ROCKMAX® BEARING PAD (NR)
RUBBER PLAIN BEARING PAD - NATURAL RUBBER

ยางรองคอสะพาน ชนิดยางธรรมชาติ
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
Rockmax Bearing Pad (NR) คือ ยางรอคอสะพานที่ผลิตมาจากน้ ายางธรรมชาติและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน AASHTO และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย ยางรองคอสะพานชนิดนี้เป็ นยางรองคอสะพานที่ไม่มีเหล็กระหว่างเนื้อยางและเป็ นยางรอคอสะพานที่ใช้ในงาน
สะพานทัว่ ไป ที่มีระยะระหว่างต่อม่อไม่มากนัก เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนตัวและความหนาของยางมีจากัด แต่ท้งั นี้ ยาง
รองคอสะพานชนิดเนื้อยางร่ วนชนิดนี้เป็ นยางรองคอสะพานที่มีราคาต่าสุ ดถ้าเทียบกับยางรอคอสะพานชนิดอื่น

มาตรฐาน
AASHTO section18, grade 5 & lower
AREMA section 18
Thai Standard 951-2533
ASTM D4014

การใช้ งาน
Rockmax Bearing Pad (NR) สามารถใช้ได้กบั การรับแรงของคานเหล็กหรื อคานคอนกรี ต
เพื่อส่ งผ่านแรงและกระจายแรงไปยังโครงสร้างของสะพาน

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณลักษณะ
ความแข็ง
ความต้ านแรงดึง เมกะพาสคัล ไม่ น้อยกว่ า
ความยืดเมื่อขาด ร้ อยละ ไม่ น้อยกว่ า
ความทนอุณหภูมิสูง
ความแข็ง เพิ่มขึน้ IRHD ไม่ เกิน
ความต้ านแรงดึง ลดลง ร้ อยละ ไม่ เกิน
ความยืดเมื่อขาด ลดลง ร้ อยละ ไม่ เกิน
การยุบตัว เนื่องจากแรงอัด ร้ อยละ ไม่ เกิน
ความต้ านทานต่ อโอโซน
เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น
ความแข็ง IRHD Duro +/- 5
ความยาว +/- 5 มม
ความกว้าง +/- 3 มม
ความหนา +/- 1 มม
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หมายเหตุ: ตัวเลขเป็ นทฤษฎีและทดสอบการควบคุม
ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ข้ อมูลที่วัดได้จริงอาจแตกต่ างกันไป
กับสถานการณ์

ROCKMAX® BEARING PAD (NR)
RUBBER PLAIN BEARING PAD - NATURAL RUBBER

ยางรองคอสะพาน ชนิดยางธรรมชาติ
การทาความสะอาด
Rockmax Bearing Pad (NR) ทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่ องมือหรื อวัสดุดว้ ยน้ าสะอาดหรื อน้ าสบู่
ห้ามใช้ตวั ทาละลายหรื อทินเนอร์ในการล้างวัสดุ

ข้ อจากัด
Rockmax Bearing Pad (NR)
1.ควรใช้ยางรองคอสะพานชนิดนี้ภายในช่วงอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง + 10 องศาเซลเซียส
2.รู เจาะสามารถทาได้ที่หน้างาน หรื อ สามารถสั่งเจาะจากโรงงานได้
3.ยางธรรมชาติชนิดนี้จะไม่ติดไฟได้ง่าย แต่ถา้ ต้องการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการป้ องกันไฟสามารถขอข้อมูลเพิม่ เติมจากทางบริ ษทั ฯ
ได้

ขนาดและมิติ
Rockmax Bearing Pad (NR) ขนาดและมิติของยางรองคอสะพานความกว้างความยาวและความหนาสามารถสั่ง
ผลิตในแบบที่ตอ้ งการได้

ข้ อมูลการติดต่ อ
บริ ษทั ร็ อคแมค จากัด
โทร : 0-2864-8658
แฟกซ์: 0-2418-4327
อีเมล์: rockmaxth@gmail.com
เว็บไซต์: www.rockmax.net
ข้อมูลที่ ระบุ ในเอกสารนี้ และข้อมูลทางเทคนิ ค และข้อมูลวิ ธีการใช้งาน และข้อเสนอแนะใดๆ เป็ นข้อมูลที่ ให้โดยอ้างอิ งจากความรู ้การศึ กษา และประสบการณ์ปัจจุ บนั ของผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ของ Rockmax โดยจะต้องมี การใช้งานอย่างเหมาะสมจัดเก็บอย่างเหมาะสม ขนย้ายถูกวิ ธี และใช้งานภายใต้
สภาวะอากาศปกติ ตามคาแนะนาของ Rockmax ซึ่ งในการใช้งานจริ งอาจมี ความแตกต่ างของวัสดุ พื้นผิวอุ ณหภูมิ ความดัน ความชื้ นสัมพัทธ์ และองค์ประกอบอื่ น และสภาพแวดล้อมจริ งที่ หน้างาน ทาง Rockmax จึ งไม่ สามารถรับรอง และรับประกันประสิ ทธิ ภาพใดๆ ทั้งสิ้ น หรื อความเหมาะสมใน
การใช้งานให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่ อข้อมูลที่ ได้ให้ไว้น้ ี หรื อจากคาแนะนาที่ ให้ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อจากการให้คาปรึ กษาใดๆ ผูใ้ ช้งานผลิ ตภัณฑ์น้ ี จะต้องทาการทดสอบความเหมาะสมในการนาไปใช้งานตามวัตถุ ประสงค์ อี กทั้ง
Rockmax ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล และคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิ ตภัณฑ์ของ Rockmax จะต้องไม่ เป็ นการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของบุ คคลที่ สาม คาสัง่ ซื้ อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่ งของ Rockmax ฉบับล่ าสุ ด ผูใ้ ช้งานจะต้องอ้างถึ ง
ข้อมูลทางด้านเทคนิ คของผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่ าสุ ด ซึ่ ง Rockmax จะส่ งเอกสารข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าวตามที่ผใู ้ ช้งานร้องขอ

สิ นค้ าสาหรั บผู้เชี่ยวชาญเท่ านั้น

