
Liquid Asphalt

1. Cutback Asphalt
2. Emulsified Asphalt

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

– Cutback Asphalt ใชนํ้ามันมาผสมกับแอสฟลทซีเมนต
– และ Emulsified Asphalt ใชการตีแอสฟลทซีเมนตใหแตกเปนเม็ด
เล็กๆแลวแขวนลอยในนํ้า



1 คัทแบ็คแอสฟลท (Cutback Asphalt)

• ผลิตโดยผสม แอสฟลทซีเมนตในตัวทําละลาย (Solvents)
• ตัวทําละลายไดแก Gasoline,  Kerosene,  Diesel
• ลักษณะสีดํา ขนจนถึงเหลวที่อุณหภูมิหอง
• การใชงาน: งานถนน เชนทําPrime coat, tack coat, surface 

treatment เปนตน
• การกลับสภาพ (Curing) คือตัวทําละลายระเหยออกไป คงเหลือ

เพียงแอสฟลทซีเมนตเอาไว

• Rapid Curing กลับสภาพเร็ว
– ใชแอสฟลทซีเมนตผสมกับ Naptha หรือ gasoline

• Medium Curing กลับสภาพปานกลาง
– ใชแอสฟลทซีเมนตผสมกับ kerosene

• Slow Curing กลับสภาพชา
– ใชแอสฟลทซีเมนตผสมกับ diesel

ชนิดของคัทแบ็คแอสฟลท



MC-xxCuring rate Viscosity of 
Cutback, 

(centistokes)

Grading System of 
Cutback Asphalt

ขอกําหนดสําหรับคัทแบคเกรดตางๆ

ตารางท่ี 2-4 หนา18-19

ความขนเหลว(Viscosity) ของแอสฟลทเหลว

* ความขนเหลวของคัทแบค ข้ึนกับ % of solvent ตอ %asphalt cement ไม
เก่ียวกับความออนแข็งของ asphalt cement

แตละชนิดจะมีความขนเหลวหลายเกรด ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสัดสวนปริมาณ
แอสฟลทและตัวทําละลายในสวนผสม



Specification of Cutback Asphalts



• น้ํามันเม่ือระเหย เกิดมลภาวะ 
• ใชน้ํามันผสม ทําใหส้ินเปลืองพลังงาน และมีราคาสูง
• ความปลอดภัย เพราะมีจุดวาบไฟท่ีอุณหภูมิไมสูงนัก
• มีขอจํากัดการใชงาน คือใชไดเฉพาะกับหินท่ีแหงสนิท

การใช Cutback asphalt มีแนวโนมท่ีนอยลงๆ 
เน่ืองจาก

2 อิมัลซิไฟดแอสฟลท (Emulsified Asphalt) 
หรือ “ ยางน้ํา ”

• ผลิตโดยใชตีแอสฟลทซีเมนตใหแตกเปนเม็ดเล็กๆผสมกับน้ํา
และ emulsifying agent

• สีน้ําตาลเขม  ลักษณะขนจนเหลวที่อุณหภูมิหอง
• ใชในงานถนน เชน Prime coat, tack coat, slurry seal, cold mix 

เปนตน
• ชนิดของยางนํ้ามี 3 ชนิดขึ้นกับชนิดของ emulsifying agent



Emulsifying agent ชวยเพ่ิมประจุใหแอสฟลทซีเมนตขนาด
8-10ไมครอน จึงสามารถแขวนลอยอยูในนํ้า

Diagram of asphalt emulsion manufacturing plant



ประเภทของอิมัลซิไฟดแอสฟลท

โดยท่ัวไปแบงเปน 2 ประเภทตามชนิดของEmulsifying agentดังน้ี
1. Anionic Emulsified Asphalt ที่ผิวมีประจุลบ –
2. Cationic Emulsified Asphalt ที่ผิวมีประจุบวก + 

ผิวของหินมีประจุแตกตางกันตามชนิดของแรประกอบ
เมื่อมีความช้ืนผิวหินจะมีประจุลบ จึงมักใชคูกับ Cationic emulsion

การจับตัวระหวางเม็ดยางกับหิน

รูปท่ี 10 หนา 27



1.Freshly Placed Emulsion Tack 
Coat.  The brown color indicates 
that it has not yet broken.

2.The Same Tack Coat After 23 
Minutes. The brown color now 
appears in splotches indicating it is 
beginning to set.

3.Tack Coat Using an Asphalt 
Emulsion.  The black color 
indicates it has broken.

ตัวอยาง กระบวนการจับตัวและระเหยออก

ชนิดของอิมัลซิไฟดแอสฟลท
และแตละประเภทยังแบงออกไดเปน 3 ชนิดตามอัตราการจับตัว 

(setting)หรือการระเหยออกของน้ําไดแก

1. Rapid Setting, RS ชนิดจับตัวเร็ว
2. Medium Setting, MS ชนิดจับตัวปานกลาง
3. Slow Setting, SS ชนิดจับตัวชา

อัตราเร็วในการจับตัวขึ้นกับระดับของประจุ



ชนิดและเกรดของอิมัลซิไฟดแอสฟลท

CMS-1h

Cationic

RS-2h

Setting 
Rate

Hard base

Consistency

Anionic

Specification of Emulsified Asphalts



Application of liquid asphalt in pavement

• Produce Asphalt Mixture
– Plant mix
– Road Mix

• Prime coat & Tack coat 
• Seal Coating (often use in road maintenance)

– Fog seal
– Sand seal
– Chip seal
– Slurry seal



Types of Asphalt Pavement Construction

1. Plant Mix – Asphalt mixture produced in an asphalt 
mixing plant. This can be done either hot or cold.
Advantages: better uniformity and more stable mixtures
Disadvantages: higher equipment and construction cost.

2. Penetration Macadam – Pavement layer using coarse 
open-graded aggregate. It is made of alternating layers 
of aggregate and binder.
Advantages: lower equipment and construction cost
Disadvantages: less uniform and less stable mixtures 
are produced.

Penetration Macadam Construction

1.First application of 
aggregate

2.First Rolling 3. First binder application

4.Second application 
of aggregate

7.Third application of 
aggregate

5.Second Rolling 6.Second binder application

8.Final Rolling



3. Road Mix (or Mix-in-Place) – an asphalt course 
produced by mixing aggregate and asphalt at road site 
by means of travel plants, motor graders, drags or 
special road-mixing equipment. 

Advantages: lower equipment and construction cost.

Disadvantages: less uniform and stable mixtures are 
produced.

Asphalt Coating on Layers of Pavement 

Tack coat – An application of asphalt to ensure bond 
between 2 asphalt layers.

Prime Coat – an application of low viscosity liquid asphalt 
on an untreated base. It penetrates into the base, plugs 
the voids and helps to bond it to the overlaying asphalt 
layer.



Emulsified Asphalt for Tack Coat

1.Freshly Placed Emulsion Tack Coat.  The 
brown color indicates that it has not yet broken.

2.The Same Tack Coat After 23 Minutes.  The brown 
color now appears in splotches indicating it is beginning 
to set.

3.Tack Coat Using an Asphalt 
Emulsion.  The black color indicates it 
has broken.

Seal Coating

Seal Coat – A thin surface treatment used to improve the 
texture of and waterproof an asphalt surface. Seal coats 
may or may not be covered with aggregate. Examples: 
Fog seal, Slurry seal, Sand seal.

Types of seal  coating:

1. Single pass Surface Treatment – a thin asphalt-
aggregate application applied to an existing surface or 
base.

2. Multiple-pass Surface Treatment – two or more 
application of binder-aggregate.



3. Fog Seal – an application of diluted asphalt emulsion 
with no covered aggregate. A remedial or maintenance 
treatment for deteriorating surfaces, sealing and 
rejuvenating existing pavement surfaces.

4. Slurry Seal – a mixture of emulsified asphalt and fine 
aggregate in the form of a slurry, used to seal cracks on 
an asphalt surface.

5. Sand Seal – an application of asphalt covered with fine 
aggregate. It may be used to improve skid resistance 
and/or to seal against air and water infiltration.

Spray asphalt Spread aggregate Embed aggregate L.Uniformly graded agg.

R.With fine aggregate

Finished BST

BST

Slurry Seal: Emulsified asphalt, water, well-graded fine aggregate and mineral filler.



Typical uses of asphalt

Application Asphalt 
cement

Emulsified 
asphalt

Cutback 
asphalt

Hot plant mix Pen 60-70 - -

Cold plant mix
-dense graded

- SS-1 RC,MC,SC

Cold plant mix

-open graded

- MS-1,MS-
2,HFMS-
1,HFMS-2

MC

Penetration 
Macadam

Pen120-150 RS-1,RS-2 RC

Single or double 
surface treatment

Pen120-150 RS-1,RS-2 RC,MC

Typical uses of asphalt

Application Asphalt 
cement

Emulsified 
asphalt

Cutback 
asphalt

Slurry seal - SS-1 -

Fog seal - SS-1 -

Sand seal - RS-1,RS-2 -

Prime coat - SS-1 RC,MC

Tack coat - RS-1,SS-1 RC



Typical uses of asphalt

Application Asphalt 
cement

Emulsified 
asphalt

Cutback 
asphalt

Road Mix 
– dense graded

- SS-1 -

Road mix
– open graded 

- MS-1,MS-2 -


