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Bituminous Materials

• Bitumen: black or dark brown sticky 
substance composed principally of high-
molecular-weight hydrocarbons 

• Asphalt cement and Tar are considered 
bituminous material

Bituminous Materials

TarAsphalt



Asphalt cement vs Tar

Similarities:

(1) black or dark brown in color

(2) Cementitious

(3) Water repellent

(4) Composed principally of Bitumen

Asphalt cement vs Tar

Differences:

(1) Distinguished by odor 

(2) Tar is more temperature susceptible

(3) Tar is a product of producing coke from 
bituminous coal

(4) Asphalt is a product of petroleum distillation

(5) Fumes from heated Tar cause health hazards

Asphalt Cement is principally used in pavement



แอสฟลท (Asphalt)
แอสฟลท หรือยางมะตอย เปนสารผสมท่ีมีโมเลกุลซับซอน 

มีไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) เปนองคประกอบของ
โครงสรางหลัก (CH >90%, S,N,O, metals) มีสีน้ําตาลเขมหรือ
ดํา ยืดหยุน กันน้ํา เปนฉนวน ออนตวัเมื่อถูกความรอน ละลาย
หมดส้ินในน้ํายาคารบอนไดซัลไฟด (Carbon disulfide)

คุณสมบัติที่สําคัญของแอสฟลท
การยึดและประสาน

(cementing)
ปองกันการไหลซึม 
(water proofing)



คุณสมบัติที่สําคัญของแอสฟลท

ออนตวัเมื่อถูกความรอน (thermoplastic)
ยืดหยุน (ductility)
เปนฉนวน (non conducting)

ทนกรดและดางออนๆและทนตอสภาวะแวดลอม

ตัวอยางการนําแอสฟลทไปใช

• ประสานเกาะยึดวัสดุตางๆเชน หินยอย ในการทําผิวจราจร



• ใชปองกันน้ําซึมและการกัดกรอนผิวดิน
• ทาทับหลังคา 
• ดาดคลองชลประทาน เขื่อน

ตัวอยางการนําแอสฟลทไปใช

• ในวงการอุตสาหกรรม เชนพนกันสนิม ทําแบตเตอร่ี ฉนวนหุม
สายไฟฟา กระเบ้ืองยาง(หลังคา) แผนกันซึมผนังกันน้ํา เปนตน



แหลงท่ีมาของแอสฟลท

1.จากการกลั่นนํ้ามันดิบ (Petroleum Asphalt)
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1. การกล่ันน้ํามันดิบ (Petroleum Asphalt)
- colloidally dispersed hydrocarbons  in crude petroleum
- discovered following the refining process in early 1900s



2. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Asphalt) :
ทะเลสาปแอสฟลท (Lake Asphalt)
แอสฟลตออนเหลวพบใน Trinidad, Venezuela, western Canada

Trinidad Lake Asphalt

2. เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Asphalt) : 
         หินแอสฟลท (Rock Asphalt)
แข็ง เปราะ มีทั้งที่แทรกในเน้ือหิน และพบเปนชั้นแอสฟลทระหวางชั้นหิน
• พบใน หินทราย หรือหินปูน
• ตัวอยางเชน 

– (Gilsonite in Utah) 
– ท่ีเกาะButon   Indonesia



การแบงประเภทของแอสฟลท

1.  แอสฟลทซีเมนต (Asphalt Cement)
• เปนผลิตภัณฑพ้ืนฐานไดจากการกล่ันน้าํมันโดยตรง
• มีลักษณะแข็งถึงนุมหนืดท่ีอุณหภูมิหอง มีเกรดตางๆกันตัง้แต

แข็ง นุนเล็กนอย จนถึงนุมมาก
• เหมาะสําหรับงานกอสรางผิวจราจร
• เวลาใชงานตองใหความรอนเพ่ือใหเหลว กอนนําไปผสมกับหิน

ยอยหรือพนทับบนพ้ืนผิว
• การวัดเกรดความนุมหนืดหรือความแข็งของแอสฟลทซีเมนต 



2. โบลนแอสฟลท (Blown Asphalt)
• ผลิตโดยเปาอากาศผานแอสฟลทที่อุณหภูมิ 200-300C เพ่ือให

เกิดการoxidation
• ผิวดาน  สีดําหรือน้ําตาลเขม
• มีลักษณะกึ่งแข็งท่ีอุณหภูมิหอง   เฉื่อยตอการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ 
• นําไปใชในงานอุตสาหกรรมตางๆเชน แบตเตอร่ี วัสดุกันซึม

ฉนวนหุมสายไฟ กระเบ้ืองยาง ฯลฯ
• ไมเหมาะสําหรับงานถนน

3. แอสฟลทเหลว (Liquid Asphalt)
• ผลิตโดยนําแอสฟลทซีเมนต มาผสมใหอยูในสภาพของเหลว
• เพ่ือใหสะดวก สามารถใชงานไดทันที ไมตองใหความรอน
• มีดวยกัน2ชนิดคือ 

– Cutback Asphalt ใชนํ้ามันมาผสมกับแอสฟลทซีเมนต
– และ Emulsified Asphalt ใชการตีแอสฟลทซีเมนตใหแตกเปนเม็ด
เล็กๆแลวแขวนลอยในนํ้า



องคประกอบทางเคมีของแอสฟลทซีเมนต
Chemical Composition

Asphalt Composition

• Principal elements in asphalt
– Hydrocarbon (>90%), S, N, O

• Asphalt microstructure: a continuous three-
dimensional association of polar molecules 
("asphaltenes") dispersed in a fluid of non-polar 
or relatively low-polarity molecules ("maltenes")

Asphalt Cement

MalteneAsphaltene

OilResin



resin

solvents

asphaltene

แอสฟลทเปนสารแขวนลอย (colloidal system) ประกอบดวย
1. Asphaltene     2. Resin       3. Oil (Solvent)

• Asphaltene
– อัตราสวนคารบอนตอไฮโดรเจน (C:H) >0.8
– สีน้ําตาลเขม เปนของแข็งและเปราะ
– เปนสารประกอบเชิงซอนและมีขั้วสูงท่ีสุด (Complex 

compound, highest polarity)
– มีบทบาทหลักในดานความออนหรือแข็ง(viscosity) ของแอส
ฟลท

Asphaltene



Resin

• C:H ระหวาง 0.6 -0.8
• สีดํา สภาพก่ึงแข็งและก่ึงเหลว semi-solid/solid
• เม่ือถูกความรอน เปล่ียนสภาพเปนของเหลว
• เม่ืออยูในความเย็นจะแข็งเปราะ brittle when cold
• เปนตัวกระจาย (Disperse) ชวยให asphaltene แขวนลอย
ในน้ํามัน (oil) 

• เม่ือทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation) จะกลายเปนโมเลกุล
สาร asphaltene

Oil (solvent)

• C:H < 0.6

• ไมมีสี Colorless
• ไมมีข้ัว non-polar liquid
• เม่ือทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation) จะ
กลายเปนโมเลกุลสาร asphaltene และ resin



• Oil  ตัวกลาง มีลักษณะเปนของเหลว
• Resin  ของแข็งสีดํา ออนตวัเมื่อถูกความรอน แข็งตัวเมื่อเย็น
• Asphaltene  ของแข็งสีเทาดํา แข็งและเปราะ

ลักษณะท่ีสําคัญของแอสฟลท

1. ในสภาพอุณหภูมิปกติ แอสฟลทมีความแข็งหรือความออน
แตกตางกัน

2. เกิดการแข็งเส่ือมสภาพ (Age hardening) เม่ือสัมผัสกับความ
รอนและออกซิเจนเปนเวลานาน

3. ออน(เหลว)และขยายตัวที่อุณหภูมิสูง แข็งเปราะและหดตัวที่
อุณหภูมิต่ํา (Temperature susceptibility) 



การวัดความแข็ง/ออน

• Originally, the degree of asphalt binder softening was determined by

chewing (Halstead and Welborn, 1974). A sample of 

asphalt binder was literally chewed to subjectively determine its 

softness. This method is no longer in use today for obvious reasons. 

• สมัยกอน ใชการเค้ียว เปนวิธีวัดความนุมหนดื/ความแข็ง
ของแอสฟลท

การวัดความแข็ง/ออนดวยวิธี Penetration

• ปลอยใหเข็มมาตรฐานท่ีถวงดวยนํ้าหนัก100กรัม จมลงในเน้ือแอสฟลท
ซีเมนตที่อุณหภูมิ 25C เปนเวลา 5 วินาที

• Penetration เปนหนวยของระยะจม (หน่ึงหนวย = 0.1 มม.)

100 g

Initial

Penetration in 0.1 mm

After 5 seconds



การแบงเกรดของแอสฟลทซีเมนต

แบงตามความนุมหนืดโดยใชชวงของคา Penetration ไดดังน้ี
• 40/50
• 60/70
• 80/100
• 120/150
• 200/300

ความหนืด (Viscosity)

ความหนืด หรือความขนเหลว คือการตานทานของวัสดุตอการไหลภายใต
หนวยแรงกระทํา 

Viscosity is the resistance of a material to flow under 
stress.

• ตย. นมขนหวานมีความหนืดมากกวานํ้ามันพืช (ที่อุณหภูมิหอง)

Shear rate = V/Y= d/dt

Shear stress = 

Viscosity,  =  / (d/dt)

Y


Material

V (velocity)



การวัดความขนเหลวของแอสฟลท

1. Saybolt Furol Viscosity Test วัดเวลา(วินาที) ที่แอสฟลท 60 
cc ใชในการไหลผานรูมาตรฐานท่ีอุณหภูมิที่กําหนดไว 
(60C)

2. Kinematic Viscosity Test วัดเวลา(วินาที)ที่แอสฟลทไหลใน
หลอดแกวviscometerผานตําแหนง2ตําแหนงท่ีขีดไวบน
หลอดภายใตอุณหภูมิที่กําหนดไว (135C) มีหนวยเปน 
Centistroke (= เวลาวินาที x calibration factor)



3. Absolute Viscosity Test
• Absolute viscosity

– U-shaped tube with timing marks 
& filled with asphalt

– Placed in 60C bath

– Vacuum used to pull asphalt 
through tube

– Time to pass marks

– Visc. in Pa s = 10 Poise

Test Procedure

1. Temperature controller is set to the 
test temperature prior to testing. 
Sample chamber and spindle are pre 
heated.

2. The prepared specimen is 
poured into the sample 
chamber.



Test Procedure

3. Sample chamber is 
inserted into the 
temperature controller 
unit. Spindle is attached 
to the viscometer and 
gently lowered into the 
mix.

4. After selecting the speed, the motor is 
turned on and viscosity at different 
time period is measured.

viscosity vs temperature Graph



Viscosity Conversion

Absolute viscosity in Poise = Kinematic viscosity in Stoke x Specific Gravity

1 Centistoke = ½ Saybolt Furol Second

Asphalt rheological properties
and its effects on pavement performance

• Viscosity relates to

– Rutting and Shoving resistance depends on 
asphalt and aggregate characteristics. High 
asphalt viscosity at highest temperature can 
reduce rutting and shoving

– a lower viscosity asphalt can prevent Low 
temperature cracking (flow of asphalt can 
relieve stress)



Rutting
Description: Surface depression in the wheelpath.  Pavement uplift (shearing) may occur 

along the sides of the rut. There are two basic types of rutting: mix rutting and subgrade 
rutting.  Mix rutting occurs when the subgrade does not rut yet the pavement surface 
exhibits wheelpath depressions as a result of compaction/mix design problems.  Subgrade 
rutting occurs when the subgrade exhibits wheelpath depressions due to loading.  In this 
case, the pavement settles into the subgrade ruts causing surface depressions in the 
wheelpath. 

Problem: Ruts filled with water can 
cause vehicle hydroplaning, can be 
hazardous because ruts tend to pull 
a vehicle towards the rut path as it 
is steered across the rut.

Cause:

Shoving and Corrugation
Description: A form of plastic movement typified by ripples (corrugation) 

or an abrupt wave (shoving) across the pavement surface.  The 
distortion is perpendicular to the traffic direction.  Usually occurs at 
points where traffic starts and stops (corrugation) or areas where 
HMA abuts a rigid object (shoving). 

Problem: Roughness

Cause:



Asphalt rheological properties
and its effects on pavement performance

• Age Hardening
– Causes: 

Oxidation(major)+Volatilization(minor)

– Short-term aging during Mixing: 2-4 times 
increase in viscosity

– Long-term aging during service: 10-20 times 
increase in viscosity

– Excessive hardening leads to raveling, low-
temperature cracking, early fatigue cracking

Raveling
Description: The progressive disintegration of an HMA layer from the surface 

downward as a result of the dislodgement of aggregate particles.

Problem: Loose debris on the pavement, roughness, water collecting in the 
raveled locations resulting in vehicle hydroplaning, loss of skid resistance.

Cause:

From segregationdue to low compaction



Fatigue (Alligator) Cracking

Description: Series of interconnected cracks caused by fatigue failure 
of the HMA surface under repeated traffic loading.

Problem:  Indicator of structural failure, cracks allow moisture 
infiltration, roughness, may further deteriorate to a pothole

Cause:



Asphalt rheological properties
and its effects on pavement performance

• Temperature Susceptibility
– Properties changed by temperature

– Volume expands when in hot Bleeding, 

– Volume shrinks at low temperature  Thermal 
Cracking

– Viscosity decreases as temperature increases

– Penetration Index (PI) as an indicator

Bleeding
Description: A film of asphalt binder on the 
pavement surface.  It usually creates a 
shiny, glass-like reflecting surface (as in the 
third photo) that can become quite sticky.

Problem:  Loss of skid resistance when wet

Cause:

Bleeding in Wheel path

Bleeding from 
over-asphalting



Transverse (Thermal) Cracking

Description: Cracks perpendicular to the pavement's centerline or 
laydown direction.  Usually a type of thermal cracking.

Problem: Allows moisture infiltration, roughness
Cause:

0 6025 135
Temperature, C

Fig.1 Variation in viscosity of two 
penetration-graded asphalts at 
different temperatures
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Asphalts A & B are of the 
same penetration grade.

Temperature Susceptibility



Penetration Index (PI)

• PI indicates temperature susceptibility
• Penetration at softening point is 800

approximately
• The lower PI value, the higher temperature 

susceptibility
• Most paving asphalt cements have PI between 

+1 and -1. If PI below -2, very susceptible to 
temperature cracking

• Calculation:
A = [ log (Pen. at T1) - log (Pen. at T2) ]/(T1-T2)
PI = (20 – 500A)/(1 + 50A)

Asphalt Cement

Testing



Physical Tests for Asphalt Cement 1
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 1

Rheology Tests

• Penetration Test

• Softening Point

• Ductility Test

• Absolute Viscosity at 60C (Viscosity Grading System)

• Kinematic Viscosity at 135C (Viscosity Grading System)

*Rheology = deformation, flow

Penetration Test

100 g

Initial

Penetration in 0.1 mm

After 5 seconds

To identify consistency of 
asphalt cement at 25C



Ductility sample Ductility Test

Ductility Test
Measure distance a sample 
stretches without breaking 
(5cm/min at 25C)

Softening Point

Softening point sample

Measure temperature at which asphalt reaches a 
certain softness (approx. Penetration= 800)



Physical Tests for Asphalt Cement 2
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 2

Durability Tests

• Thin-Film Oven Test

Purity Tests

• Solubility of Bituminous Materials 

Safety Tests

• Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup 

Other Tests

• Specific Gravity Test

Thin-Film Oven Test (TFOT)

163C for 5 hours in oven

Rotating Shelf

Pan Thermometer

เพื่อจําลองสภาพการเกิด aging ในโรงผลิต hot-mix asphalt
ตัวอยางท่ีผาน TFOT จะถูกนํามาทดสอบ Penetration และ Ductility อีกครั้งหน่ึง



Solubility Test
เพื่อตรวจสอบวามีการปะปนของส่ิงแปลกปลอมใน asphalt cement หรือไม โดย
ใชสารTricholoethylene เปนตัวทําละลายasphalt cement จะสามารถละลายได
100% และเม่ือใชกระดาษกรองดักเศษปนเปอนก็จะสามารถหาปริมาณสาร
ปนเปอนในasphalt cement ได

อุปกรณในการทดสอบ
Tricholoethylene (สารอันตราย)
กระดาษกรอง และถวย
ขวดชมพู และจุกยาง
Vacumm Pump และสายยาง

Flash and Fire Point Test (Cleveland Open Cup)

Thermometer

Cup filled 
w/ asphalt

Wand attached 
to gas line

To determine temperature to 
which an asphalt can be safely 
heated in the presence of open 
flame

เพื่อทดสอบหาจุดวาบไฟและจุด
ติดไฟของasphalt cement อุณหภูมิ
ท่ีจุดท้ังสองนี้ใชเปนอุณหภูมิ
ควบคุมในการใหความรอน 
asphalt cement ในการใชงานหนา
งานและในโรงผสมรอน(hot mix 
plant)



Specific Gravity

pycnometer

Asphalt Cement Grading System

• Penetration Grade

• Viscosity Grade 
• Performance Grade (SUPERPAVE)



Penetration Grade

• Penetration grading system เริ่มใชในชวงตนของยุค 1900s เพื่อระบุความออนแขง็
ของแอสฟลทในสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลว ระบบ Penetration grading จะวัด
คุณลักษณะตางๆของแอสฟลทซีเมนตดังนี้
– Penetration depth 
– Flash point temperature 

– Ductility at 25° C (77° F) 
– Solubility in trichloroethylene 

– Thin-film oven test ( short-term aging) 
• Retained penetration 
• Ductility at 25° C (77° F) 

Ref: Table 2-6 p.36 Roberts et.al. 1996

For Thailand, Department of Highways (DOH)

In the past, used 85-100

Today use 60-70 grade

Now is studying on changing to 40-50 for wearing course



Advantages and Disadvantages of the Penetration Grading 
(from Roberts et al., 1996)

Advantages Disadvantages

การทดสอบกระทําที่อุณหภูมิ 25° C ซึ่งใกลเคียงกับคา
อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวทางในกรณีทั่วไป

เปนการทดสอบแบบ empirical ซึ่งไมไดเปนการ
วัดในทางวิทยาศาสตร/วิศวกรรมอยางเชน
viscosity. 

อาจเชื่อมโยงกับคุณสมบัติของ asphalt binder ที่
อุณหภูมิตํ่า ไดดีกวาการทดสอบ viscosity test ซึ่ง
ทดสอบที่ 60° C

มีอัตราการเฉือน(Shear rate) ที่สูงและไมคงที่ 
และทั่วไป asphalt binders จะมีพฤติกรรมเปน
ของกึ่งเหลวกึ่งแข็งแบบ non-Newtonian ที่
อุณหภูมิ 25° C จึงยอมสงผลตอความแนนอนของ
ผลการทดสอบ

สามารถใชหาTemperature susceptibility (การ
เปลี่ยนแปลงความออนแข็ง asphalt binder ตาม
อุณหภูมิ) โดยทําการทดสอบที่อุณหภูมิอ่ืนๆเพิ่มเติมจาก 25°
C

ไมสามารถระบ ุTemperature susceptibility 

ไดดวยการทดสอบที่อุณหภูมิจุดเดียว 25° C

การทดสอบรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย สามารถนําไปใช
ในสนามหรือหนางานไดสะดวก

ไมมีการทดสอบที่ใชระบุอุณหภูมิระหวางการผสม
รอนและการบดอัด

Viscosity Grade

• ในชวงตนของป 1960s มีการปรับปรุงระบบในการจําแนกแอสฟลทโดยเพ่ืมการ
ทดสอบ scientific viscosity test มาแทนการทดสอบ empirical penetration 
test ซ่ึงเปนดัชนี 

• Viscosity grading ถูกนําไปใชกับตัวอยางแอสฟลทใหม (original (as-supplied) 
asphalt binder) ซ่ึงเรียกวา AC grading) หรือนําไปใชกับตัวอยางท่ีผานการ
Aging (aged residue samples) ซ่ึงจะเรียกวา AR grading โดยนําตัวอยาง
แอสฟลทไปผานการ aging ดวยการทดสอบ rolling thin film oven test 
(RTFOT).  

• AC grading ใช asphalt binder จากผูจําหนายมาทดสอบ  สวน AR grading ใช 
asphalt binder หลังจากผานการจําลองกระบวนการagingในโรงผสมรอนมา
ทดสอบ จึงนาจะเปนตัวแทนพฤติกรรมของ asphalt binder บนผิวทางไดดีกวา
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Advantages and Disadvantages of Viscosity Grading 
(from Roberts et al., 1996)

Advantages Disadvantages

เปนการทดสอบวัดในทางวิทยาศาสตร/วิศวกรรม
อาจไมสามารถเชื่อมโยงกับ viscosity ของ 

asphalt binder ที่อุณหภูมิตํ่า

Test temperatures correlate well with: 
•25° C (77° F) – average pavement temp. 
•60° C (140° F) – high pavement temp. 
•135° C (275° F) – HMA mixing temp. 

AC grading system, ตัวอยางที่ผานการ thin 

film oven test คา viscosity สามารถแตกตาง
กันอยางมากแมวาจะอยูใน AC grade เกรด
เดียวกัน. ดังน้ันแมวาจะเปน asphalt binder

ในเกรดเดียวกันก็อาจมีพฤติกรรมที่แตกตางกันได
ในการใชงานหลังจากที่กอสรางไปแลว

สามารถระบ ุTemperature susceptibility ได
คราวๆเน่ืองจากมีการวัด viscosity ที่หลายอุณหภูมิ

การทดสอบมีคาใชจายสูงกวา และใชเวลาในการ
ทดสอบท้ังชุดยาวนานกวาระบบ penetration 

test.

อุปกรณในการทดสอบมีใชอยางกวางขวาง
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Approximate Relation between Grading System


