานฉบับนีค้ รอบคลุมเฉพาะรองเทา
หนังนิรภัยทําดวยหนังแทหรือหนังเทียมเทานัน้
ความหมายของคําที่ ใชในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
 รองเทาหนังนิรภัย (Leather Safety
Footwear) หมายถึง รองเทาหนังทีม่ พี นื้ รองภาย
ในหรือวัสดุหุมภายในที่แยกระหวางตัวรองเทา
กับพื้นรองเทา มีบัวหัวสําหรับปองกันอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นกับนิ้วเทาของผูสวมใส และอาจมีแผน
ปองกันการแทงทะลุดว ยก็ได
 บัวหัว (Toecap) หมายถึง สวนประกอบ
สําหรับปองกันอุบตั เิ หตุจากการทํางานทีจ่ ะเกิด
กับนิว้ ของผูส วมโดยออกแบบใหปอ งกันอันตราย
ที่เกิดจากแรงกระแทกและแรงกดทับ
 แผนปองกันการแทงทะลุ (Penetration
-resistant Insert) หมายถึง แผนที่ใสเสริมลง
ไปในพืน้ รองเทาสําหรับปองกันการแทงทะลุของ
ของแหลมหรือของมีคม
 ความตานไฟฟาสถิต (Antistatic)

ประเภทตานไฟฟาสถิต (Antistatic)
ใชสัญลักษณเปนตัวอักษร A
 ประเภทเสริ มแผ นป องกั น การแทงทะลุ
และตานไฟฟาสถิต ใชสญ
ั ลักษณเปนตัวอักษร PA
 รองเท าหนั งนิ รภั ย แบ ง ตามลั ก ษณะ
รูปทรงมี 5 แบบ ดังนี้
 แบบหุมสน (Low Shoes)
 แบบหุมขอ (Ankle Boot)
 แบบครึ่งแขง (Half-knee Boot)
 แบบเต็มแขง (Knee-height Boot)
 แบบเต็มขา (Thigh Boot)
 รองเทาหนังนิรภัยทั้ง 5 แบบขางตน
แตละแบบแบงตามชนิดของหนังที่ ใช ทําหนัง
สวนบนเปน 2 ชนิด ไดแก ชนิดหนังแท และ
ชนิดหนังเทียม
ขนาด มิตแิ ละความคลาดเคลือ่ น
 ขนาดของรองเทา
ขนาดของรองเทาหนังนิรภัยใหเปนตาม
ตารางภาคผนวก ก. โดยยอมใหมีเกณฑความ
คลาดเคลือ่ นจากขนาดหุน รองเทาระบบอังกฤษ
(UK) และระบบอเมริกา (US) ไดไมเกิน 2
มิลลิเมตร ระบบยุโรป (EUR) ไดไมเกิน 3
มิลลิเมตร โดยในการวัดใหใชเครือ่ งวัดละเอียด


หมายถึง วัตถุที่มีความตานไฟฟาตั้งแต 100
กิโลโอหม ถึง 1,000,000 กิโลโอหม
ประเภท แบบ ชนิด และสัญลักษณ
 รองเทาหนังนิรภัยแบงตามคุณสมบัติ
ของพื้นรองเทามี 4 ประเภท แตละประเภทใช
สัญลักษณเฉพาะตัว ไดแก
 ประเภทธรรมดา (Standard) ใชสญ
ั ลักษณ
เปนตัวอักษร S
 ประเภทเสริ ม แผ น ป อ งกั น การแทง
ทะลุ (Penetration-resistant) ใชสญ
ั ลักษณเปน
ตัวอักษร P
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ตารางภาคผนวก ก. ขนาดของรองเทาหนังนิรภัย
ระบบอังกฤษ
(UK)
3
3½
4
4½
5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
10
10 ½
11

ระบบอเมริกา
(US)
4½
5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
10
10 ½
11
11 ½
12
12 ½

0.1 มิลลิเมตร ตามวิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้
 หนังสวนบน
 ชนิดหนังแท ความหนาตองเปนไปตาม
ที่กําหนด [ดูตารางความหนาของหนังสวนบน
(ชนิดหนังแท)] การวัดใหใชเครื่องวัดละเอียด
0.1 มิลลิเมตร
 ชนิดหนังเทียม ความหนา (รวมวัสดุ
เสริม) ตองไมนอ ยกวา 1.00 มิลลิเมตร การวัด
ใหใชเครื่องวัดละเอียด 0.1 มิลลิเมตร
 พืน
้ รองเทา
 ความหนา กรณีพน
ื้ รองเทาหนังนิรภัย
มีดอก เมื่อวัดบริเวณสวนที่แรเงา (ตามรูปที่
แสดงไว) ความหนา (d1) ตองไมนอยกวา 4
มิลลิเมตร กรณีพื้นรองเทาไมมีดอก ความหนา
ต่าํ สุดตองไมนอ ยกวา 6 มิลลิเมตร การวัด ใหใช
เครื่องวัดละเอียด 0.1 มิลลิเมตร
 ความสูงของดอกยางพื้นรองเทา เมื่อ
วั ดบริ เวณส วนที่ แรเงา (ตามรู ป ที่ แสดงไว )
ความหนา (d2) ตองไมนอ ยกวา 2.5 มิลลิเมตร
 บัวหัว ความยาวต่ําสุดของบัวหัว ตอง
เปนไปตามที่กําหนด (ดูตารางความยาวต่ําสุด

ระบบยุโรป
(EUR)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
-

ตารางความหนาของหนังสวนบน (ชนิดหนังแท)

ความยาวขนาด
หุนรองเทา (ม.ม.)
237
241.5
245.5
250
254
258
262.5
267
271
275.5
279.5
284
288
292.5
296.5
301
305

สวนประกอบ
หนังสวนหนา
หนังสวนขาง
หนังสวนสน
ลิ้น

ความหนาต่ําสุด (ม.ม.)
1.80
1.80
1.60
1.00

ของบัวหัว) การวัดใหปฏิบตั ติ ามวิธที กี่ าํ หนดใน
มาตรฐานนี้ (หัวขอการวัดความยาวของบัวหัว)
 แผนปองกันการแทงทะลุ ระยะระหวาง
ขอบของแผนปองกันการแทงทะลุกับขอบพื้ น
รองเทาดานใน ตองไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร และ
ระยะระหวางขอบของแผนปองกันการแทงทะลุ
กับขอบพืน้ รองเทาดานในบริเวณสนรองเทาหนัง
นิรภัย ตองไมเกิน 17 มิลลิเมตร การวัดใหใช
เครื่องวัดละเอียด 0.1 มิลลิเมตร
วัสดุและการทํา
วั สดุ ที่ ใช ทํารองเท าหนั งนิ รภั ย ต องมี
คุณสมบัติดงั ตอไปนี้
 ชนิดหนังแท
 ปริมาณโครเมียม (VI) คิดเทียบเปน
Cr2O3 ตองไมเกิน 5.5% สัดสวนโดยมวล การ
ทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 160

ความยาวต่ําสุดของบัวหัว (Toecap)
ระบบอังกฤษ

ขนาดรองเทา
ระบบอเมริกา

ระบบยุโรป

ความยาวต่ําสุด
(ม.ม.)

เล็กกวา ถึง 3 ½
4 ถึง 5
5 ½ ถึง 6 ½
7 ถึง 8
8 ½ ถึง 10
10 ½ ขึ้นไป

เล็กกวา ถึง 4 ½
5 ½ ถึง 6
7 ½ ถึง 8
9 ถึง 9 ½
10 ½ ถึง 11
12 ขึ้นไป

เล็กกวา ถึง 36
37 ถึง 38
39 ถึง 40
41 ถึง 42
43 ถึง 44
45 ขึ้นไป

34
36
38
39
40
42

ความหนาของพืน้ รองเทา
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ตารางคุณสมบัตทิ างฟสกิ สของหนังเทียม

รายการที่
1
2

คุณสมบัติ
มอดุลัส ณ ความยืด รอยละ 100
ความยืดเมื่อขาด

ความต านการฉี กขาดของหนั งส วน
หนา ตองไมนอยกวา 120 นิวตัน การทดสอบ
ใหปฏิบัติตามวิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้ [การ
ทดสอบความตานการฉีกขาดของหนังสวนหนา
(เฉพาะชนิดหนังแท)]
 ความตานแรงตึงของหนังสวนหนา ตอง
ไมนอ ยกวา 15 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร การ
ทดสอบใหปฏิบตั ติ ามวิธที กี่ าํ หนดในมาตรฐานนี้
[การทดสอบความตานแรงดึงของหนังสวนหนา
(เฉพาะชนิดหนังแท)]
 ชนิดหนังเทียม
 คุณสมบัติทางฟสิกส ตองเปนไปตาม
ขอกําหนด (ดูตารางคุณสมบัติทางฟสกิ ส) การ
ทดสอบใหปฏิบตั ติ ามวิธที กี่ าํ หนดในมาตรฐานนี้
(ทดสอบคุณสมบัติทางฟสกิ สของหนังเทียม)
 การเรงการเสือ
่ มอายุ เมือ่ ทดสอบตาม
ทีม่ าตรฐานนีก้ าํ หนด (ทดสอบเรงการเสือ่ มอายุ
ของหนังเทียม) แลว ตองไมเกิดรอยแตก
 ซับในสวนหนา
 ความทนการฉีกขาด ตองไมนอยกวา
60 นิวตันตอมิลลิเมตร การทดสอบใหปฏิบัติ
ตามวิธที กี่ ําหนดในมาตรฐานนี้ (ทดสอบความ
ทนการฉีกขาดของซับในสวนหนา)
 พืน
้ รองเทา
 ความทนการฉีกขาด
(1) ตองไมนอ ยกวา 5 กิโลนิวตันตอเมตร

หนวย
N/mm2
รอยละ

ความทนการขัดสี
(1) ปริมาตรสูญเสียตองไมเกิน 250
ลูกบาศกมลิ ลิเมตร สําหรับพืน้ รองเทาทีท่ าํ จาก
วัสดุที่มีความหนาแนนนอยกวา 0.9 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร
(2) ปริมาตรสูญเสียตองไมเกิน 150
ลูกบาศกมลิ ลิเมตร สําหรับพืน้ รองเทาทีท่ าํ จาก
วัสดุที่มีความหนาแนนมากกวา 0.9 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามวิธีที่ กําหนด
ในมาตรฐานนี้ (ทดสอบความทนการขัดสีของ
พืน้ รองเทา)
 ความทนการพับงอ
เมือ่ ทดสอบการทดสอบใหปฏิบตั ติ ามวิธี
ทีก่ าํ หนดในมาตรฐานนี้ (ทดสอบความทนการ


เกณฑที่กําหนด
1.3 ถึง 4.6
ไมนอยกวา 250



สําหรับพืน้ รองเทาทีท่ าํ จากวัสดุทมี่ คี วามหนาแนน
นอยกวา 0.9 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
(2) ตองไมนอ ยกวา 8 กิโลนิวตันตอเมตร
สําหรับพืน้ รองเทาทีท่ าํ จากวัสดุทมี่ คี วามหนาแนน
มากกวา 0.9 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามวิธีที่ กําหนด
ในมาตรฐานนี้ (ทดสอบความทนการฉีกขาด
ของพืน้ รองเทา)

พับงอของพื้นรองเทา) แลว ความยาวของรอย
ตัดเพิ่มจากเดิมตองไมเกิน 4 มิลลิเมตร
 ความทนน้ํามัน
(1) การเปลี่ ยนแปลงปริ ม าตร เมื่ อ
ทดสอบตามวิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้ (การ
ทดสอบความทนน้ํามันของพื้นรองเทา หัวขอ
การเปลีย่ นแปลงปริมาตร) แลว ปริมาตรเพิม่ ขึน้
ตองไมเกิน 12% แตถา ปริมาตรลดลงเกิน 0.5%
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Steel Toecap Safety Shoes

แผนปองกันการแทงทะลุ (ถามี)
ความทนแรงทะลุ แรงที่ใชในการแทง
ทะลุแผนปองกันการแทงทะลุตองไมนอยกวา
1,100 นิวตัน การทดสอบใหปฏิบัติตามวิธีที่
กําหนดในมาตรฐานนี้ (การทดสอบความทน
แรงทะลุของแผนปองกันการแทงทะลุ)



ตารางความสูงของแทงดินน้ํามันหลังรับแรงกระแทกหรือแรงกดทับ

ใหทดสอบตามหัวขอการทดสอบเมือ่ ชิน้ ทดสอบ
หดตัวหรือความแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งความยาวของ
รอยตัดเพิ่ม จากเดิมตองไมเกิน 6 มิลลิเมตร
(2) การเปลี่ ยนแปลงความแข็ ง เมื่ อ
ทดสอบตามวิธีที่กําหนดในมาตรฐานนี้ (การ
ทดสอบความทนน้ํามันของพื้นรองเทา หัวขอ
การเปลีย่ นแปลงความแข็ง) แลว ความแข็งเพิม่
ขึน้ 10 Shore A ใหทดสอบตามหัวขอการทดสอบ
เมื่อชิ้นทดสอบหดตัวหรือความแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ความยาวของรอยตัดเพิม่ จากเดิมตองไมเกิน 6
มิลลิเมตร
 บัวหัว (Toecap)
 ความทนการกัดกรอน (เฉพาะบัวหัว
โลหะ) เมือ่ ทดสอบตามวิธกี าํ หนดในมาตรฐานนี้
[การทดสอบความทนการกัดกรอนของบัวหัว
(เฉพาะบัวหัวโลหะ)] ตองไมเกิดการกัดกรอน
หรือเกิดไดได 5 ตําแหนง แตละตําแหนงตองมี
ขนาดไมเกิน 2.5 ตารางมิลลิเมตร
 ความทนแรงกระแทก
(1) บั วหั วโลหะ เมื่ อทดสอบตามวิ ธี
กําหนดในมาตรฐานนี้ (การทดสอบความทน
แรงกระแทก) โดยใชแรงกระแทก 200  4 จูล
แลว ความสูงที่จุดต่ําสุดของแทงดินน้าํ มัน ตอง
เปนไปตามตารางความสู งของแท งดิ นน้ํามัน
หลังรับแรงกระแทกหรือแรงกดทับ และจะตอง
ไมเกิดรอยแตก

ระบบอังกฤษ
เล็กกวา ถึง 3 ½
4 ถึง 5
5 ½ ถึง 6 ½
7 ถึง 8
8 ½ ถึง 10
10 ½ ขึ้นไป

ขนาดรองเทา
ระบบอเมริกา
เล็กกวา ถึง 4 ½
5 ½ ถึง 6
7 ½ ถึง 8
9 ถึง 9 ½
10 ½ ถึง 11
12 ขึ้นไป

(2) บัวหัวไมเปนโลหะ เมือ่ ทดสอบตาม
วิธีกําหนดในมาตรฐานนี้ (การทดสอบความ
ทนแรงกระแทก) แลว ตองเปลี่ยนจากเดิมและ
เมือ่ ทดสอบโดยใชแรงกระแทก 200  4 จูล แลว
ความสูงทีจ่ ดุ ต่าํ สุดของแทงดินน้าํ มันตองเปนไป
ตามตารางความสูงของแทงดินน้าํ มันหลังรับแรง
กระแทกหรือแรงกดทับ และตองไมเกิดรอยแตก
 ความทนแรงกดทับ เมื่อทดสอบตาม
วิธกี าํ หนดในมาตรฐานนี้ (การทดสอบความทน
แรงกดทับ) โดยใชแรงกด 15  0.1 กิโลนิวตัน
แลว ความสูงที่จุดต่ําสุดของแทงดินน้าํ มัน ตอง
เปนไปตามตารางความสู งของแท งดิ นน้ํามัน
หลังรับแรงกระแทกหรือแรงกดทับ และตองไม
เกิดรอยแตก

ระบบยุโรป
เล็กกวา ถึง 36
37 ถึง 38
39 ถึง 40
41 ถึง 42
43 ถึง 44
45 ขึ้นไป

ความสูงของแทงดินน้ํามัน
(ม.ม.)
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0

การทํารองเทา มีขอ กําหนดดังนี้
 ฝเข็มหนังหนารองเทาตองไมนอ
 ยกวา
3 ฝเข็มตอความยาว 10 มิลลิเมตร การทดสอบ
ใหทําโดยการตรวจพินิจ
 ความติดแนนระหวางพื้ นรองเทากับ
หนังสวนบน
 เย็ บ ติ ด กั น ฝ เ ข็ ม ต อ งไม น อ ยกว า 7
ฝเข็มตอความยาว 50 มิลลิเมตร การทดสอบ
ใหทําโดยการตรวจพินิจ
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การแทงทะลุตอ งไมเกินออกมาพืน้ รองเทาหรือ
บัวหัว และตองไมสัมผัสกับบัวหัว การทดสอบ
ใหทําโดยการตรวจพินิจ
 ความตานไฟฟาสถิต (เฉพาะประเภท
ตานไฟฟาสถิต และประเภทเสริมแผนปองกัน
การแทงทะลุและตานไฟฟาสถิต) ความตาน

ซิป (ถามี) ตองเปนไปตาม มอก. 199
โดยใหยกเวนการทดสอบ ในกรณีมีการใชซิป
ตาม มอก. 199
การบรรจุ
ใหบรรจุรองเทาหนังนิรภัยแตละคูใ นกลอง
กระดาษหรือถุงพลาสติกและปดใหเรียบรอย
เครือ่ งหมายและฉลาก
 ทีร่ องเทานิรภัยทุกขางในแตละคู อยาง
นอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงราย
ละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
 ขนาดรองเท า ควบด วยอั ก ษรย อ ของ
ระบบขนาดของเทา
 สัญลักษณ
 ชนิดรองเทา
 ชื่ อผู ทําหรื อโรงงานที่ ทํา หรื อเครื่ อง
หมายการคาที่จดทะเบียน
 ที่ภาชนะบรรจุรองเทาหนังนิรภัยทุก
หนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่อง
หมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ยและ
อยางชัดเจน
 ชือ
่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้ หรือชือ่
อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
 ขนาดรองเท า ควบด วยอั ก ษรย อ ของ
ระบบขนาดของเทา
 แบบและชนิดรองเทา
 ประเภทและสัญลักษณ
 สีรองเทา
 รหัสรุนที่ ทํา
 ชื่ อผู ทําหรื อโรงงานที่ ทํา หรื อเครื่ อง
หมายการคาที่จัดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศดวย ตองมี
ความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน


ยึดติดกันดวยกาว ตองไมนอยกวา 4
นิวตันตอมิลลิเมตร การทดสอบ ใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานนี้ [การทดสอบความติด
แนนระหวางพืน้ รองเทากับหนังสวนบน (ยึดติด
กันดวยกาว)]
คุณลักษณะทีต่ อ งการ
 ลักษณะทั่วไป ตองตัดเย็บดวยความ
ประณีต เรียบรอย มีรูปรางเหมาะสม ฝเข็ม
สม่ําเสมอ ดอกยางพื้ นรองเทาตองสม่ําเสมอ
ไมบิดเบี้ยว แหวง สึก บัวหัวตองติดแนนกับ
รองเทา สวนทีเ่ ปนโลหะตองไมเปนสนิม กรณีมี
เชือกผูกรองเทา ปลายเชือกตองไมหลุดลุยและ
ความยาวเชือกตองเหมาะสมกับรองเทา กรณีมี
แผนปองกันการแทงทะลุ ตองอยูภ ายในพืน้ รอง
เทา ไมสามารถดึงออกไดโดยปราศจากความ
เสียหายของรองเทา และขอบของแผนปองกัน


ไฟฟาเฉลี่ยตองมีคาตั้งแต 100 กิโลโอหม ถึง
1,000,000 กิโลโอหม การทดสอบใหปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้ [ทดสอบความ
ตานไฟฟาสถิต (เฉพาะประเภทตาน ไฟฟาสถิต
และประเภทเสริมแผนปองกันการแทงทะลุและ
ตานไฟฟาสถิต)]
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1 ตัวยืด
2 ตัวปรับ
3 หัวกระแทก
4 แทงดินน้ํามัน
5 สอมจับ (หนา 10 ม.ม.) 6 ฐานรองรับแรงกระแทก

เครือ่ งทดสอบหัวเหล็ก

หัวกระแทก

รูปการทดสอบความทนแรงกระแทก

การทดสอบความทนการฉีกขาดของ
ซับในสวนหนา
 การทดสอบความทนการฉีกขาดของ
พื้นรองเทา
 การทดสอบความทนการขัดสีของพื้น
รองเทา
 การทดสอบความทนการพั บ งอของ
พื้นรองเทา
 การทดสอบความทนน้ํ า มั น ของพื้ น
รองเทา
 การทดสอบความทนการกั ด กร อ น
ของบัวหัว (เฉพาะบัวหัวโลหะ)
 การทดสอบความทนแรงกระแทก
ของบัวหัวโลหะ
 การทดสอบความทนแรงกระแทก
ของบัวหัวไมเปนโลหะ
 การทดสอบความทนแรงกดทั บ ของ
บัวหัวโลหะและบัวหัวไมเปนโลหะ
 การทดสอบความทนแรงทะลุของแผน
ปองกันการแทงทะลุ
 การทดสอบความติดแนนระหวางพื้น
รองเทากับหนังสวนบน
 การทดสอบความตานไฟฟาสถิต (เฉพาะ
ประเภทตานไฟฟาสถิต และประเภทเสริมแผน
ปองกันการแทงทะลุและตานไฟฟาสถิต)


การทดสอบ
การทดสอบคุณสมบัติของสวนประกอบ
รองเทาหนังนิรภัยตามมาตรฐานนี้ (มอก. 523
-2554) ประกอบดวย
 ขอกําหนดทั่วไป
 การวัดความยาวบัวหัว
 การทดสอบความตานการฉีกขาดของ
หนังสวนหนา (เฉพาะชนิดหนังแท)
 การทดสอบความตานแรงดึงของหนัง
สวนหนา (เฉพาะชนิดหนังแท)
 การทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของ
หนังเทียม
 การทดสอบการเรงการเสื่อมอายุของ
หนังเทียม

ในประเด็นการทดสอบ ขอเสนอเนือ้ หา
เฉพาะการทดสอบบัวหัว (Toecap) และแผน
ปองกันการแทงทะลุ ดังตอไปนี้
การทดสอบความทนแรงกระแทกของ
บัวหัวโลหะ (Metal Toecap)
รายละเอียดการทดสอบโดยสังเขป
 เครือ
่ งมือการทดสอบ ประกอบดวย
 อุปกรณกระแทก ทําดวยเหล็กกลา มี
มวล (น้าํ หนัก) 20  2 กิโลกรัม ทีต่ กอิสระตาม
รางในแนวดิง่ ตามความสูงทีใ่ หพลังงานกระแทก
ตามตองการ และมีกลไกทีจ่ ะจับตัวกระแทกหลัง
จากกระแทกชิน้ ทดสอบเพือ่ ใหเกิดการกระแทก
เพียงครัง้ เดียว
 หัวกระแทก ลักษณะเปนลิ่มมีความ
ยาวอยางนอย 60 มิลลิเมตร สวนที่ใชกระแทก
มีมุม 90  2 องศา และสวนปลายมีการลบมุม
ดวยสวนโคงรัศมี 3.0  0.1 มิลลิเมตร ตลอด
การทดสอบหัวกระแทกตองขนานกั บฐานจับ
โดยทํามุมไมเกิน 17 ลิปดา
 ฐานรองรับการกระแทก ทําจากโลหะ
มีมวลไมนอยกวา 60 กิโลกรัม ขนาด 400 x
400 x 40 มิลลิเมตร ที่แข็งแรงและไดระดับ
 ฐานจับ ทําจากเหล็กกลาขนาด 150
x 150 x 19 มิลลิเมตร ที่มีความแข็งอยางนอย
60 HRC ประกอบดวยนอตยึดสําหรับยึดพื้น
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รูปเครื่ องทดสอบแรงกด

1
2
3
4

1 แผนกดบน
2. ตะปูเหล็กกลา
3 ชิ้นทดสอบ
4 แผนฐาน

แผนกดบน
แทงดินน้ํามัน
ฐานจับ
แผนกดลาง

รูปเครือ่ งทดสอบแรงแทงทะลุ

ในสวนของหัวรองเทาที่ปลายบัวหัว โดยตลอด
การทดสอบตองไมขัดขวางการยุบตัวจากการ
กระแทกของบัวหัว มีสอมจับที่ใชปรับตําแหนง
สวนหัวรองเทา สามารถปรับไดดว ยนอตปรับที่
อยูห ลังสวนพืน้ รองเทาและขนานกับฐาน ความ
แนนของนอตยึดมีคา เทากับ 3  1 นิวตันเมตร
 แทงดินน้า
ํ มันตันขนาดเสนผานศูนยกลาง
25  2 มิลลิเมตร ความสูง 20 2 มิลลิเมตร
สําหรับรองเทาขนาดเล็กกวาเบอร 40 (ระบบ
ยุโรป) ถึงเบอร 40 (ระบบยุโรป) และความสูง
25  2 มิลลิเมตร สําหรับรองเทาขนาดใหญ
กวาเบอร 40 (ระบบยุโรป) โดยปลายทัง้ 2 ขาง
ของดินน้ํามั นใหคลุ มไว ด วยแผ นอะลู มิเนี ยม
เปลวเพือ่ ปองกันดินน้าํ มันติดกับชิน้ ทดสอบหรือ
อุปกรณทดสอบ
 เครื่องวัดมีหนาปด (Dial Gauge) ที่มี
ฐานเปนครึ่งวงกลมรัศมี 3.0  0.2 มิลลิเมตร
และหัวกด (Anvil) เปนครึ่งวงกลมรัศมี 15  2
มิลลิเมตร แรงที่ใชไมเกิน 250 มิลลินิวตัน
 วิธท
ี ดสอบ
 วางแทงดินน้า
ํ มันเขากับชิน้ ทดสอบ (สวน
หัวของรองเทาหนังนิรภัยตัวอยางที่ตัดออกมา
จากระยะ 30 มิลลิเมตร จากขอบบัวหัวโดยไม
ตัดพืน้ รองเทา)
 ยึดชิ้นทดสอบเขากับฐานจับ
 ปล อ ยอุ ป กรณ ก ระแทกในแนวแกน
การทดสอบทีค่ วามสูง 1.02  0.01 เมตร เหนือ
บัวหัว โดยใหแนวยาวของหัวกระแทกอยูใ นแนว
แกนทดสอบ และจุดศูนยกลางของหัวกระแทก
ตรงกับจุดศูนยกลางของแทงดินน้าํ มัน
 วั ดความสู งที่ ตําแหน งต่ําสุ ดของแท ง
ดินน้ํามันดวยเครื่องวัดมีหนาปด

การทดสอบความทนแรงกระแทกสําหรับ
บัวหัวไมเปนโลหะ (Non-Metal Toecap)
ทดสอบดวยวิธีเดียวกันกับการทดสอบ
ความทนแรงกระแทกของบัวหัวโลหะ เพียงแตมี
กระบวนการเตรียมชิน้ ทดสอบกอนดําเนินการ
ทดสอบ ดังตอไปนี้
 เตรียมรองเทาหนังนิรภัยสําหรับทดสอบ
1 คู โดยนํารองเทา 1 ขางนําไปแชในสารละลาย
กรดซัลฟวริกทีอ่ ุณหภูมิ 20  2 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง สวนอีก 1 ขางแชในสาร
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซดอุณหภูมิ 20  2
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
 นํารองเทาหนังนิรภัยทั้ง 2 ขางขึ้นมา
ลางดวยน้าํ กลัน่ ใหสะอาดแลวนําไปเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
20  2 องศาเซลเซียส อีกเปนเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้นนําไปทดสอบความทนแรงกระแทก
การทดสอบความทนแรงกดของบัวหัว
โลหะและบัวหัวไมเปนโลหะ
 เครือ
่ งมือการทดสอบ ประกอบดวย
 เครื่องทดสอบแรงกดที่ใหแรงกด 20
กิโลนิวตัน (ทีค่ วามคลาดเคลือ่ น  รอยละ 1 และ
ควบคุมอัตราเร็วแผนกดไดที่ 5  2 มิลลิเมตร
ตอนาที แผนกดตองคงรูปทรงไวไดเมื่อรับแรง
กด และมีความแข็งไมนอยกวา 60 HRC
 ฐานจับ แทงดินน้ํามันตัน และเครื่อง
วัดมีหนาปด คุณสมบัติเหมือนกับที่ใชในการ
ทดสอบความทนแรงกระแทกของบัวหัว
 วิธท
ี ดสอบ
 วางชิน
้ ทดสอบเขากับฐานจับ
 นําฐานจั บพร อมชิ้ นทดสอบวางระหว าง
แผนกดของเครือ่ งทดสอบแรงกด
 กดชิน
้ ทดสอบดวยแรง 15  01 กิโลนิวตัน

วัดความสูงที่ตําแหนงต่ําสุดของแทง
ดินน้ํามันดวยเครื่องวัดมีหนาปด
การทดสอบความทนแรงทะลุของแผน
ปองกันการแทงทะลุ (Penetration-resistant Insert)
 เครื่องมือทดสอบ ประกอบดวย
 เครื่ องทดสอบแรงแทงทะลุใหแรงกด
อยางนอย 2,000 กิโลนิวตัน และแผนกดขนาน
ที่ติดตะปูเหล็กกลาปลายตัด โดยแผนฐานมีรู
เปดขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ใน
แนวการทดสอบเพือ่ ใหอปุ กรณแทงทะลุผา นได
 ตะปูเหล็กกลาปลายตัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4.50  0.05 มิลลิเมตร และมีความ
แข็งไมนอยกวา 60 HRC
 วิธีทดสอบ
 นํารองเทาหนังนิรภัยตัวอยางมาแยก
สวนบนของรองเทาออกใหเหลือเฉพาะพืน้ รองเทา
เปนชิ้นทดสอบ
 วางชิน
้ ทดสอบบนแผนฐานของเครือ่ ง
ทดสอบแรงแทงทะลุ กดตะปูเหล็กกลาปลายตัด
ดวยอัตราเร็ว 10  3 มิลลิเมตรตอนาที จนกระทั่ง
ตะปูเหล็กกลาแทงทะลุชนิ้ ทดสอบอยางสมบูรณ
บันทึกคาแรงสูงสุดที่ใชไว
 ปฏิ บั ติ ก ารเช น เดี ยวกั นนี้ ที่ ตําแหน ง
ตางๆ กัน 4 ตําแหนง ไดแก บริเวณสนเทา 1
ตําแหนงบริเวณทีห่ า งจากขอบแผนปองกันการ
แทงทะลุ 10 ถึง 15 มิลลิเมตร 2 ตําแหนง และอีก
1 ตําแหนงที่บริเวณใดก็ได โดยแตละตําแหนง
ตองหางกันอยางนอย 30 มิลลิเมตร
กรณีพื้นรองเทามีดอกยาง ใหตําแหนง
ทดสอบอยูระหวางดอกยาง
 รายงานคาแรงต่ําสุดที่เกิดขึ้นเปนผล
การทดสอบ
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