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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ตะแกรงเหล็กกลาเชือ่ มติดเสริมคอนกรีต
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กำหนดเฉพาะตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ทำจากลวด
เหล็กกลาดึงเย็นหรือเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ขนาดเสนผานศูนยกลางตัง้ แต 4 มิลลิเมตรถึง 16 มิลลิเมตร
ใชสำหรับเสริมแรงโครงสรางคอนกรีต

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ตะแกรงเหล็กกลาเชือ่ มติดเสริมคอนกรีต ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ตะแกรง” หมายถึง ตะแกรง
ลักษณะเปนผืนหรือมวน ทำขึ้นโดยนำลวดเหล็กกลาดึงเย็นหรือเหล็กเสนเสริมคอนกรีตมาเชื่อมแบบความ
ตานทานไฟฟา (electrical resistance welding) ติดกันเปนตะแกรง โดยทีต่ าตะแกรงเปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
หรือสีเ่ หลีย่ มผืนผาก็ได (ดูรปู ที่ 1 ถึง รูปที่ 4 ประกอบ)

ระยะหาง
ลวดยืน

สวนยืน่

ลวดขวาง

รูปที่ 1 ตาตะแกรงรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แบบลวดเดีย่ ว
(ขอ 2.1)
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ความกวาง

ระยะหาง

ความยาว
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สวนยื่น

ระยะหาง
ลวดยืน
ลวดขวาง

รูปที่ 2 ตาตะแกรงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผาแบบลวดเดีย่ ว
(ขอ 2.1)

ระยะหาง

ลวดยืน

สวนยืน่

ลวดขวาง

รูปที่ 3 ตาตะแกรงรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แบบลวดคู
(ขอ 2.1)
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ระยะหาง
ลวดยืน

ความกวาง

สวนยืน่

ระยะหาง

ความยาว

ลวดขวาง

รูปที่ 4 ตาตะแกรงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผาแบบลวดคู
(ขอ 2.1)
2.2 ลวดเหล็กกลาดึงเย็นหรือเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ลวด” หมายถึง
2.2.1 ลวดเหล็กกลาดึงเย็น หมายถึง ลวดเหล็กกลาเสนกลมหรือขอออย ทีท่ ำโดยการรีดเย็นเหล็กลวดทีไ่ ดจากการ
รีดรอนเหล็กแทงจากเตาหลอมแบบโอเพนฮารท (open hearth) เบสิกออกซิเจน (basic oxygen) หรือ
อิเล็กทริกอารกเฟอรเนซ (electric arc furnace)
2.2.2 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสนทีท่ ำขึน้ จากเหล็กแทง (billet) เหล็กแทงใหญ (bloom) หรือ
เหล็กแทงหลอ (ingot) โดยตรงดวยกรรมวิธกี ารรีดรอน โดยตองไมมกี ารแปรรูปเปนผลิตภัณฑอยางอืน่
กอน และเหล็กแทงดังกลาวตองทำมาจากเตาหลอมแบบโอเพนฮารท (open hearth) เบสิกออกซิเจน (basic
oxygen) หรืออิเล็กทริกอารกเฟอรเนซ (electric arc furnace)
2.3 ลวดยืน หมายถึง ลวดทีเ่ ปนแกนหลักในการทำ อาจเปนลวดเดีย่ วหรือลวดคกู ไ็ ด
2.4 ลวดขวาง หมายถึง ลวดเดีย่ วทีน่ ำมาเชือ่ มขวางกับลวดยืนใหเปนตาตะแกรง
2.5 ลวดคู หมายถึง ลวดสองเสน ชนิด ชัน้ คุณภาพ และขนาดเดียวกัน ทีอ่ ยปู ระชิดติดกันเปนคู ใชเฉพาะลวดยืน
(ดูรปู ที่ 5 ประกอบ)
2.6 ความยาว หมายถึง ดานยาวของตะแกรง โดยไมคำนึงถึงทิศทางในการผลิต
2.7 ความกวาง หมายถึง ดานสัน้ ของตะแกรง โดยไมคำนึงถึงทิศทางในการผลิต
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2.8 สวนยืน่ หมายถึง ระยะของลวดขวางสวนทีพ่ น ลวดยืนเสนริม ดังนี้ (ดูรปู ที่ 5 ประกอบ)
- ลวดเดีย่ ว วัดจากเสนแนวแกนสมมาตรของลวดยืนเสนริม
- ลวดคู วัดจากจุดสัมผัสของลวดยืนเสนริม
ลวดขวาง (ลวดเดี่ยว)

ลวดขวาง (ลวดเดี่ยว)

สวนยื่น

ระยะหาง

สวนยื่น

ลวดยืน (ลวดเดี่ยว)

ระยะหาง

ลวดยืน (ลวดคู)

รูปที่ 5 สวนยืน่ และระยะหาง
(ขอ 2.5 ขอ 2.8 และ ขอ 2.9)
2.9 ระยะหาง หมายถึง ระยะระหวางลวดยืนกับลวดยืนหรือลวดขวางกับลวดขวางทีอ่ ยขู า งเคียง ดังนี้ (ดูรปู ที่ 5
ประกอบ)
- ลวดเดีย่ ว วัดจากเสนแนวแกนสมมาตรของลวดขางเคียง
- ลวดคู วัดจากจุดสัมผัสของลวดยืนขางเคียง
2.10 มัด หมายถึง ตะแกรงจำนวนตัง้ แตสองผืนขึน้ ไปทีม่ ดั รวมกัน

3. ชนิด ชัน้ คุณภาพ และแบบ
3.1 ตะแกรงแบงตามวัสดุทใี่ ชทำเปน 4 ชนิด คือ
3.1.1 ชนิดทำจากลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.747
3.1.2 ชนิดทำจากลวดเหล็กกลาขอออยดึงเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943
3.1.3 ชนิดทำจากเหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม มาตรฐานเลขที่ มอก.20 ชัน้ คุณภาพ SR 24
3.1.4 ชนิดทำจากเหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย มาตรฐานเลขที่ มอก.24 ชั้นคุณภาพ SD 30
SD 40 และ SD 50
3.2 ตะแกรงแบงเปน 2 แบบ คือ
3.2.1 แบบลวดเดีย่ ว เปนตะแกรงทีท่ ำจากลวดยืนเดีย่ ว เชือ่ มกับลวดขวางเดีย่ ว
3.2.2 แบบลวดคู เปนตะแกรงทีท่ ำจากลวดยืนคู เชือ่ มกับลวดขวางเดีย่ ว
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4. ขนาด มวล และเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 ขนาด มวล และเกณฑความคลาดเคลือ่ นของลวด ใหเปนไปตามมาตรฐานเชนเดียวกับขอ 3.1 และขนาด
เสนผานศูนยกลางระบุของลวดยืนและลวดขวาง ตองเปนดังนี้
- แบบลวดเดีย่ ว
dmin ≥ 0.6dmax
เมื่อ dmax คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุของลวดเสนใหญ
dmin คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุของลวดเสนเล็ก
- แบบลวดคู
0.7dT ≤ dL ≤ 1.25dT
เมื่อ dT คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุของลวดขวาง
dL คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุของลวดยืน
4.2 ขนาดตะแกรงใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดตามที่กำหนด
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑความคลาดเคลือ่ นของตะแกรง
(ขอ 4.2)
มิติ
ความยาวและความกวาง
ระยะหาง
หมายเหตุ

เกณฑความคลาดเคลื่อน
± 25 mm หรือ ± รอยละ 0.5
แลวแตคาใดจะมากกวา
± 10 mm หรือ ± รอยละ 7.5
แลวแตคาใดจะมากกวา

1)

1) -

ระยะห า งของลวดยื น แนะนำให มี ข นาดเป น พหุ คู ณ ของ 50
มิลลิเมตร และไมควรต่ำกวา 100 มิลลิเมตร
- ระยะหางของลวดขวาง แนะนำใหมีขนาดเปนพหุคูณของ 25
มิลลิเมตร และไมควรต่ำกวา 100 มิลลิเมตร
- ในกรณีที่ไมกำหนดสวนยื่น แนะนำใหสวนยื่นมีขนาดไมนอยกวา
25 มิลลิเมตร

-5-

มอก. 737-2549

5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตะแกรงตองมีตาเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา และตะแกรงตองปราศจากสนิมขุม แตอาจมีสนิม
ที่ผิวของลวดได สนิมที่ผิวนี้เมื่อแปรงดวยแปรงทองเหลืองแลว จะหายไปโดยที่เสนผานศูนยกลางของลวด
ไมเปลีย่ นแปลง
การทดสอบใหทำโดยการวัดและตรวจพินจิ
5.2 จุดเชื่อม
5.2.1 จุดเชือ่ มในตะแกรงยอมใหหลุดไดไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนจุดเชือ่ มทัง้ ผืนหรือไมเกินรอยละ 1 ของ
จำนวนจุดเชือ่ มในพืน้ ที่ 14 ตารางเมตรสำหรับตะแกรงทีเ่ ปนมวน
5.2.2 จุดเชื่อมที่หลุดในลวดเสนใดเสนหนึ่งตองไมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนจุดเชื่อมที่ยอมใหสูงสุดตามที่
กำหนดในขอ 5.2.1
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.3 สมบัตทิ างกล
5.3.1 แรงเฉือนของจุดเชื่อม
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3 แลวคาแรงเฉือนของจุดเชือ่ มเปนนิวตัน ตองไมนอ ยกวารอยละ 30 ของความเคน
ที่จุดครากหรือความเคนพิสูจนที่กำหนดเปนเมกะพาสคัล คูณพื้นที่หนาตัดระบุของลวดเสนใหญเปน
ตารางมิลลิเมตร
5.3.2 การดึง
เมือ่ ทดสอบลวดดวยการดึงตัวอยางตามขอ 8.4 แลว ตองมีสมบัตกิ ารดึงเปนไปตามทีก่ ำหนดของวัสดุ
ทีใ่ ชทำตะแกรงดังขอ 3.1
5.3.3 การดัดโคง
เมือ่ ทดสอบลวดดวยการดัดโคงตัวอยางตามขอ 8.5 แลว ตองมีสมบัตกิ ารดัดโคงเปนไปตามทีก่ ำหนด
ของวัสดุทใี่ ชทำตะแกรงดังขอ 3.1

6. เครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 ทีต่ ะแกรงทุกผืนหรือทุกมัดหรือทุกมวน ตองมีปา ยผูกติดอยู และทีป่ า ยนัน้ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ
เครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย และชัดเจน
(1) คำวา “ตะแกรงเหล็กกลาเชือ่ มติดเสริมคอนกรีต”
(2) ชนิด และชัน้ คุณภาพ (ถามี)
(3) สัญลักษณหรือชือ่ ขนาดของลวดยืน และ สัญลักษณหรือชือ่ ขนาดของลวดขวาง (ในกรณีทลี่ วดยืนและ
ลวดขวางมีขนาดเทากันใหทำเครือ่ งหมายทีล่ วดยืนดวย)
(4) ระยะหางของลวดยืนและลวดขวาง เปนมิลลิเมตร
(5) ขนาดของผืนหรือมวนตะแกรง (ความยาวและความกวาง) เปนเมตร
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(6) จำนวนผืน (กรณีทเี่ ปนมัด)
(7) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน
ตัวอยาง การแจงรายละเอียด
“ตะแกรงเหล็กกลาเชือ่ มติดเสริมคอนกรีต มอก.737-2549
แบบลวดเดีย่ ว ชนิดทำจากลวดเหล็กกลาดึงเย็นเสริมคอนกรีต มอก.747
สัญลักษณของลวดยืน CDR 5 และลวดขวาง CDR 6
ระยะหางของลวดยืน 150 มิลลิเมตร และลวดขวาง 200 มิลลิเมตร
ขนาดตะแกรงยาว 5 เมตร กวาง 2 เมตร จำนวน 20 ผืน
ผทู ำ ....................................”

7. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ขนาด มวล ของลวด
วิธที ดสอบ ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในมาตรฐานตามวัสดุทใี่ ชทำ (ขอ 3.1)
8.2 ขนาดตะแกรง
8.2.1 ความยาวและความกวาง
ใชเครือ่ งวัดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดความยาวและความกวาง ทีต่ ำแหนงประมาณกึง่ กลางของตะแกรง
8.2.2 ระยะหาง
8.2.2.1 ใชเครือ่ งวัดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดระยะหาง 1 ตาตะแกรงภายในทุก 0.5 เมตร ตลอดความยาว
ทัง้ ผืน ตะแกรงทีเ่ ปนมวน ใหวดั ระยะหางจากความยาวประมาณ 5 เมตร
8.2.2.2 ใหรายงานผลคาเฉลีย่
8.3 แรงเฉือนของจุดเชื่อม
8.3.1 เครื่องมือ
มีลกั ษณะดังแสดงในรูปที่ 6 หรือเครือ่ งมือทีส่ ามารถใหผลการทดสอบโดยหลักการเดียวกันได
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รูปที่ 6 การทดสอบแรงเฉือนของจุดเชือ่ ม
(ขอ 8.3.1)
8.3.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดลวดยืนเพือ่ ใหไดลวดขวางทัง้ เสนแลวเลือกสมุ จุดเชือ่ มมา 4 จุด ดังตัวอยางในรูปที่ ก.1 แตละจุดตัด
ใหลวดขวางยืน่ ออกจากลวดยืนทัง้ สองขางประมาณ 25 มิลลิเมตร สวนลวดยืนตองยาวพอที่หวั จับจะยึด
ไวไดโดยสะดวก และกรณีเปนตะแกรงลวดคู จะทดสอบโดยการดึงลวดยืนเพียงเสนเดียว สวนอีกเสน
ใหตดั ออกจากลวดขวางโดยไมใหมผี ลตอการทดสอบแรงเฉือนจุดเชือ่ ม (ดูรปู ที่ 8)
8.3.3 วิธที ดสอบ
จับชิน้ งานใหไดศนู ย เลือกรองยึดใหเหมาะสมคือ มีขนาดใกลเคียงกับขนาดลวดยืน ใหลวดยืนสัมผัสกับ
ลูกกลิง้ โดยอิสระ ลวดขวางวางบนแทนรองรับ ดึงลวดจากปลายดานลางดวยอัตราความเคนไมเกิน 690
เมกะพาสคัลตอนาที
8.3.4 การรายงานผล
บันทึกคาแรงเฉือนของจุดเชือ่ มทัง้ 4 จุด แลวรายงานคาเฉลีย่
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แบบลวดเดีย่ ว

แบบลวดคู
หนวยเปนมิลลิเมตร

รูปที่ 7 การตัดชิน้ ทดสอบแรงเฉือนของจุดเชือ่ ม
(ขอ 8.3.2)
8.4 การดึง
8.4.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดลวดเสนทีจ่ ะทดสอบทัง้ ลวดยืนและลวดขวาง ใหมจี ดุ เชือ่ มและอยรู ะหวางจุดเชือ่ ม อยางละ 1 ชิน้ รวม
4 ชิน้ ใหมคี วามยาวเพียงพอทีจ่ ะนำไปทดสอบ ดังตัวอยางในรูปที่ ก.1 กรณีชนิ้ ทดสอบทีม่ จี ดุ เชือ่ ม ใหจดุ
เชือ่ มอยปู ระมาณกึง่ กลางของชิน้ ทดสอบ และตัดลวดอีกทางหนึง่ ใหยนื่ ออกไปจากลวดเสนทดสอบทัง้ สอง
ขางประมาณ 25 มิลลิเมตร
8.4.2 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั ติ ามมอก.2172
8.4.3 การรายงานผล
ใหรายงานผลการดึงทัง้ 4 ชิน้
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8.5 การดัดโคง
8.5.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดลวดเสนทีจ่ ะทดสอบทัง้ ลวดยืนและลวดขวาง อยางละ 1 ชิน้ รวม 2 ชิน้ ใหอยรู ะหวางจุดเชือ่ มใหมี
ความยาวเพียงพอทีจ่ ะนำไปทดสอบ ดังตัวอยางในรูปที่ ก.1
8.5.2 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั ติ ามมอก.2173 โดยมีมมุ การดัดโคง และเสนผานศูนยกลางของหัวกดตามทีก่ ำหนดในมอก.
ของวัสดุทใี่ ชทำตามขอ 3.1
8.5.3 การรายงานผล
ใหรายงานผลการดัดโคงทัง้ 2 ชิน้
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ภาคผนวก ก.
(ขอ 7.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ตะแกรงแบบและขนาดเดียวกัน มีระยะหางเทากัน ทีท่ ำจากลวดชนิดและชัน้ คุณภาพเดียวกัน
ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับเกณฑทกี่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบขนาด มวล ลักษณะทัว่ ไป และจุดเชือ่ ม
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ ตามแผนการชักตัวอยาง ในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 4. ขอ 5.1 และขอ 5.2 ตองไมเกินเลขจำนวนทีย่ อมรับในตาราง
ที่ ก.1 จึงจะถือวาตะแกรงรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบขนาด มวล
ลักษณะทัว่ ไปและจุดเชือ่ ม
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
ขนาดตัวอยาง
เลขจํานวนที่ยอมรับ
ตารางเมตร
ผืนหรือมวน
ไมเกิน 7 000
3
0
เกิน 7 000
13
1
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสมบัตทิ างกล
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางตะแกรง 1 ผืน ตอจำนวนตะแกรง 25 000 ตารางเมตรหรือเศษของ 25 000
ตารางเมตร แลวตัดตัวอยางตามแนวความกวางของตะแกรง ลึกเขาไป 1 เมตร หรือมีลวดขวาง
ไมนอ ยกวา 6 เสน จากนัน้ นำไปตัดเปนชิน้ ทดสอบ (ตามรูปที่ ก.1) สำหรับทดสอบแรงเฉือนของ
จุดเชือ่ ม การดึง และการดัดโคง
ก.2.2.2 เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.3 แลว ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอ 5.3.1 ใหทดสอบจุดเชือ่ มทีเ่ หลือ
ทัง้ หมดในลวดขวางเสนเดียวกัน แลวนำคาทีไ่ ดมาเฉลีย่ รวมกับคราวแรก คาเฉลีย่ ของผลการทดสอบ
ทัง้ หมดตองเปนไปตามขอ 5.3.1 จึงจะถือวาตะแกรงรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2.3 เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.4 แลว ถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอ 5.3.2 ไมเกิน 1 ชิน้ ใหใชชนิ้ ทดสอบ
อีก 2 ชิน้ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันจากลวดเสนอืน่ ในดานเดียวกันมาทดสอบซ้ำ คาเฉลีย่ ของผลการทดสอบ
ทัง้ 3 ชิน้ นีต้ อ งเปนไปตามขอ 5.3.2 ทัง้ นีผ้ ลการทดสอบแตละชิน้ ตองไมนอ ยกวารอยละ 80 ของ
ขอ 5.3.2 จึงจะถือวาตะแกรงรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.2.4 เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.5 แลว ถาผลการทดสอบ 1 ชิน้ จากลวดดานใดไมเปนไปตามขอ 5.3.3 ใหใช
ชิน้ ทดสอบอีก 2 ชิน้ จากลวดดานนัน้ มาทดสอบซ้ำ ผลการทดสอบตองเปนไปตามขอ 5.3.3 จึงจะ
ถือวาตะแกรงรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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มอก. 737-2549
1

3

2
2
2

1

3
2

แรงเฉือนของจุดเชื่อม

2 การดึง
3 การดัดโคง

รูปที่ ก.1 ตัวอยางแสดงตำแหนงการตัดชิน้ ทดสอบ
(ขอ 8.3.2 ขอ 8.4.1 และขอ 8.5.1 และขอ ก.2.2.1)
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางตะแกรงตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.2.3 และขอ ก.2.2.4 ทุกขอ จึงจะถือวา
ตะแกรงรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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