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/"2#&$%3)43   ก  5#!+- 
2.1
! "#-7* ก/ ,8%#!+-3   '"ก/! 9 ! "#: ";8# ! "#$% ก<-= !
5%"/ 3)4&-7* ) 5"/ '5&**% / /5 " $&'ก"#() *"#+, a 3)4-7
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3. ( ,-.ก%& % ,.%#/
3.1 /ก/4# /"/
34-= +-$%+/4$% ก 15"ก/ 5 *% 3 ! 54 +!ก +/- 4"  1
3.2 / 
34/ 2 %&$% 1.2 cm 15"ก/ 5 *% 'ก$% +/- 1 mm
ก$534-D24 8.1

4. %ก0-*1/ 2ก 
4.1

ก <$%/+4#-.'ก24ก!#$% ""!ก3)4# )! 4#+!"ก25 %# - ก- 
ก$534$&15"ก/' '
4.2 / 2G#
*%$524 8.2 4/ ! "#4#!/ 2G#"7!/!# 55±5 shore A
4.3 /$ ก25
*%$524 8.3 4/ -7P"2# ! "#4#+!ก 400 mm3
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4.4 ก"/ *%#'ก #5
*%$524 8.4 4/ ก"/4#+!ก 25%
4.5 /4 #ก25
*%$524 8.5 4/ ! "#4#!/4 #ก25+! 4"ก/! 30 kN/m
4.6 /4 #58# /"*5*%25
*%$524 8.6 4/ ! "#4#!/4 #58#+! 4"ก/! 12 MPa /"*5*%25
+! 4"ก/! 300%
4.7 ก!#ก*%"
*%$524 8.7 4/ 4#-= 5# 
(1) / 2G#- %" - #+54+!ก 5 shore A 'ก!ก! !!#
(2) /4 #58# 5 #+54+!ก 25% 'ก!ก! !!#
(3) /"*5*%25 5 #+54+!ก 50% 'ก!ก! !!#

5. ก )3
5.1 344!*' ! "#3 ) '$% *%-[#ก /""$%'ก528 /!#ก
2 !# กกGก<

6. .%#/ -4 ก
6.1 $%/54!*) ' ! "#$ก !/" "!# 4"4# 2 ก< **%#" '4#" "5
!+- 34G +54#!" )5' +!  * #!"
(1) )*%   *)*%*% $%*%/"/!-=   
(2) /ก/4# x /"/ x /  -= cm x cm x mm
(3) 5* -]$%$& *! $%$&
(4) )*% 74$&*1## $%$& 4; $%# **%#"ก4$%'5$"
3 ก$%3)4<!#-$.54/" 4#/"#ก<+$"$%ก& 5+/424#4

7. ก 6ก & -.ก ,
7.1 ก)ก/"!# ก5 34-= +- /ก ก.
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8. ก *,)
8.1 2 5
(1) /ก/4# /"/
343)4*%#/5 "5;8# 0.1 mm /5/ก/4# /"/2# ! "#54  3 '5 ,8%#"!#$!^
ก 5# 5#3 7-$% 1 4/! %"2#!$%/5+54$# 3 ! -= /ก/4#*/"/2#54 
(2) / 
343)4*%#/5 "5;8# 0.02 mm !/5/  4 '5 "# ! %"

7-$% 1 &  !#$%/5/ก/4# /"/
(24 9.1.1)
8.2 / 2G#
34-D ISO 7619-1 $%7 (23 ± 2) °C
8.3 /$ ก25
34-D ISO 4649 method A $%7 (23 ± 2) °C
8.4 ก"/ *%#'ก #5
34-D ISO 815 $%7 (70 ± 1) °C -= /  (24 ± 1) h
8.5 /4 #ก25
34-D ISO 34-1 method C
8.6 /4 #58# /"*5*%25
34$5 ISO 37 5) $5-= 7-5  type 1 $%7 (23±2) °C
8.7 ก!#ก*%"
34!!# ISO 188 air-oven method $%7 (70 ± 1) °C -= /  (72 -20 ) h 4/$524 8.2
24 8.6
-3-

ก. 2584-2556

 %&ก ก.
ก)ก/"!# ก5
(24 7.1)
ก.1 ! 3 $%  ";8# ! "#  /5 "  2 55"/ก $%!/ 2#"#* ก $%$&*!#
*,*2"3 "/ 5"/ก
ก.2 ก)ก/"!# ก" 34-= +- ก)ก/"!#$%ก& 5!+-  *'3)4 ก)ก
/"!#*% $%$"$!ก $#/)กก $%ก& 5+/4
ก.2.1 ก)ก/"!# ก"&ก$5ก' *%#"  ก
ก.2.1.1 34)ก/"!#15"/(!'ก! 5"/ก '& / $%ก& 53 #$% ก.1
ก.2.1.2 '& / /"!#$%+!-= +-24 5. 24 6. 4#+!ก  2'& / $%"$%ก& 53 #
$% ก.1 '8#';*/! ! "#!  -= +-ก$%ก& 5
 *1/ ก.1 ก 6ก & 7 )ก *,)ก )3-.%#/ -4 ก
(24 ก.2.1.1)
2 5!
 !/"
+!ก 150
151 ;8# 500
500 ;8# 1 200
1 201 28 +-

2 5/"!#
 !/"
2
8
13
20

 2'& / $%"
0
1
2
3

ก.2.2 ก)ก/"!# ก"&ก$52 5  ก<$%/+ก.2.2.1 34)ก/"!#15"/(!'ก! 5"/ก '& / 5 ! ! ! "# 1 000 !
ก.2.2.2 /"!#'4#-= +- 24 3.  24 4.1 '8#';*/! ! "#!  -= +-ก$%ก& 5
ก.2.3 ก)ก/"!# ก"&ก$5 ก<$%4#ก24 4.2 24 4.3 24 4.4 24 4.5
24 4.6 24 4.7
ก.2.3.1 34)ก/"!#15"/(!'ก"#  (compound rubber) $%3)4$& ! "#$% 3 /5"/ก

3)4$& ! "#! 5"/ก '& / "#&ก$5 &+-$&-= ) $52 5!#^ 4/
&+-$&34"##7- 15"3)4/ 3 ก#7-$% 90% 2#"##7-G$% (tc90) 5# 
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! "#$%/  (2.0±0.2)  
$524 8.5 24 8.6  24 8.7
) $5$%/  (6.5±0.5)   $524 8.2  24 8.3
) $5$#กก$%/ 
$524 8.4
(12 ± 0.5)  
ก.2.3.2 /"!#4#-= +-24 4.2 24 4.3 24 4.4 24 4.5 24 4.6 24 4.7 $ก24 '8#';*/! ! "#!
 -= +-ก$%ก& 5
ก.3 ก5
/"!# ! "#4#-= +-24 ก.2.1.2 24 ก.2.2.2  24 ก.2.3.2 $ก24 '8#';*/! ! "#! 
-= +-  ก 
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