เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๑ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๘๔๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แอสฟัลต์ซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2731 - 2559 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

แอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพ
ดวยยางธรรมชาติ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ ซึ่งเปน
ขอกําหนดสมบัติของวัสดุแอสฟลตซีเมนตที่ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ สําหรับงานทาง ทั้งงาน
กอสรางและบํารุงรักษา
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติที่นํา
สารอื่นมาผสมเพิ่มภายหลังจากกระบวนการผลิตจากสถานที่ทํา

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 แอสฟลตซีเมนต หมายถึง สารประสานชนิดยางมะตอยที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม สําหรับใชในงานทาง
2.2 แอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ หมายถึง แอสฟลตซีเมนตที่ไดปรับปรุงคุณภาพโดยการ
ผสมกับยางธรรมชาติและอาจมีสารผสมเพิ่มที่เหมาะสม สําหรับงานทาง โดยมีสมบัติทั่วไปตามภาคผนวก ก

3. คุณลักษณะที่ตองการ
3.1 ลักษณะทั่วไป
ต อ งเป น เนื้ อ เดี ย วกั น มี ลั ก ษณะการกระจายของเนื้ อ ยางธรรมชาติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ ปราศจากน้ํ า มั น
สารแปลกปลอมอื่น และเมื่อใหความรอนที่อุณหภูมิ 170 C ตองไมเกิดการแยกตัวหรือมีฟอง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
3.2 คุณลักษณะที่ตองการอื่นๆ
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะที่ตองการอื่นๆ
(ขอ 3.2)
ที่
คุณลักษณะ
หนวย
แอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ
1 เพนิเทรชัน ทีอ่ ุณหภูมิ 25 C
0.1 mm
น้ําหนักกด 100 g เวลา 5 s
2 จุดออนตัว (R&B) ไมนอยกวา
C
3 จุดวาบไฟ (COC) ไมนอยกวา
C
4 ความยืดหยุน กลับ (elastic recovery)
%
ที่อุณหภูมิ 25 C ระยะ 10 cm ไมนอยกวา
5 เสถียรภาพตอการเก็บที่ 24 h อุณหภูมิ 163 C
C
คาความแตกตางของจุดออนตัวระหวางบน
และลางของหลอดทดสอบ ไมเกิน
6 ความหนืดบรูคฟลด อัตราเฉือน 18.6 s -1
mPa s
แกน (spindle) 21 ที่อุณหภูมิ 150 C
kPa
7 ความตานแรงเฉือนไดนามิก G*/sin 
ที่อุณหภูมิ 70 C 10 rad/s ไมนอยกวา
8 ปริมาณเนื้อยางธรรมชาติ (Rubber content)
% (w/w)
ไมนอยกวา
กากที่เหลือจากการอบ (Test on Residue from Thin Film Oven Test)
9 น้ําหนักที่สูญเสียไปเมื่อใหความรอน ไมเกิน
% (w/w)
10 เพนิเทรชัน ทีอ่ ุณหภูมิ 25 C
% ของ
เพนิเทรชันเดิม
น้ําหนักกด 100 g เวลา 5 s ไมนอยกวา
11 จุดออนตัวแตกตางจากเดิม ไมเกิน
C
12 ความยืดหยุน กลับ (elastic recovery)
%
ที่อุณหภูมิ 25 C ระยะ 10 cm ไมนอยกวา
หมายเหตุ

1)

เกณฑที่กําหนด

วิธีทดสอบตาม

50 ถึง 70

มอก. 1201

50
220
40

มอก. 1216
มอก. 1182 เลม 2
ASTM D6084

4

IS 15462
และ มอก. 1216

200 ถึง 600

ASTM D4402

1.0

AASHTO T 315

5.0

ใบรับรอง1)

1.0
60

มอก. 1223
มอก. 1201

6
25

มอก. 1216
ASTM D 6084

ใหผูทําแสดงเอกสารที่เชื่อถือไดวาปริมาณเนื้อยางธรรมชาติที่ผสมในแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงดวยยางธรรมชาติ
เปนไปตามมาตรฐานกําหนด
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4. การบรรจุ
4.1 ใหบรรจุแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติในถังเก็บที่มีระบบการกวนผลิตภัณฑในถังเก็บ
โดยตองไมเกิดการแยกตัว สําหรับการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการนําไปใชงานหลังการผลิต ให
เปนไปตามภาคผนวก ข.
4.2 น้ําหนักสุทธิของแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่
ระบุไวที่ฉลากหรือใบกํากับสินคาของผูทํา

5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติทุกหนวยหรือเอกสารกํากับ อยางนอยตอง
มี เลขอักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) คําวา “แอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ”
(2) น้ําหนักสุทธิ เปนกิโลกรัม
(3) เดือน ปที่ทํา และ รหัสรุนที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(5) คําเตือนหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงาน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1

การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ค.

7. การทดสอบ
7.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่
กําหนดในมาตรฐานนี้
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ภาคผนวก ก.
สมบัติทั่วไป
(ขอมูลทั่วไป)
(ขอ 2.2)

ก.1
ก.2
ก.3
ก.4
ก.5
ก.6

การนําแอสฟลตซีเมนตที่ปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติไปใชงานตองมีลักษณะดังนี้
ตองรวมตัวเปนเนื้อเดียวกันและเขากันไดดี
มีความคงทนตอการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิผสมกับวัสดุมวลรวม
ตองใชงานไดโดยการผสมแบบปกติและปูทับไดโดยเครื่องจักรทั่วไป
มีความหนืดเหมาะสมที่ใชในการเคลือบวัสดุมวลรวมที่อุณหภูมิใชงาน
รักษาสมบัติไดในขณะอยูในถังเก็บ และในขั้นตอนการนําไปใช
ตองไมนําสารอื่นมาผสมเพิ่มภายหลังจากกระบวนการผลิตจากสถานที่ทํา
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ภาคผนวก ข.
การควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการนําไปใชงานหลังการผลิต
(ขอ 4.1)
ตารางที่ ข.1 ระยะเวลาในการนําไปใชงานหลังการผลิต
(ขอ 4.1)
ระยะเวลาไมเกิน (h)
3
4
12
18
48
72

อุณหภูมิในถังเก็บ (C)
180
170
160
150
140
130

หมายเหตุ ในกรณี มี เ หตุ จํ า เป น ต อ งเก็ บ รั ก ษาแอสฟ ล ต ซี เ มนต ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด ว ย
ยางธรรมชาติไมเปนไปตามตารางที่ ข.1 ใหเปนไปตามคําแนะนําของผูทํา
ทั้งนี้คุณภาพของผลิตภัณฑยังคงตองเปนไปตามขอ 3
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ภาคผนวก ค.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 6.1)
ค.1 ทั่วไป
รุน หมายถึง แอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติในภาชนะบรรจุเดี่ยวภาชนะนั้น
ค.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางที่เทียบเทากับทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ค.2.1 การชักตัวอยาง
ใหปฏิบัติตาม มอก. 1255
ค.2.2 เกณฑตัดสิน
ตัวอยางแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติตองเปนไปตามขอ 3. ขอ 4.1 และ ขอ 5. ทุก
รายการ จึงจะถื อว าแอสฟลตซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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