
ROAD CONSTRUCTION

EARTH WORKS



Earthwork Operation

• Clearing and Grubbing
– การถางดนิ ถอนต้นไม้ รากไม้ วชัพืช ท่ีอยูร่ะดบัผิวดนิออก

– เปิดพืน้ท่ีให้โลง่ เพ่ือให้สะดวกกบัการเข้าทํางานก่อสร้าง
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ประกอบด้วย
1. Clearing and Grubbing

2. Excavation (Cut)

3. Embankment (Fill)
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Earthwork Operation

• Excavation (Cut) การขดุเปิดดินและหิน รวมถงึการแตง่ให้ได้
มิติขนาด มมุลาด ตามท่ีออกแบบไว้  งานขดุแบง่เป็นหลายชนิด

• Rock excavation ใช้กบัวสัดท่ีุแข็งมาก จําเป็นต้องใช้ ripperของ
bulldozer หรืออาจถงึขัน้ระเบิดจงึจะขดุออกได้

• Common excavation การขดุวสัดอุอกตามท่ีกําหนดในแบบ ด้วย
เคร่ืองจกัรทัว่ๆไปเช่น Hoe, Shovel, Dozer

• Unsuitable excavation การขดุเอาวสัดท่ีุไมเ่หมาะสมกบังานก่อสร้าง
ถนนออกจากพืน้ท่ีเช่น ดนิเลน, ขยะ, วตัถอิุนทรีย์

• Borrow excavation การขดุวสัดท่ีุจะนําไปใช้เป็น embankment
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Earthwork Operation

• Embankment (Fill) การถมคนัดนิบนพืน้ท่ีเดมิเพ่ือให้ได้
ระดบัและขนาดและมมุลาดตามท่ีกําหนดในแบบ ซึง่
เก่ียวข้องกบังานตอ่ไปนี ้
– การคดัเลือกวสัดมุาถม

– การบดอดัวสัดุ

– ความสงูและมมุลาดของคนัดนิ

– ดินฐานราก ในเร่ือง bearing capacity ; settlement
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เคร่ืองจกัรท่ีนิยมใช้ในงานก่อสร้างถนน
• Tractor

• Bulldozer

• Shovel

• Backhoe

• Motor grader

• Loader

• Trucks

• Sheep foot roller

• Steel wheeled roller

• Pneumatic tired roller 8



CONSTRUCTION OF 
PAVEMENT SURFACE
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Application of liquid asphalt in pavement

• Produce Asphalt Mixture
– Plant mix
– Road Mix

• Prime coat & Tack coat 
• Road Maintenance

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



Types of Asphalt Pavement Construction

1. 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.

2. 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.

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.

Surface treatments

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

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

Surface treatments
6. 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.

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

8. 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.

9. Friction course – a thin wearing course, usually a hot 
asphalt mixture, used to improve skid resistance of an 
asphalt surface.



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.

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.

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 -



Concrete Pavement 
Construction

General Procedure 
for Fixed Form Paving

• Placement

• Consolidation

• Finishing

• Curing

• Jointing



Preparation

Joint layout drawn on base material surface

Reinforcement – Dowel bar

Dowel basket



Placement

Screeding



Consolidation: 
Vibrator

Finishing
1. Floating 2. Texturing



Joints

• Jointing is purposeful insertion of 
discontinuities in the pavement and seal them 
appropriately

• Steps
– Joint location

– Saw cutting timing

– Saw cutting depth
– Joint sealing

Saw cutting timing

Shrinkage crack due to late cutting



Saw cutting depth

depth of 1/4 - 1/3 of the total slab depth  

Joint Sealing

3 types of sealant

• Hot-pour liquid sealant

• Compression seal
• Silicone sealant



Slip Form Construction

Automatic dowel bar inserter

Automatic dowel bar inserters can be installed 
on certain slipform pavers such as the one 
pictured above. The inserter is located just to the 
right of the dowel bar bundle being lifted by the 
crane. 

Dowel bars are placed on 
a tray-like apparatus. This 
tray holds them in the 
proper relative alignment 



forked insertion devices are positioned 
over each dowel bar. After the dowel 
bar inserter, a tamper bar, oscillating 
straightedge and profile pan repair the 
scarring in the slab caused by the 
insertion. 

Notice that both the side and end 
prongs ensure that the dowel bars 
remain in their correct relative 
position as they are placed. 

The forked inserters then push the 
dowel bars into the fresh PCC. Note 
that the dowel bars are not dropped 
onto the PCC, which could alter their 
relative postioning. 

The dowel bars reach their required 
depth and the forks begin to retract. 



This is a top view of the 
dowel bar inserter. 

In this picture, one dowel bar 
placement space has been 
removed to allow for a longitudinal 
joint. 

HMA 
PLACEMENT 



To Be Covered

• Hauling

• Placement

• Compaction

Tandem Axle End
Dump Truck



High Dump Semi-truck

Belly Dump



Multi-WHEELED
Conveyor Feed

Self Propelled Paver



Self Propelled Paving Machine

THE BASIC 
PRINCIPLE 
HAS NOT 
CHANGED 

MUCH

Self Propelled Paving Machine

HMA Flow 



Screed Unit

Forces On Screed



ONE OF THE 
ESSENTIALS 

FOR A 
CONSISTENT 

AND HIGH 
QUALITY HOT 
MIX ASPHALT 

PAVEMENT IS TO 
PROVIDE FOR A 
CONTINUOUS 
OPERATION



Material Transfer Device 

COMPACTION

GOOD 
COMPACTION 

LEADS TO GOOD 
PERFORMANCE



Reason For Compaction

• To prevent further compaction

• To provide shear strength or resistance 

to rutting

• To ensure the mixture is waterproof

• To prevent excessive oxidation of the 

asphalt binder

Durability vs Air Voids

% Air Voids

StabilityCohesion

Zone of 
Highest 

Durability

0

Flushing Raveling

The goal is 4 to 7% air voids on the roadway



Factors Affecting Compaction

• Mix Properties
– Aggregate

– Asphalt 

– Mix Temperature

• Layer Thickness

• Environmental Factors

• Rollers

Temperature is critical



Rollers
• Vibratory

• Pneumatic-tired

• Steel wheeled tandem 
rollers

Vibratory Roller



Pnuematic Roller

Steel Wheeled Roller



Checking Density With 
Nuclear Gauge

Nuclear Gauge can measures Density and 
Moisture

Direct transmission type Backscatter type



Extracting A Core

REHABILITATION OF 
PAVEMENT



RECYCLING OF OLD OR 
DAMAGED PAVEMENTS

Recycled  Asphalt Pavement

Milling of asphalt layers up to 350 mm



Recycling of RAP

 การนาํวสัดุท่ีขดูร้ือจากผวิทางเดิมมาใชใ้หม่ (Recycling) มีใหใ้ชไ้ด ้2
กระบวนการ
 In plant  > ขนส่งเศษวสัดุกลบัไปโรงผสม เพื่อใชผ้สมเป็นส่วนผสมของ 

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

กลบัไปท่ีโรงผสม  ซ่ึงแยกเป็น2เทคนิค
 Hot In Place Recycling
 Cold In Place Recycling

RECYCLING OF OLD OR 
DAMAGED PAVEMENTS

Recycling in Plant



โรงผสมรีไซเคิลแบบเยน็ซ่ึงใชว้สัดุแอสฟัลทท่ี์ขดูไสมา ผสมกบัปูนซีเมนต ์และโฟมบิทูเมน
KMA 220; ถงับรรจุบิทูเมน; ไซโลบรรจุซีเมนต;์ รถตกั; รถบรรทุก

Recycling in plant
การรีไซเคิลในโรงผสม

รีไซเคิลแบบเยน็ดว้ยวสัดุแอสฟัลทผ์สมโฟมบิทูเมน



ขณะปูชั้นพื้นทางความหนา15ซม.ดว้ยวสัดุรีไซเคิลแบบเยน็

การบดอดับนวสัดุท่ีผา่นการปูดว้ยรถปูแลว้



ชั้นสุดทา้ยของวสัดุหลงัจากบดอดัแลว้ก่อนท่ีจะฉาบผวิทบั

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ขณะท่ีขดูไสวสัดุแอสฟัลทเ์ดิมความหนา15ซมออก บนช่องทางขวา
ช่องทางซา้ยซ่ึงผา่นการรีไซเคิลแลว้กเ็ปิดใหใ้ชง้านได้



ชั้นแอสฟัลทแ์ละชั้นพื้นทางผสมซีเมนตเ์ดิมถูกขดูไสออก (หนา้ตดัทางขวา)
วสัดุตรงกลางในภาพคือชั้นดินเดิมเป็นดินเดิมปรับปรุง

Cold Recycling Jinghu Expressway, Tianjing China
งานรีไซเคิล ทางด่วนจิงฮู เมืองเทียนจิง ประเทศจีน

ผสมเศษวสัดุแอสฟัลทข์ดูไสดว้ยโฟมบิทูเมน2.3%และปูนซีเมนต1์%
ผสมเศษวสัดุพื้นทางปรับปรุง(CTB)ดว้ยโฟมบิทูเมน2.8%และปูนซีเมนต1์%

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China



การก่อสร้างช่องทางขวาทั้งสองทิศทางบนทางด่วนขนาด4ช่องทางในขณะท่ีมีการจราจร

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ขอบตดัของชั้นรีไซเคิลคือชั้นแอสฟัลทรี์ไซเคิลหนา15ซมและชั้นพื้นทางCTBรีไซเคิลหนา20ซม. 

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China



ช่องทางขวาปิดการจราจรเพื่อทาํการบ่มหลงัจากการบดอดัคร้ังสุดทา้ย

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China

ชั้นรีไซเคิลเปิดใชง้านก่อนการเสริมผวิทบัดว้ยวสัดุแอสฟัลท์

Cold Recycling Jinghu Expressway,  
Tianjing China



Core extraction
แท่งตวัอยา่ง

แท่งเจาะขนาด Ø 150 mm แสดงใหเ้ห็นการกระจายของโฟมบิทูเมน

RECYCLING OF OLD OR 
DAMAGED PAVEMENTS

Cold In Place Recycling



Structural Rehabilitation Methods:
วธีิการบูรณะโครงสร้างทาง

Total reconstruction
ก่อสร้างใหม่ทั้งหมด

แพง,
เวลาก่อสร้างนาน,

ตอ้งปิดช่องจราจรนาน

E
xc

av
at

e

ร้ือและก่อสร้างใหม่

ราคาเหมาะสม,
รักษาส่ิงแวดลอ้ม,

รวดเร็ว
Recycle

เสริมผวิบางๆ

Deep  cold recycling
รีไซเคลิแบบเยน็และลกึ

ค่อนขา้งเร็ว, ปัญหาเร่ืองค่าระดบัท่ี
สูงข้ึน, เกิดการแตกร้าวตามรอยแยก

ดา้นล่าง reflection cracks

      เสริมผวิหนา

Thick asphalt overlays
เสริมผวิด้วยแอสฟัลตกิคอนกรีตหนา

Maintenance options

Cold In-Place Recycling of RAP

 กระบวนการขดูและผสมใหม่ทาํในท่ีหนา้งานพร้อมกนั
 ทาํท่ีอุณหภมิูหอ้ง หรือไม่สูงนกั
 ผสมไดห้ลายทางเลือก

 ยางนํ้า
 โฟมแอสฟัลท์
 ยางนํ้าหรือโฟมแอสฟัลท ์+ซีเมนตเ์พิ่ม



Cold Recycling in situ and in plant
การรีไซเคิลแบบเยน็ ท่ีหนา้งาน และท่ีโรงผสม

+ =cement wateremulsion

watercement foamed bitumen

Binding Agent

สารเพิม่การยดึเกาะ

ก่อน

หลงั

Cold In-Place Recycling



การรีไซเคิลชั้นผวิแอสฟัลทด์ว้ยโฟมบิทูเมน ในเมืองโทโรนโท

Cold Recycling in Canada

ความกว้างทีเ่คร่ืองจักรทาํงาน :
2,8 m – 4,2 m

ความลกึทีรี่ไซเคลิ:
200 mm

กาํลงัเคร่ืองจักรทีท่าํงาน :
2 x (470 kW / 640 HP) 

นํา้หนักเคร่ืองจักรขณะทาํงาน:
ประมาณ 75 t

Cold Recycler



Recycled construction 
material mix แกนตีผสมแบบ

แกนคู่
ชั้นแอส
ฟัลทท่ี์
เสียหาย

ลอ้ขดูไส 

แบบ
คงท่ี

แท่นปูรีด
วสัดุ

Spreading 
auger

ทิศทางการ
เคล่ือน

ป๊ัมควบคุมดว้ย
ไมโครโปรเซสเซอ
ร์สาํหรับฉีดนํ้าเพ่ือ
ผลิตโฟมบิทูเมน

ป๊ัมควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์
สาํหรับส่งบิทูเมนร้อนๆ

ท่อต่อกบัถงับรรจุบิทู
เมน

ท่อต่อกบัถงับรรจุ
slurry mixer WM 1000

Microprocessor-
controlled pump of 

WM 1000 for 
injecting the cement-

water slurry

ลอ้ขดูไส 

แบบ
แปรผนั

ถนนเดิมก่อนทาํรีไซเคิล ช่วงดา้นทิศใตจ้าํนวน3ช่องทางและไหล่ทาง

Cold Recycling Highway I 80 in California
รีไซเคิลแบบเยน็บนทางหลวงพิเศษสาย I80 ในรัฐแคลิฟอเนีย



ขบวนรถรีไซเคิลแบบเยน็ประกอบดว้ย รถบรรจุบิทูเมน + รถผสมนํ้าปูน + รถรีไซเคิล

Cold Recycling Highway I 80 in California

รอยแตกร้าวแบบรุนแรงมากเกิดในชั้นแอสฟัลท ์ ไดท้าํการขดูไสถึงความลึก 75 mm บนไหล่
ทาง

Cold Recycling Highway I 80 in California



วสัดุแอสฟัลทท่ี์ถูกขดูไสข้ึนมาผสม
กบัโฟมบิทูเมนและนํ้าปูน

วสัดุท่ีรีไซเคิลแลว้ท่ีดา้นหนา้ของแท่นปู

Cold Recycling Highway I 80 in California

แท่นปูติดตั้งดว้ยอุปกรณ์เซนเซอร์แบบอุลตร้าโซนิค

Cold Recycling Highway I 80 in California



การขดูไสและปูวสัดุในตาํแหน่งท่ีประชิดกบัราวกั้น

Cold Recycling Highway I 80 in California

วสัดุท่ีผา่นกระบวนการผสมมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั และดูเหมือนกบัวสัดุACใหม่มาก

Cold Recycling Highway I 80 in California



การบดอดัดว้ยรถบดลอ้เรียบแบบสัน่ การบดอดัคร้ังสุดทา้ยดว้ยรดบดลอ้ยาง

Cold Recycling Highway I 80 in California

ไหล่ทางหลงัจากการรีไซเคิลและบดอดัแลว้

Cold Recycling Highway I 80 in California



รีไซเคิลช่องทางซา้ยในช่วงกลางคืนโดยไม่ปิดการจราจร

Cold Recycling Highway I 80 in California

ช่องทางท่ีรีไซเคิลแลว้ไดเ้ปิดใชง้านโดยท่ียงัไม่มีการปูทบัดว้ยแอสฟัลติกคอนกรีต

Cold Recycling Highway I 80 in California


