
เครื่องทดสอบหาค่าก าลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย 

(CONCRETE TEST HAMMER) 

ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225 

 

 

 

 

 
 
 

1. ลักษณะทั่วไป               
           เปน็เครื่องมือทดสอบค่าก าลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย สามารถใช้งานได้ 
            ในห้องปฏิบตัิการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน ASTM  C805 
2. รายละเอียดทั่วไป 
    2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดตดิ 
           กับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซ่ึงสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่ 
          10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วน าผลเทียบความต้านทาน 
        ของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยูท่ี่ด้านข้างของเครื่องค่าก าลังต้านทานของคอนกรีต  
          (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2  
        - การวัดช่วง 10-60 MPa 
          - ก าลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m) 
           - การยืดของสปริง 75±0.3 mm. 
          - แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวช้ี 0.65N~0.15N 
          - รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm. 
           - ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทัง่เหล็ก 80±2 
          - น้ าหนัก 1 กก. 
    2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขดัผิวตัวอย่างให้เรียบ 1 อัน และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม 
    2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกต ิ1 ปี 



เคร่ืองทดสอบหาคากําลังตานทานของคอนกรีตแบบไมทําลาย 
(CONCRETE TEST HAMMER DIGITAL) 

ย่ีหอ  CST รุน   HT 225-W 

      1. ลักษณะทั่วไป               

            เปนเคร่ืองมือทดสอบคากําลังความตานทานของคอนกรีตแบบไมทําลาย   

            สามารถใชงานไดในหองปฏิบติัการและในสนามจริง  

            ตามมาตรฐาน  ASTM C805 

 

      2. รายละเอียดทั่วไป 

            2.1 สามารถคํานวณคาที่ไดแสดงคาคาตัวเลขบนจอ LCD ขนาด 176 x 220 dpi พรอมเสียง 

                  บอกคาที่อานไดเปนภาษาอังกฤษและเพ่ิมแสงสวางที่หนาจอได 

            2.2 ตัวเคร่ืองสามารถปรับต้ังคาการใชงานตามสถานะงานจริงได 

            2.3 ตัวเคร่ืองมี MEMORY ภายในสามารถบันทึกขอมูลได 

                  และสามารถทําการสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรไดดวยสายสงขอมูล USB 

            2.4 เคร่ืองใชพลงังานดวยกําลังไฟการประจุไฟฟาแบตเตอร่ีลิเธียมสามารถชารจไฟได 

            2.5 ตัวเคร่ืองลักษณะเปนกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบดวย 

                 เหลก็แกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอานคาแรงกระแทก 

                 ซึ่งสามารถอานคาจากดานนอกโดยมีสเกลต้ังแต10 –100   

                 แบงละเอียด  2  ชอง  ตอสเกล  คาอานไดจากสเกลแลวนําผล 

                 เทียบความตานทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู 

                 ที่ดานขางของเคร่ืองคากําลังตานทานของคอนกรีต  

                 (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH)  

                 สามารถอานคาไมนอยกวา105 – 700 Kg/cm2  

                  - การวัดชวง 10-60 MPa 

                  - กําลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m) 

                  - การยืดของสปริง 75±0.3 mm. 

                  - แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N 

                  - รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm. 

                  - คาเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหลก็ 80±2 

                  - ขนาด ยาว 280 mm. X หนา 54 mm. 

                  - น้ําหนัก 1.2 KG. 

 

         3.อุปกรณประกอบ 

            2.3 เคร่ืองมือบรรจุอยูในกระเปา มีหินขัดผิวตัวอยางใหเรียบ   1  อัน   

                  และคูมือการใชงานของเคร่ือง                                   1  เลม 

            2.4 สายชารจไฟ                                                        1  ชุด 

            2.5 แผนโปรแกรมใชงานเพ่ือบันทึกในคอมฯ ได                 1  แผน      

            2.6 รับประกันคุณภาพการใชงานตามปกติ                        1  ป 

 



 

 

Introduction 
The concrete test hammer is an 

instrument which is easy to use, 

for quick and approximate 

measurement of the resistance 

to pressure of manufactured 

concrete products. The 

principles on which it works are 

based on the rebound impact of 

a hammer on a piston which 

rests against the surface of the 

concrete products. The Greater 

the resistance of the concrete, 

greater is the rebounded 

impact. By reading this rebound 

impact on a scale and relating it 

to curves or table on graphs 

supplied with the instrument, 

the resistance to compression 

in MPa or PSI can be found.  

 

 

 

 

 

HT-225 
TEST  HAMMER 

 

Technical Specification 

Model HT-225 

Measuring ranges 10-60MPa 

Impact energy 
2.207±0.1J

（0.225Kgf.m) 

Length of  

spring stretch 
75±0.3mm 

The static 

friction of pointer 

slider 

0.65N~0.15N 

Radius of 

spherical tip 
25mm±1mm 

The average 

rebound values on 

steel anvil 

80±2 

Housing 

dimensions 
Φ54*280mm 

Weight ≈1kg 

 

 



เครื่องทดสอบหาค่าก าลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย 
(CONCRETE TEST HAMMER) 

ยี่ห้อ  MATEST รุ่น   C-380 

ผลิตในประเทศอิตาลี 

1. ลกัษณะท่ัวไป
เป็นเครื ่องม ือทดสอบค่ากำลืังความต ืานทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย สามารถใช งานได ในื
ห องปฏิบัติการและในสนามจริงื ตามมาตรฐาน ASTM C805

2. รายละเอียดทัว่ไป
2.1 ตืัวเคร อ่งลืักษณะเป ืนกระบอกอลูมิเนียม ภายในประกอบด ืวยเหล กแกนเพลาประกอบย ืด

ติดกืับสปริงและเข มอานคาแรงกระแทกซึ่งสามารถอื่านค่าจากด านนอกโดยมีสเกลตื้ังแต่ 
10 –100 แบื่งละเอียด 2 ชอง ตื่อสเกล ค่าอื่านได ืจากสเกลแล วนำผลเทียบความืต านทาน
ของคอนกรีตจากกราฟที่ตืิดอยูด่ ืานข างของเคร ่องค่ากำลงต านทานของคอนกรีตื(CUBE 
COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอื่านค่าไม่น ือยกวื่า105 – 700 Kg/cm2

2.2 เคร อ่งม ือบรรจุอยู่ในกระเป ืา มหิีนขดผิวตัวอยื่างให เรืียบ 1 อัน และคืู่ม อการใช งานของื
เคร อ่ง 1 เล่ม 

2.3 รับประกืันคุณภาพการใช งานตามปกติ 1 ปี
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