ZINC GABION
ข้ อมูลทางเทคนิค – กล่องเกเบีย้ นชนิดเคลือบสังกะสี ขนาดตาข่ าย 10x12 ซม. , 8x10 ซม.
และ 8x12 ซม.
1. ข้ อมูลทั่วไป
กล่องเกเบี้ยนมีลกั ษณะกล่องที่มีความยืดหยุน่ ได้ ทาจากลวดตาข่ายถักรู ปหกเหลี่ยมที่ข้ นึ รู ปทรงเป็ นกล่อง ขนาด
ตามความต้องการที่ระบุไว้ในแบบ, รายการประกอบแบบ หรื อใน BOQ
รู ปแบบของกล่องเกเบี้ยนมีลกั ษณะการประกอบกล่องโดยการพับขึ้นรู ปกล่องจากวัสดุชิ้นเดียว โดยมีลวดเหล็ก
โครงกล่องยึดขอบ บริ เวณขอบรอยพับไม่มีลวดโครง และไม่มีรอยต่อบริ เวณจุดพับด้านก้นกล่องและฝาปิ ดกล่อง ดังแสดง
ในรู ป

ขนาดตาข่าย
10 เซนติเมตร
ความยาว (L)
1 เมตร ถึง 6 เมตร
ความกว้าง (W)
1 เมตร ถึง 2 เมตร
ความสูง (H)
0.5 เมตรและ 1 เมตร
แผ่นกั้น(Diaphragm)
ทุกๆ 1 เมตร

2. ช่ องตาข่ าย
ช่องตาข่ายจะมีลกั ษณะเป็ นหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็ นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรี ยกว่าเกลียว 2 ชั้น) สาหรับกล่องเกเบี้ยน
นั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางดังแสดงในตาราง ขนาดของช่องตาข่ายสาหรับกล่องเกเบี้ยนใช้ขนาดโดยประมาณ
8x10 ซม. และ 10x12 ซม. โดยความกว้างของกล่องเกเบี้ยนจะวัดได้จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเกลียว
ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดตาข่ ายขนาดต่ างๆ
เส้ นผ่ านศูนย์ กลางของลวดตาข่ าย (มม.)
ค่าความคลาดเคลื่อน (+-มม.)
ปริมาณสังกะสี ที่เคลือบ (กรัม/ม²)

ลวดพัน
2.20 มม.
0.06
240

ลวดตาข่าย
2.70มม.
0.08
260

ลวดโครง
3.50 / 3.90มม.
0.10
290

3. คุณสมบัติของลวดตาข่ าย
- ลวดโครง(Selvedge Wire)มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.9 มม. , 3.5 มม. และชุบสังกะสีปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 280-300 ก/ตรม.
- ลวดถัก ( Mesh Wire ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสี ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
- ลวดพัน ( Leclng Wire ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสี ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 280-300ก/ตร.ม.
- ลวดตาข่าย ลวดโครงและลวดพัน สามารถทนแรงดึง ( Tensile Strength) ได้สูงสุดถึง 380 -550 นิวตัน/ตร.มม.
( มอก.7-2532) และมีการยืดหดตัวจากการทดสอบแรงดึงลวดตัวอย่างยาว 30 ซม.ไม่นอ้ ยกว่า 12%

4. ขนาดมิติต่างๆของกล่องเกเบีย้ น
ขนาดกล่องเกเบี้ยนขึ้นอยูก่ บั ความกว้างของตาข่ายและจานวน ตาข่ายในกล่องเนื่องจากจานวนของตาข่ายไม่
สามารถแบ่งย่อยเป็ นช่องๆได้ ดังนั้นขนาด ความสู ง และความกว้างจะเปลี่ยนแปลงจากขนาดช่องตาข่ายย่อย แต่อยูภ่ ายใต้
ความเหมาะสม เพื่อเป็ นการมัน่ ใจว่าขนาดของช่องตาข่ายที่ตดั สามารถกระทาจริ งในหน้างาน จึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาการติดตั้ง

ขนาดของกล่องเกเบีย้ น (ขนาดตา 10 x 12 ซม.)
กว้าง x ยาว x สู ง (เมตร)
น้าหนักกล่อง (กิโลกรัม)
1 x 1 x 0.50
6.50
1x1x1
9.50
1 x 2 x 0.50
11.50
1x2x1
16.00

5. การประกอบชิ้นส่ วนกล่องเกเบีย้ น
5.1 การประกอบกล่องเกเบี้ยนจะต้องทาบนพื้นราบ และจะต้องทารอยยับที่ไม่ตอ้ งการให้เรี ยบ
5.2 กล่องเกเบี้ยนจะประกอบการอย่างอิสระเป็ นกล่องๆ โดยยกขอบและแผ่นกั้นขึ้นในแนวตั้งตามความสู งของกล่อง
5.3 มุมขอบ 4 ด้านของกล่องเกเบี้ยนจะต้องเริ่ มมัดก่อน แล้วค่อยมัดที่แผ่นกั้นต่อไป
5.4 ในทุกๆกรณีการพันลวดจะพันเป็ นเกลียวรอบลวดโครง โดยพันจากปลายบน โดยใช้การพัน 1 รอบสลับกับการ
พัน 2 รอบที่ระยะทุกๆ 100 มม. จนไปถึงปลายด้านล่างปลายของลวดม้วนเก็บเข้าไปในกล่องแต่ละเกลียวจะต้องดึงให้
แน่นป้องกันการเปิ ดของรอยต่อในขณะการเติมหินโดยลวดจะต้องมีความเหนียวเพียงพอที่จะรับแรงได้ ดังแสดงในรู ป

รู ปแสดงการพันเกลียวและผูกฝากล่อง

6. การตั้งประกอบกล่องเกเบีย้ น
6.1 การติดตั้งกล่องเกเบี้ยนนั้นจะมีเพียงบางกล่องเท่านั้นที่จะติดกับโครงสร้างปกติแต่กล่องเกเบี้ยนอื่นๆ จะมัดติด
กันเองตามเส้นรอบรู ป เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสม หรื อบางครั้งอาจต้องมีการตอกหมุดที่บริ เวณมุม โดยหมุดนี้จะ
ไม่สูงเกินความสู งของกล่องเกเบี้ยน
6.2 นากล่องเกเบี้ยนไปตั้งไว้ในตาแหน่งที่ตอ้ งการ พร้อมกับพันขอบ และแผ่นกั้นโดยใช้เทคนิคการพันเกลียวที่
กล่าวใน 5.4

7. การยืดกล่อง
การยืดกล่องเบี้ยนจะต้องทาอย่างน้อย เมื่อใส่หิน 1 ตัน และสามารถปรับปลายกล่องได้อย่างอิสระ จัดกล่องให้อยูใ่ น
รู ปที่เหมาะสม อย่าให้เกิดแรงดึงขึ้นในลวดตาข่ายในขณะที่ยงั ไม่ใส่ หิน เพราะจะทาให้เกิดการขาดได้ เมื่อเติมหิ นเข้าไป

8. การเติมหิน
8.1 ให้วางหินแนวนอนซึ่งหินมีขนาด 15 - 25 ซม. ลงกล่องเกเบี้ยน
8.2 การเติมหินในกล่องเกเบี้ยนจะทาให้เกิดแรงดึงขึ้นในกล่องเกเบี้ยน
8.3 ด้านหน้าและทุกๆด้านที่เห็นได้ชดั เจนควรใช้คนในการจัดเรี ยงหินทาให้ผลงานที่ออกมาสวยงาม

ZINC MATTRESS
ข้ อมูลทางเทคนิค – กล่องแมทเทรส ชนิดเคลือบสังกะสี ขนาดตาข่ าย 6x8 ซม.
1. ข้ อมูลทั่วไป
กล่องแมทเทรสลักษณะกล่องมีความยืดหยุน่ ทาจากลวดตาข่ายที่ข้ นึ รู ปทรงเป็ นกล่อง ขนาด 6.0 x 2.0 ม. หรื อ
ขนาดตามต้องการที่ระบุไว้ในแบบ, รายการประกอบแบบ หรื อใน BOQ ซึ่งขั้นตอนการผลิตได้มาตราฐาน ISO 9001
กล่องแมสเทรสจะแบ่งเป็ นกล่องย่อย โดยแผ่นกั้นขวางตามแนวกว้างของกล่อง (Diaphragm wall) ซึ่งแผ่นกั้นจะ
ห่างกันไม่เกิน 1.0 ม. หรื อตามที่ระบุใน BOQ หรื อแบบก่อสร้าง
แผ่นกั้นด้านนอกจะมี 2 ด้าน คือด้านกว้าง และด้านยาว โดยโรงงานจะผลิตแผ่นกั้นด้านนอกนี้ติดมาเป็ นชิ้นเดียวกับ
ฐานตามความสูงของกล่องที่ตอ้ งการ (เช่น 0.17 ม., 0.23 ม. และ 0.30 ม. เป็ นต้น
ความแข็งแรงแต่ละแผ่นกั้นจะกาหนดโดยลวดที่ผกู ยึดแผ่นกั้นไว้กบั แผ่นฐาน โดยทัว่ ไปจะพันเกลียวอย่างน้อย 4
ตาแหน่งวางห่างๆกัน ตามความยาวของแผ่นกั้น ลวดที่ใช้ในการพันเกลียวต้องได้มาตราฐานตามข้อกาหนดที่สามารถ
นามาใช้งานร่ วมกับกล่องแมทเทรสได้

ขนาดโดยทั่วไป
ขนาดช่ องตาข่าย
ความยาว (L)
ความกว้าง (W)
ความสูง (H)
แผ่นกั้น (Diaphragm)

6 เซนติเมตร
1 เมตร ถึง 6 เมตร
2 เมตร
0.17 เมตร, 0.23 เมตร และ 0.30 เมตร
ทุกๆ 1 เมตร

2. ช่ องตาข่ าย
ช่องตาข่ายมีลกั ษณะเป็ นช่องหกเหลี่ยม พันเกลียวเป็ นคู่ๆ 3 เกลียว (ปกติเรี ยกว่าเกลียว 2 ชั้น) สาหรับกล่องแมทเทรสนั้น ลวดตาข่ายจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางดังแสดงในรู ป ขนาดของช่องตาข่ายสาหรับกล่องแมทเทรสจะเป็ นช่องตาข่าย
กว้าง 6×8 ซม. มีความคลาดเคลื่อน ± 5% โดยความกว้างของกล่องแมทเทรสจะวัดได้จากศูนย์กลางของเกลียว

ขนาดของลวดตาข่าย

ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดตาข่ ายขนาดต่ างๆ
เส้ นผ่ านศูนย์ กลางของลวดตาข่ าย (มม.)
ค่าความคลาดเคลื่อน (+-มม.)
ปริมาณสังกะสี ที่เคลือบ (กรัม/ม²)

ลวดพัน
2.20 มม.
0.06
240

ลวดตาข่าย
2.20 มม.
0.06
240

ลวดโครง
2.70 มม.
0.08
260

3. คุณสมบัติของลวดตาข่าย
- ลวดโครง ( Selvedge Wire ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสี ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 260 ก/ตร.ม.
- ลวดถัก ( Mesh Wire ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสี ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 240 ก/ตร.ม.
- ลวดพัน ( Leclng Wire ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสี ปริ มาณไม่นอ้ ยกว่า 240 ก/ตร.ม.

4. มาตรฐานของลวดตาข่ าย
1. กาลังรับแรงดึง (Tensile Strength) ลวดตาข่ายกล่องแมทเทรสจะต้องมีกาลังรับแรงดึงระหว่าง 38-55 กก.ต่อตารางมิลิ
เมตร (kg/mm.²) ตามมาตรฐาน มอก. 71: 2532 หรื อ BS 1052/1980 หรื อ ASTM E-8
2. ปริ มาณการเคลือบสังกะสี (Zinc coating) ปริ มาณสังกะสี ที่เคลือบอยูท่ ี่ลวดตาข่ายที่นอ้ ยที่สุดที่ยอมรับได้จะเป็ นไปตาม
มาตราฐาน มอก. 71 : 2532 หรื อ BS443/1982 หรื อ ASTM A90/A 90m. – 95a

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของขนาดช่องตาข่าย

ขนาดช่ องตาข่าย
6

X (มม.)
60

Tolerance X (มม.)
10

Y (มม.)
80

Tolerance X (มม.)
15

5. ขนาดมิติต่างๆของกล่องแมทเทรส
ขนาดกล่องแมทเทรสขึ้นอยูก่ บั ความกว้างของตาข่ายและจานวนตาข่ายในกล่อง เนื่องจากจานวนของตาข่ายไม่
สามารถแบ่งย่อยเป็ นช่องๆได้ ดังนั้นขนาด, ความสูง และความกว้างจะเปลี่ยนแปลงจากขนาดช่องตาข่ายย่อยๆ แต่อยู่
ภายใต้ความเหมาะสม เพื่อเป็ นการมัน่ ใจว่าขนาดของช่อง ตาข่ายที่ตดั สามารถกระทาจริ งในหน้างาน จึงจาเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาการติดตั้งอย่างเคร่ งครัด
ขนาดของกล่องแมทเทรส
ขนาดของกล่องแมทเทรส (ขนาดตา 6 x 8 ซม.)
กว้าง x ยาว x สู ง (เมตร)
น้าหนักกล่อง (กิโลกรัม)
1 x 2 x 0.30
8.50
2 x 4 x 0.30
28.50
2 x 6 x 0.30
42.50

6. การประกอบชิ้นส่ วนกล่องแมทเทรส
6.1 การประกอบกล่องแมทเทรสจะต้องกระทาบนพื้นราบ และจะต้องทารอยยับที่ไม่ตอ้ งการให้เรี ยบ แยกฝาปิ ดให้
เป็ นอิสระ พร้อมทั้งรอยพับที่ฝาปิ ดต้องทาให้เรี ยบ
6.2 กล่องแมทเทรสจะประกอบการอย่างอิสระ เป็ นกล่องๆ โดยยกขอบและแผ่นกั้นขึ้นในแนวตั้ง ระวังขอบที่
ยกขึ้นมาและแผ่นกั้นมีความสู งตามต้องการหรื อที่ระบุใน BOQ
6.3 ขอบของแผ่นกั้นจะพันกับขอบด้านข้างของกล่องโดยใช้เทคนิ คการพันเกลียวซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป มุม
ขอบ 4 มุมของกล่องแมทเทรส จะใช้วิธีการพันด้วยวิธีการนี้
6.4 ในทุกๆกรณีการพันลวดจะพันเป็ นเกลียวรอบลวดโครง โดยพันจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกปลายด้านหนึ่ง
โดยใช้การพัน 1 รอบสลับกับการพัน 2 รอบที่ระยะทุกๆ 100 มม. จนไปถึงปลายอีกด้านหนึ่ง โดยจาเป็ นต้องพันให้แน่น
ดังแสดงในรู ป

รู ปแสดงการพันเกลียวและผูกฝากล่อง

7. การติดตั้งประกอบกล่องแมทเทรส
การติดตั้งกล่องแมทเทรสนั้นจะมีเพียงบางกล่องเท่านั้นที่จะติดกับโครงสร้างปกติ แต่กล่องแมทเทรสอื่นๆ จะมัดติด
กันเองตามเส้นรอบรู ป เมื่อกล่องแมสเทรสวางอยูบ่ นความลาดชันที่มากกว่า 1 ต่อ 1.5 ควรจะตอกหมุดไม้ไว้ที่ดา้ นบนของ
กล่องแมทเทรสทุกๆระยะ 2 เมตร หรื อตามที่กาหนดโดยกล่องแมทเทรส จะต้องเป็ นอิสระและเกิดการทรุ ดตัวได้ตามปกติ

8. การเติมหิน
8.1 ให้วางหินแนวนอนซึ่งหินมีขนาด 12 - 20 ซม. ลงกล่องแมทเทรส
8.2 หิ นที่ใช้สามารถใช้คนเติมได้เพื่อทาให้มนั่ ใจได้วา่ ส่ วนต่างๆ มีหินบรรจุอย่างเรี ยบร้อยและมีการปรับระดับ
พื้นผิวให้อยูใ่ นแนวระดับ
8.3 ในบริ เวณที่ไม่สามารถหาหินที่มีขนาดที่เหมาะสมได้ ก็อาจจะใช้หินที่มีอยู่และใช้ลวดตาข่ายรองอีกชั้น ด้วย
ข้อกาหนดเดียวกัน ที่ใต้ดา้ นบนและด้านหน้าของกล่องแมทเทรสเพื่อป้ องกันหิ นก้อนเล็กๆหลุดออกมา โดยลวดตาข่ายชั้น
ที่สองนี้ก็นาไปพันรวมกับโครงสร้างหลัก และพันที่ระยะประมาณครึ่ งหนึ่งของระยะทั้งหมด

ตารางสรุปข้ อกาหนดของกล่ องเกเบีย้ นและกล่ องแมทเทรส
ประเภทกล่อง

ไม่ ห้ ุม P.V.C.

ความสู งกล่อง (ม.)

เกเบีย้ น

0.50

เกเบีย้ น

1.00

แมทเทรส

0.30

เกเบีย้ น

1.00 และ 0.50

แมทเทรส

0.30

หุ้ม P.V.C.

ประเภทลวดเหล็ก
ลวดทาโครงกล่อง
ลวดตาข่ าย
ลวดผูกกล่อง
ลวดทาโครงกล่อง
ลวดตาข่ าย
ลวดผูกกล่อง
ลวดทาโครงกล่อง
ลวดตาข่ าย
ลวดผูกกล่อง
ลวดทาโครงกล่อง
ลวดตาข่ าย
ลวดผูกกล่อง
ลวดทาโครงกล่อง
ลวดตาข่ าย
ลวดผูกกล่อง

ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง (มม.)
3.9,3.5± 0.10
2.7 ± 0.08
2.2 ± 0.08
3.9,3.5 ± 0.10
3.0 ± 0.08
2.2 ± 0.08
2.7 ± 0.08
2.2 ± 0.08
2.2 ± 0.08
3.9,3.5 ± 0.10
2.7 ± 0.08
2.2 ± 0.08
2.7 ± 0.08
2.2 ± 0.08
2.2 ± 0.08

น้าหนักสังกะสีที่เคลือบ
ไม่ น้อยกว่า (กรัม/ตรม.)
290
260
240
290
275
240
260
240
240
275
260
240
260
240
240

แผ่นใยสังเคราะห์
ข้ อมูลทางเทคนิค – แผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILE
1. แผ่นใยสังเคราะห์ ( GEOTEXTILE ) จะต้องผลิตจากวัสดุ POLYPROPYLENE แบบ NONWOVENS
2. เส้นใยสังเคราะห์จะต้องอัดกันเป็ นแผ่น ไม่หลุดจากกันง่าย
3. ความกว้างของแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องเท่ากับ หรื อมากกว่า 4.00 ม. แผ่นใยสังเคราะห์ ( GEOTEXTILE) ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ TENCATE, POLYFELT, MIRAFI, NAUE, GEOTEX, KIARATEX, GEONETEX, JUTA,
FIBERTEXT, TERRA FELT หรื อเทียบเท่า
4. คุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์จะต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่าหรื อเทียบเท่ากับเกณฑ์กาหนดดังนี้
4.1 น้ าหนักต่อพื้นที่ (MASS / UNIT AREA),(ASTM D4533) เท่ากับหรื อไม่นอ้ ยกว่า 310 กรัม/ตรม.
4.2 ความหนา (THICKNESS),(ASTM D5199:1991) เท่ากับหรื อไม่นอ้ ยกว่า2.8 มม.
4.3 ความต้านทานแรงดึง (GRAB TENSILE(MD)),(ASTM D4632) เท่ากับหรื อไม่นอ้ ยกว่า 1,100 นิวตัน
4.4 การยึดตัว (ELONGATION(MD)),(ASTM D4632) ไม่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 50%
4.5 ความต้านทางแรงฉีกขาด (TEAR STRENGTH(MD)),(ASTM D4533) ไม่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 450 นิวตัน
4.6 อัตราซึมผ่าน (FLOW RATE),(BS 6906: PARTS) ไม่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ลิตร/วินาที/ตรม. (Flow rate at
100 mm. Hrad)
4.7 ค่าความต้านทานแรงเจาะทะลุ (CBR)(ASTM D6214) ไม่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 3,800 นิวตัน

