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1.Modified Asphalt binder

Para rubber Emulsified Asphalt

 Blending para rubber into emulsified 
asphalt

 Gain some elasticity from para rubber
 Result in longer life of pavement surface 

(applied in slurry seal)
 Help promoting para rubber usage



4. 2.Warm Mix Asphalt (WMA)

Mixing & Compacting temperature is 
reduced substantially, down to 120C

 Technique is to increase workability at 
lower temperature by:
 Foaming
 Chemical additives e.g. wax, zeolite, …

Warm mixing by 
Foamed Asphalt Foamed Asphalt

 เกิดจากการผสมน้ําเขากับแอสฟลท
ซีเมนตที่อุณหภูมิสูง

 ความรอนทําใหน้ําเดือด พาใหแอส
ฟลทซีเมนตที่เหลวแตกตัวในสถานะ
เปนฟอง/โฟม



FOAMING CHARACTERISTICS
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อุณหภูมิของบิทูเมน 175°C

8 MIN
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4.1

Optimum foaming 
water content

Foamed Asphalt

 เมื่ออยูในสถานะโฟม
 ทําใหคาviscosityลดต่ําลงอยางมาก
 และเกิดการขยายปริมาตรรวมของแอสฟลทซีเมนตเหลว

 สามารถใชผสมกับaggregateในสัดสวนแอสฟลทที่นอยลง
 ลดอุณหภูมิขณะผสมได ทําใหประหยัดพลังงาน
 เทคนิคอื่นๆในการผลิตโฟมแอสฟลท ไดแก การเติมสารเคมีขณะที่

ผสมแอสฟลทเขากับ heated Aggregate
 Zealite

Zeolite molecular structure
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3. OTHER MIX GRADATION



Stone Matrix Asphalt Mix Stone Matrix Asphalt Mix

Stone Matrix Asphalt Mix Stone Matrix Asphalt Mix

 Stone matrix asphalt (SMA) is a gap-graded HMA 
 using a structure of stone-on-stone contact. 
 designed to maximize deformation (rutting) resistance and durability

 Because the aggregates are all in contact, rut 
resistance relies on aggregate properties rather than 
asphalt binder properties.
 Since aggregates do not deform as much as asphalt binder under 

load, this stone-on-stone contact greatly reduces rutting. 

 SMA is generally more expensive than a typical dense-graded HMA 
because it requires more durable aggregates, higher asphalt content
and, typically, a modified asphalt binder and fibers.



Porous Mix (Open-graded Mix)

Porous mix in wearing course Asphalt treated permeable layer

Porous Mix (Open-graded Mix)

 An open-graded HMA mixture is designed to be water 
permeable (dense-graded and SMA mixes usually are not 
permeable).  

 Open-graded mixes use only crushed stone (or gravel) and a small 
percentage of manufactured sands. Typically 18 - 22 % 
minimum air voids, higher aggregate standards and 
requires the use of asphalt binder modifiers.

 reduce tire splash/spray in wet weather and typically result 
in smoother surfaces than dense-graded HMA.  Their high air voids 
trap road noise and thus reduce tire-road noise by up to 50-
percent (10 dBA)

Dense-Graded Open-Graded

Modified 
Asphalt 

Concrete

Porous Mix SMA



4. RECYCLING OF OLD OR 
DAMAGED PAVEMENTS

Recycled  Asphalt Pavement

Milling of asphalt layers up to 350 mm

Recycling of RAP

 การนําวัสดุที่ขูดรื้อจากผิวทางเดิมมาใชใหม (Recycling) มีใหใชได 2
กระบวนการ
 In plant  > ขนสงเศษวัสดุกลับไปโรงผสม เพื่อใชผสมเปนสวนผสมของ 

Asphalt Mixture ในกระบวนการ hot mixing หรือ warm mixing
 In Place > ใชเศษวัสดุกอสรางปรับปรุงผิวถนนเดิมในที่ทันทีโดยไมขน

กลับไปที่โรงผสม  ซึ่งแยกเปน2เทคนิค
 Hot In Place Recycling
 Cold In Place Recycling RECYCLING OF OLD OR 

DAMAGED PAVEMENTS

Recycling in Plant



โรงผสมรีไซเคิลแบบเย็นซึง่ใชวัสดุแอสฟลททีขู่ดไสมา ผสมกับปูนซีเมนต และโฟมบิทูเมน
KMA 220; ถังบรรจุบิทูเมน; ไซโลบรรจุซีเมนต; รถตัก; รถบรรทุก

Recycling in plant
การรีไซเคิลในโรงผสม

รีไซเคิลแบบเย็นดวยวัสดุแอสฟลทผสมโฟมบิทูเมน

ขณะปูชั้นพื้นทางความหนา15ซม.ดวยวัสดุรีไซเคลิแบบเย็น การบดอัดบนวัสดุที่ผานการปูดวยรถปูแลว



ชั้นสุดทายของวัสดุหลังจากบดอัดแลวกอนที่จะฉาบผิวทับ

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ขณะที่ขูดไสวัสดุแอสฟลทเดิมความหนา15ซมออก บนชองทางขวา
ชองทางซายซึ่งผานการรีไซเคลิแลวก็เปดใหใชงานได

ชั้นแอสฟลทและชั้นพื้นทางผสมซีเมนตเดิมถูกขูดไสออก (หนาตัดทางขวา)
วัสดุตรงกลางในภาพคือชั้นดินเดิมเปนดินเดิมปรับปรุง

Cold Recycling Jinghu Expressway, Tianjing China
งานรีไซเคิล ทางดวนจิงฮู เมืองเทียนจิง ประเทศจีน

ผสมเศษวัสดุแอสฟลทขูดไสดวยโฟมบิทเูมน2.3%และปูนซเีมนต1%
ผสมเศษวัสดุพื้นทางปรับปรุง(CTB)ดวยโฟมบิทูเมน2.8%และปูนซเีมนต1%

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China



การกอสรางชองทางขวาทั้งสองทศิทางบนทางดวนขนาด4ชองทางในขณะที่มีการจราจร

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ขอบตัดของชั้นรีไซเคลิคือชั้นแอสฟลทรีไซเคิลหนา15ซมและชั้นพื้นทางCTBรีไซเคิลหนา20ซม. 

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ชองทางขวาปดการจราจรเพื่อทําการบมหลังจากการบดอัดครั้งสุดทาย

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ชั้นรีไซเคิลเปดใชงานกอนการเสริมผิวทับดวยวัสดุแอสฟลท

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China



Core extraction
แทงตัวอยาง

แทงเจาะขนาด Ø 150 mm แสดงใหเห็นการกระจายของโฟมบิทูเมน

RECYCLING OF OLD OR 
DAMAGED PAVEMENTS

Cold In Place Recycling

Structural Rehabilitation Methods:
วิธีการบูรณะโครงสรางทาง

Total reconstruction
กอสรางใหมทั้งหมด

แพง,
เวลากอสรางนาน,

ตองปดชองจราจรนาน
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รื้อและกอสรางใหม

ราคาเหมาะสม,
รักษาสิ่งแวดลอม,

รวดเร็ว
Recycle

เสริมผิวบางๆ

Deep  cold recycling
รีไซเคิลแบบเย็นและลึก

คอนขางเร็ว, ปญหาเรื่องคาระดับที่
สูงขึ้น, เกิดการแตกราวตามรอยแยก

ดานลาง reflection cracks

      เสริมผิวหนา

Thick asphalt overlays
เสริมผิวดวยแอสฟลติกคอนกรีตหนา

Maintenance options

Cold In-Place Recycling of RAP

 กระบวนการขูดและผสมใหมทําในที่หนางานพรอมกัน
 ทําที่อุณหภูมิหอง หรือไมสูงนัก
 ผสมไดหลายทางเลือก

 ยางน้ํา
 โฟมแอสฟลท
 ยางน้ําหรือโฟมแอสฟลท +ซีเมนตเพิ่ม



Cold Recycling in situ and in plant
การรีไซเคิลแบบเย็น ที่หนางาน และที่โรงผสม

+ =cement wateremulsion

watercement foamed bitumen

Binding Agent

สารเพิ่มการยึดเกาะ
กอน

หลัง

Cold In-Place Recycling

การรีไซเคิลชั้นผิวแอสฟลทดวยโฟมบิทูเมน ในเมืองโทโรนโท

Cold Recycling in Canada

ความกวางที่เครื่องจักรทํางาน :
2,8 m – 4,2 m

ความลึกที่รีไซเคิล:
200 mm

กําลังเครื่องจักรที่ทํางาน :
2 x (470 kW / 640 HP) 

น้ําหนักเครื่องจักรขณะทํางาน:
ประมาณ 75 t

Cold Recycler



Recycled construction 
material mix แกนตีผสมแบบ

แกนคู
ชั้นแอส
ฟลทที่
เสียหาย

ลอขูดไส 

แบบ
คงที่

แทนปูรีด
วัสดุ

Spreading 
auger

ทิศทางการ
เคลื่อน

ปมควบคุมดวย
ไมโครโปรเซสเซอ
รสําหรับฉีดน้ําเพื่อ
ผลิตโฟมบิทูเมน

ปมควบคุมดวยไมโครโปรเซสเซอร
สําหรับสงบิทูเมนรอนๆ

ทอตอกับถังบรรจุบิทู
เมน

ทอตอกับถังบรรจุ
slurry mixer WM 1000 Microprocessor-

controlled pump of 
WM 1000 for 

injecting the cement-
water slurry

ลอขูดไส 

แบบ
แปรผัน ถนนเดิมกอนทํารีไซเคิล ชวงดานทิศใตจํานวน3ชองทางและไหลทาง

Cold Recycling Highway I 80 in California
รีไซเคิลแบบเย็นบนทางหลวงพิเศษสาย I80 ในรัฐแคลิฟอเนีย

ขบวนรถรีไซเคลิแบบเย็นประกอบดวย รถบรรจุบิทูเมน + รถผสมน้ําปูน + รถรีไซเคิล

Cold Recycling Highway I 80 in California

รอยแตกราวแบบรุนแรงมากเกิดในชั้นแอสฟลท ไดทําการขูดไสถึงความลึก 75 mm บนไหล
ทาง

Cold Recycling Highway I 80 in California



วัสดุแอสฟลทที่ถูกขูดไสขึ้นมาผสม
กับโฟมบิทูเมนและน้ําปูน

วัสดุที่รีไซเคลิแลวทีด่านหนาของแทนปู

Cold Recycling Highway I 80 in California

แทนปูติดตั้งดวยอุปกรณเซนเซอรแบบอุลตราโซนิค

Cold Recycling Highway I 80 in California

การขูดไสและปูวัสดุในตําแหนงที่ประชิดกับราวกั้น

Cold Recycling Highway I 80 in California

วัสดุที่ผานกระบวนการผสมมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน และดูเหมือนกับวัสดุACใหมมาก

Cold Recycling Highway I 80 in California



การบดอัดดวยรถบดลอเรียบแบบสั่น การบดอัดครั้งสุดทายดวยรดบดลอยาง

Cold Recycling Highway I 80 in California

ไหลทางหลังจากการรีไซเคิลและบดอัดแลว

Cold Recycling Highway I 80 in California

รีไซเคิลชองทางซายในชวงกลางคืนโดยไมปดการจราจร

Cold Recycling Highway I 80 in California

ชองทางที่รีไซเคิลแลวไดเปดใชงานโดยที่ยังไมมีการปูทับดวยแอสฟลติกคอนกรีต

Cold Recycling Highway I 80 in California



เทคโนโลยีที่คุมคาและไดรับการยอมรับ
การหมุนเวียนวัสดุแบบผสมรอนในที่  Hot Recycling In Situ

 กระบวนการทํางานรวมกันระหวาง เครื่องใหความรอน pre-heater HM 4500 กับ
เครื่องผสม Remixer RX 4500 

67

ขบวนเครื่องจักรหมุนเวียนวัสดุแบบผสมรอน

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการใหความรอน
TEMPERATURE CURVE OF THE HEATING PROCESS

68

การหมุนเวียนวัสดุแบบรอนในสนามHOT IN PLACE 
RECYCLING 

69

 Wirtgen HM 4500 
pre-heater ใหความ
รอนกับแอสฟลตกอนการ
ทํางานของ Remixer

 แอสฟลตผสมรอนใหมถูก
เทลงสู Wirtgen
Remixer RX 4500.



70

Remixer RX 4500 
ในขณะทํางาน. 
อัตราการทํางานของ 
Remixer 4,000 - 6,000 
ตร.ม./วัน.

การหมุนเวียนวัสดุแบบรอนในสนาม HOT IN PLACE 
RECYCLING 

Remix Plus Process: สามารถหมุนเวียนวัสดุผิวทางเกากลับมาใชใหมดวยการเติมบิทูเมนและปู
ทับดวย wearing course ซึ่งเปนวัสดุใหมทีผ่ิวดานบนสุด
ความเร็วเฉลี่ยของเครื่องจักรอยูที่ 2.5 - 3 เมตร/นาที

71

HOT IN PLACE RECYCLING 

72

เปนการซอมบํารงุที่รวดเร็ว
และใชเครื่องจักรเพียงตัวเดยีว
ไมรบกวนการจราจรมาก

HOT IN PLACE RECYCLING COMPACTING THE REMIXED LAYER

73

 ใชรถบด Hamm HD 90 บดซ้ําอีกครั้งเปน
ขั้นตอนสุดทาย

 ใชรถบดลอเรียบ Hamm 9 ตันบดทันที
ตามหลังคานรีด



FINAL REMIXED SURFACE

74

การเย็นตัวผิวทางขึ้นอยูกับความหนาซึ่งจะใช
เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

ใหเวลากับผิวทางไดเย็นตัว สามารถเปดการจราจร
ไดเมื่ออุณหภูมิผวิทางลดลงต่าํกวา 50 °C

เปนเทคโนโลยีที่ประหยัดทรัพยากร สามารถนําชั้นทางเกามาใชได 100% และตองการวัสดุใหมมา
เพิ่มเติมเพียงเล็กนอย

HOT RECYCLING FOR SURFACE COURSE 
REHABILITATION

75

 กระบวนการทํางานตอเนื่องดวยอัตราการทํางานที่สูง 
 รบกวนการจราจรนอย
 หมุนเวียนถนนไดระยะทางมากกวาดวยงบประมาณเทากัน
 ไดประโยชนอยางยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนวัสดุแอสฟลต
 ลดการขนสงวัสดุ, จึงไมรบกวนโครงขายถนน

ประโยชนของ REMIX PROCESS          
ADVANTAGES OF THE REMIX PROCESS

76

สวนประกอบของ REMIXER

77



78

กระบวนการทํางานรีมิกซ REMIX METHOD

วัสดุที่ผานการรีมิกซ

คานรีด

ผิวทางรีมิกซ surface

สวานเกลี่ยวัสดุ เพลาขูดไส

ทอฉีดบิทูเมน

ชองเติมวัสดุแอสฟลตผสมรอน

กานผสม

appr. 4 cm

ผิวทางใหมจากการรีมิกซ=วัสดุผิวทางเกา+แอสฟลตคอนกรีตใหม+บิทูเมน

 0,00

กอนทํา หลังทํา

ผิวทางเดิมชั้น wearing

กระบวนการทํางานรีมิกซ REMIX METHOD

appr. 2 cm

 0,00

กอนทํา หลังทํา

ชั้นผิว แอสฟลตผสมรอนใหม
ชั้นวัสดุรีมิกซ

กระบวนการทํางานของรีมิกซพลัส REMIX PLUS

appr.
4 cm

ผิวทางเดิมชั้น wearing

81

 วัสดุหลังจากผสมแลวก็ถูก
ลําเลียงมาที่คานรีด
Vögele screed เพื่อทํา
การปูผิวและบดอัดขั้นตน 
ดวย tamper และ
vibration.

 ระบบใหความรอนไฟฟา
เพื่อรักษาอุณหภูมิใหกับ
วัสดุผิวทาง

กระบวนการทํางานรีมิกซ  REMIX



กระบวนการทํางานของรีมิกซพลัส REMIX PLUS

82

วัสดุที่ผานการรีมิกซ

คานรีดผิว

ชั้นผิวทางแอสฟลตผสมรอน

สวานเกลี่ยวัสดุตัวแรก เพลาขูดไส

ทอฉีดบิทูเมน

ชองเติมวัสดุแอสฟลตผสมรอน

กานผสม

คานรีดปรับระดับสวานเกลี่ยวัสดุตัวที่สอง

วัสดุรีมิกซชั้น surface

83

วัสดุรีมิกซชั้น wearingจะถกู
เกลี่ยดวยสวานตัวแรกและปู
ดวยคานรีดตัวแรกโดยใชการ
สั่นสะเทือน
ชั้นแอสฟลตผสมรอนใหมจะถกู
ปูทับบนชั้นวัสดุรีมิกซ ไปพรอม
กัน
ทั้งสองชั้นจะถกูบดอดัขั้นตน
กอนดวยคานรีด Vögele 
screed ดวย การตบและการ
สั่นสะเทือน

กระบวนการทํางานของรีมิกซพลัส REMIX PLUS

84

ชั้นแอสฟลตผสมรอนจะอยูบน
ชั้นวัสดุหมนุเวียน ซึ่งถูกปูให
แนนและไดระดับกับความลาด
ดวยรถปูผิวระบบไฮโดรลิกที่
ปรับความกวางได

กระบวนการทํางานของรีมิกซพลัส REMIX PLUS

85

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสียหายของผิวทางประเภทตางๆบนชั้น wearing

เทคโนโลยีการหมุนเวียนวัสดุแบบผสมรอน 
HOT RECYCLING TECHNOLOGY
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ผิวทางที่ซอมบํารุงจากวัสดุหมุนเวียนจะมี
คุณภาพเหมือนผิวทางใหม

ชั้นผิวทางเสียหายที่ตองการการซอมบํารงุ

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น WEARING

87

ความเสียหาย: 
รองลอและเปนลอนคลื่น

สาเหตุของความเสียหาย: 
 ชั้นwearing มีคาเสถียรภาพ

(stability)ไมเพียงพอเนื่องจาก
 บิทูเมนมีความออนมากเกินไป
 ใชปริมาณบิทูเมนมากเกินไป
 วัสดุมวลรวมเม็ดหยาบมี

ปริมาณไมเพียงพอ

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น WEARING

88

การหมุนเวียนแบบผสมรอน:
 สามารถเติมแอสฟลต

ผสมรอนที่มีบิทูเมน
เกรดแข็งมากขึ้น
และ/หรือ

 สามารถเติมแอสฟลต
ผสมรอนที่มีเม็ดหนิใน
สัดสวนมากขึ้น

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น WEARING

89

ความเสียหาย: 
ผิวลื่นไมยึดเกาะ 

สาเหตุความเสียหาย:
 ปริมาณบิทูเมนมาก

เกินไป และ/หรือฝุนมาก
เกินไป 

 ปริมาณหินเม็ดหยาบไม
เพียงพอ

 ผิวหินถูกขัดจนเรียบ

Damage: Insufficient tyre grip

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น WEARING
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การหมุนเวียนแบบผสมรอน: 
 สามารถเติมแอสฟลต

ผสมรอนที่ใชหนิที่
ทนทานตอการขัดสี

 สามารถเติมแอสฟลต
ผสมรอนที่มีสัดสวนบิทู
เมนที่นอยลง

Damage: Insufficient tyre grip

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น
WEARING

91

ความเสียหาย: 
ผิวแตกราวดวยความลาและ
หลุมบอ

สาเหตุความเสียหาย:
 ผิวทางหลดุลอนเนื่องจาก

การจราจร

Damage: Surface fatigue

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น
WEARING

92

การหมุนเวียนแบบผสมรอน:
 สามารถเติมปริมาณ

แอสฟลตผสมรอนเพื่อ
ปรับผิวทางใหเรียบ
สม่ําเสมอ

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น
WEARING

93

ความเสียหาย: 
รอยแตกราวที่ชั้น wearing

สาเหตุของความเสียหาย:
 บิทูเมนแข็งและเปราะ
 ความหนาของชั้น

Wearing นอยเกินไป
 การยึดเกาะระหวาง

ชั้น wearing กับชั้น
binder ไมดี

Damage: Cracks in wearing course

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น
WEARING
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การหมุนเวียนแบบผสมรอน:
 สามารถเติมแอสฟลต

ผสมรอนใหมดวยบิทู
เมนเกรดที่ออนลง
หรือ

 ใชวิธีรีมิกซพลัสไดชั้น
wearingใหมเพื่อเพิ่ม
ความหนาของชั้น
wearing

วิธีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับความเสยีหายแบบตางๆในชั้น
WEARING


