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ประวัติการใชแอสฟลท

• แอสฟลท เปนวัสดุกอสรางท่ีเกาแกที่สุด

• 6,000 B.C. ชาวซุมีเรียใชแอสฟลทในการสรางเรือ

• 3000 B.C.ชาวอินเดียใชแอสฟลทในการสรางอางนํ้า

• 2600 B.C. ชาวอียิปต ใชแอสฟลทอยางแพรหลายในการทํามัมม่ี
, วัสดุกันน้ํา, เปนวัสดุประสาน(mortar)ในการกออิฐสรางอาคาร
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แอสฟลท (Asphalt)
แอสฟลท หรือยางมะตอย เปนสารผสมที่มีโมเลกุลซับซอน 

มีไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) เปนองคประกอบของ
โครงสรางหลัก (CH >90%, S,N,O, metals) มีสีน้ําตาลเขมหรือ
ดํา ยืดหยุน กันน้ํา เปนฉนวน ออนตัวเมื่อถูกความรอน ละลาย
หมดส้ินในน้าํยาคารบอนไดซัลไฟด (Carbon disulfide)
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คุณสมบัติที่สําคัญของแอสฟลท
การยึดและประสาน

(cementing)
ปองกันการไหลซึม 

(water proofing)
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คุณสมบัติที่สําคัญของแอสฟลท

ออนตัวเมื่อถกูความรอน (thermoplastic)

ยืดหยุน (ductility)

เปนฉนวน (non conducting)

ทนกรดและดางออนๆและ
ทนตอสภาวะแวดลอม
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แหลงท่ีมาของแอสฟลท
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1. การกลั่นน้าํมันดิบ (Petroleum Asphalt)

- colloidally dispersed hydrocarbons  in crude petroleum

- discovered following the refining process in early 1900s
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2. เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Asphalt) :
ทะเลสาปแอสฟลท (Lake Asphalt)

แอสฟลตออนเหลวพบใน Trinidad, Venezuela, western Canada

Trinidad Lake Asphalt
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2. เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Asphalt) : 
หินแอสฟลท (Rock Asphalt)

แข็ง เปราะ มีท้ังท่ีแทรกในเนื้อหิน และพบเปนช้ันแอสฟลทระหวางช้ันหิน

• พบใน หินทราย หรือหินปูน 

• ตัวอยางเชน 
– (Gilsonite in Utah) 

– ที่เกาะButon Indonesia
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องคประกอบทางเคมีของแอสฟลท
Chemical Composition
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resin

solvents

asphaltene

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

• Resin  ของแข็งสีดํา ออนตัวเมื่อถูกความรอน แข็งตัวเมื่อเย็น

• Asphaltene  ของแข็งสีเทาดํา แข็งและเปราะ
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• Asphaltene

– อัตราสวนคารบอนตอไฮโดรเจน (C:H) >0.8

– สีน้ําตาลเขม เปนของแข็งและเปราะ

– เปนสารประกอบเชิงซอนและมีข้ัวสูงท่ีสุด (Complex 
compound, highest polarity)

– มีบทบาทหลักในดานความออนหรือแข็ง(viscosity) ของแอส
ฟลท

Asphaltene
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Resin

• C:H ระหวาง 0.6 -0.8
• สีดํา  สภาพกึ่งแขงและก่ึงเหลว semi-solid/solid
• เมื่อถูกความรอน เปลีย่นสภาพเปนของเหลว
• เมื่ออยูในความเย็นจะแข็งเปราะ brittle when cold
• เปนตัวกระจาย (Disperse) ชวยให asphaltene แขวนลอย
ในนํ้ามัน (oil) 

• เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation) จะกลายเปนโมเลกุล
สาร asphaltene
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Oil (solvent)

• C:H < 0.6

• ไมมีสี Colorless

• ไมมีข้ัว non-polar liquid

• เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation) จะ
กลายเปนโมเลกุลสาร asphaltene และ resin
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ลักษณะท่ีสําคัญของแอสฟลท

1. ในสภาพอุณหภูมิปกติ แอสฟลทมีความแข็งหรือความออน
แตกตางกัน

2. เกิดการแข็งเส่ือมสภาพ (Age hardening) เมื่อสัมผัสกับความ
รอนและออกซิเจนเปนเวลานาน

3. ออน(เหลว)และขยายตัวที่อุณหภูมิสูง แข็งเปราะและหดตัวที่
อุณหภูมิตํ่า (Temperature susceptibility) 
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การแบงประเภทของแอสฟลท
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1.  แอสฟลทซีเมนต (Asphalt Cement)
• เปนผลิตภัณฑพ้ืนฐานไดจากการกลั่นน้ํามันโดยตรง

• มีลักษณะแข็งถึงนุมหนืดท่ีอุณหภูมิหอง มีเกรดตางๆกันต้ังแต
แข็ง นุนเล็กนอย จนถึงนุมมาก

• เหมาะสําหรับงานกอสรางผิวจราจร

• เวลาใชงานตองใหความรอนเพ่ือใหเหลว กอนนําไปผสมกับหิน
ยอยหรือพนทับบนพ้ืนผิว

• การวัดเกรดความนุมหนืดหรือความแข็งของแอสฟลทซีเมนต 
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การวัดเกรดความนุมหนืด/ความแข็ง

• 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 ใชการเคี้ยว เปนวิธีวัดความนุมหนืด/ความแขง็
ของแอสฟลท
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การวัด Penetration

• ปลอยใหเข็มมาตรฐานท่ีถวงดวยน้ําหนกั100กรัม จมลงในเน้ือแอสฟลท
ซีเมนตท่ีอุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 5 วินาที

• Penetration เปนหนวยของระยะจม (หนึ่งหนวย = 0.1 มม.)

100 g

Initial

Penetration in 0.1 mm

After 5 seconds
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การแบงเกรดของแอสฟลทซีเมนต

แบงตามความนุมหนืดโดยใชชวงของคา Penetration ไดดังน้ี

• 40/50

• 60/70

• 80/100

• 120/150

• 200/300

อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับ asphalt cement 
ตารางที่ 7 หนา 29
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ตัวอยางการนําแอสฟลทไปใช

• ประสานเกาะยึดวัสดุตางๆเชน หินยอย ในการทําผิวจราจร
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Mixing Plant
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2. โบลนแอสฟลท (Blown Asphalt)
• ผลิตโดยเปาอากาศผานแอสฟลทที่อุณหภูมิ 200-300°C เพ่ือให

เกิดการoxidation

• ผิวดาน  สีดําหรือน้ําตาลเขม

• มีลักษณะกึ่งแข็งท่ีอุณหภูมิหอง   เฉ่ือยตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ 

• ไมเหมาะสําหรับงานถนน

• นําไปใชในงานอุตสาหกรรมตางๆเชน แบตเตอรี่ วัสดุกันซึม
ฉนวนหุมสายไฟ กระเบ้ืองยาง ฯลฯ
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ตัวอยางการนําโบลนแอสฟลทไปใช

• ในวงการอุตสาหกรรม เชนพนกันสนิม ทําแบตเตอรี่ ฉนวนหุม
สายไฟฟา กระเบ้ืองยาง(หลังคา) แผนกันซึมผนังกันน้ํา เปนตน
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3. แอสฟลทเหลว (Liquid Asphalt)
• ผลิตโดยนําแอสฟลทซีเมนต มาผสมใหอยูในสภาพของเหลว

• เพ่ือใหสะดวก สามารถใชงานไดทันที ไมตองใหความรอน

• มีดวยกัน2ชนิดคือ 
– Cutback Asphalt ใชน้ํามันมาผสมกับแอสฟลทซีเมนต

– และ Emulsified Asphalt ใชการตีแอสฟลทซีเมนตใหแตกเปนเม็ด
เล็กๆแลวแขวนลอยในน้ํา
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ตัวอยางการใชแอสฟลตเหลว
• ใชปองกันน้าํซึม
• ทาทับหลังคา 
• ดาดคลองชลประทาน เข่ือน
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3.1 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
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• Rapid Curing กลับสภาพเร็ว

– ใชแอสฟลทซีเมนตผสมกับ Naptha หรือ gasoline

• Medium Curing กลับสภาพปานกลาง

– ใชแอสฟลทซีเมนตผสมกับ kerosene

• Slow Curing กลับสภาพชา

– ใชแอสฟลทซีเมนตผสมกับ diesel

ชนิดของคัทแบ็คแอสฟลท
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• นํ้ามันเมื่อระเหย เกิดมลภาวะ 

• ใชนํ้ามันผสม ทําใหสิน้เปลืองพลังงาน และมีราคาสูง

• ความปลอดภัย เพราะมีจุดวาบไฟท่ีอุณหภูมิไมสูงนัก

• มีขอจํากัดการใชงาน คอืใชไดเฉพาะกับหินที่แหงสนิท

การใช Cutback asphalt มีแนวโนมท่ีนอยลงๆ 
เนื่องจาก
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3.2 อิมัลซิไฟดแอสฟลท (Emulsified Asphalt)
หรือ “ ยางนํ้า ”

• ผลิตโดยใชตีแอสฟลทซีเมนตใหแตกเปนเม็ดเล็กๆผสมกับน้ํา
และ emulsifying agent

• สีน้ําตาลเขม  ลักษณะขนจนเหลวที่อุณหภูมิหอง

• ชนิดของยางนํ้ามี 3 ชนิดข้ึนกับชนิดของ emulsifying agent
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Emulsifying agent ชวยเพิ่มประจุใหแอสฟลทซีเมนตขนาด 
8-10ไมครอน จึงสามารถแขวนลอยอยูในนํ้า
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Diagram of asphalt emulsion manufacturing plant
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ประจุของอิมัลซิไฟดแอสฟลท

ประจุไฟฟาท่ีปลายของEmulsifying agent มีหลายแบบ

1. Anionic Emulsified Asphalt มีประจุลบ –

2. Cationic Emulsified Asphalt มีประจุบวก +

3. Nonionic Emulsified Asphalt ไมมีประจุ
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การจับตัวระหวางเม็ดยางกับหิน

รูปที่ 10 หนา 27

ผิวของหินมีประจุแตกตางกันตามชนิด
ของแรประกอบ
เม่ือมีความช้ืนผิวหินจะมีประจุลบ จึงมัก
ใชคูกับ Cationic emulsion
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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
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ชนิดของอิมัลซิไฟดแอสฟลท

ยางน้ําแบงออกไดเปน 3 ชนิดตามอัตราการจับตัว (setting)หรือการ
ระเหยออกของน้ําไดแก

1. Rapid Setting, RS ชนิดจับตัวเร็ว

2. Medium Setting, MS ชนดิจับตัวปานกลาง

3. Slow Setting, SS ชนิดจับตัวชา

44

ชนิดและเกรดของอิมัลซิไฟดแอสฟลท

CMS-1h
Cationic

RS-2h

Setting 
Rate

Hard base

Consistency

Anionic

ขอกําหนดสําหรับคัทแบคเกรดตางๆ

ตารางที่ 5-6 หนา 25
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ความหนืด (Viscosity)

ความหนืด หรือความขนเหลว คือการตานทานของวัสดุตอการไหลภายใต
หนวยแรงกระทํา 

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

• ตย. นมขนหวานมีความหนืดมากกวานํ้ามันพืช (ที่อุณหภูมิหอง)

Shear rate = V/Y= dγ/dt

Shear stress = τ

Viscosity, η = τ / (dγ/dt)

Y

τ
Material

V (velocity)
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ตัวอยางวธีิการวัดความขนเหลวของแอสฟลทเหลว

Saybolt Furol Viscosity Test
วัดเวลา(วินาที) ที่แอสฟลท 60 cc 
ใชในการไหลผานรูมาตรฐานท่ี
อุณหภูมิที่กําหนดไว (60°C)
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Specification of Emulsified Asphalts
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