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บทคัดย่ อ:สารผสมทีทําให้ลดการใช้พลังงาน
ความร้อนสําหรับทําแอสฟัลต์คอนกรี ตเรี ยก
วิธีการผสมนีว่า การผสมอุ่นWarm Mix Asphalt
(WMA)

แต่การเติมสารผสมเพิมต้องคํานึงถึง

ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของแอสฟัลต์,ชนิด
ของสารผสมเพิม,ปริ มาณของสารทีใช้ผสมเพิม,
อุณหภูมิในการผสม,สภาวะแวดล้อมขณะปู เป็ น
ต้นโครงงานนีจึงศึกษาอัตราส่ วนผสมของสาร
Adveraทีเป็ นสารผสมเพิมชนิดหนึงของการผสม
อุ่น กับแอสฟัลต์คอนกรี ตโดยใช้วิธีการผสมแบบ
การผสมอุ่น Warm Mix Asphalt (WMA) และ
นํามาทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรี ต
ด้วยวิธีมาร์แชลล์

ตามมาตรฐานของกรมทาง

หลวงแห่งประเทศไทย โดยคาดการณ์วา่ โครงงาน
นีจะเป็ นจุดเริ มต้นให้สามารถหาอัตราส่ วนผมทีดี
ทีสุ ดของ Adveraกับ แอสฟัลต์คอนกรี ต ตาม
มาตรฐานกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย

Abstract:There is the invention to reduce the
heat to mix asphalt concrete called Warm Mix
Asphalt (WMA). However, addition of the
admixtures must consider many factors such as
types of asphalt, types of admixture, quantity of
admixture, temperature of mixture, environment
from paving. Therefore, the purpose of this
research is finding the best ratio of Advera, one
of the admixture of warm mix asphalt method,
and asphalt concrete by using Warm-mix
asphalt (WMA) method, then bring to properties
test by using Marshall Method according to
standard of Thailand Department of Highways.
We are expected that this project will discover
the best ratio of Advera and asphalt concrete
according to the standard of Thailand
Department of Highways.

เทคโนโลยีเดียวกันนี ตัวอย่างเช่น สารAdvera

1.บทนํา

โครงงานนีจึงได้มีการศึกษาคุณสมบัติของ

การใช้อุณหภูมิทีตําลงในการผสม
แอสฟัลต์คอนกรี ตนัน ไม่ใช่เรื องใหม่ โดยการ

แอสฟัลต์คอนกรี ตทีใช้สารผสมเพิม Advera ด้วย

พยายามผลิต แอสฟัลต์ดว้ ยยางบิทูเมนทีถูกเป่ าให้

วิธี

เป็ นฟอง ครังแรกเกิดขึนเมือปี 1956 โดย Prof.

อัตราส่ วนทีดีทีสุ ด ทีเหมาะแก่การนํามาใช้งานกับ

LadisCsanyi แห่ ง Iowa State University USA

พืนถนนจริ ง

ตังแต่นนมา
ั เทคนิคการเป่ าฟองก็ได้แพร่ หลายไป

2.วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

ในหลายๆประเทศเช่น ในออสเตรเลียและยุโรป

2.1เพือหาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของสารผสมเพิม
ให้กบั แอสฟัลต์ซีเมนต์สาํ หรับการผลิต
แอสฟัลต์คอนกรี ตด้วยวิธีการผสมอุ่น Warm
Mix Asphalt (WMA)
2.2เพือลดอุณหภูมิในการผลิตแอสฟัลต์คอนกรี ต
2.3เพือลดต้นทุนในการผลิต เนืองจากพลังงานที
ใช้ในขันตอนการผลิตลดน้อยลง
2.4เพือลดระยะเวลาในการก่อสร้างถนนซึงทําให้
ถนนบดอัดได้ง่ายขึน

หลังจากนัน 20ปี ขีผึงก็ถูกนํามาใช้ในเยอรมันซึง
แรกเริ มนัน ขีผึง ไม่ได้นาํ มาใช้เพือลดอุณหภูมิ
แต่ใช้เพือเพิมค่า workability แต่หลังจากนันอีก
15ปี

คุณสมบัติการลดอุณหภูมิของมันก็ได้รับ

ความสนใจขึนมา ต่อมาขีผึง Fischer-Tropsch
หรื อกรดเอไมน์อิมตัว และ ขีผึง Montan ถูกใช้
เป็ นสารผสมเพิมเพือเพิมความหนืด

และ

ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการเป่ าฟองสมัยใหม่ก็
ถูกคิดค้นขึนมา คือการทดลองเกียวกับ zeolite

Marshall

เพือเป็ นการแสดงให้เห็นถึง

3.วิธีการดําเนินโครงงาน
แบ่งออกออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกันคือ หา

โดยเริ มขึนทีประเทศเยอรมัน ซึงต่อมา บริ ษทั บิทู

ปริ มาณแอสฟัลต์ทีเหมาะสมและหาปริ มาณ

เมนของ Shell ก็ได้จดสิ ทธิบตั ร เทคโนโลยีการ

Advera ทีเหมาะสม

เป่ าฟองนี ซึงพัฒนาต่อมาในชือของ WAM-Foam

การหาปริ มาณแอสฟัลต์ทีเหมาะสม
(Optimum Asphalt Content) หรื อหาส่ วนขนาด
คละของมวลรวมจะแบ่งชุดตัวอย่างทดสอบ
ออกเป็ นหลายๆชุดโดยแต่ละชุดตัวอย่างที
ทดสอบจะมีปริ มาณแอสฟัลท์แตกต่างกันเมือนํา
ผลทดสอบไปเขียนความสัมพันธ์จะสามารถหา
ปริ มาณแอสฟัลท์ทีเหมาะสมได้สาํ หรับการ
ทดสอบจะจัดให้ชุดตัวอย่างทดสอบมีปริ มาณ
แอสฟัลท์แตกต่างกันโดยแต่ละครังเพิมปริ มาณ
ร้อยละ0.5 และผลทีจะนําไปเขียนความสัมพันธ์

ตังแต่นนมา
ั
จึงมีการคิดค้นทฤษฏีการทําให้เกิด
ฟองใหม่ๆออกสู่ ตลาด

ในการลดอุณหภูมิ

แอสฟัลต์ ให้ตากว่
ํ าจุดเดือดของนํา
เทคโนโลยี Warm Mix Asphalt (WMA)
ทีใหม่ทีสุ ด นันจะเกียวข้องกับสารเคมี ซึงถูก
พัฒนาขึนใน USA มีชือว่า Evotherm จึงเป็ นเหตุ
ให้มีการคิดค้นสารเคมีใหม่ๆขึนมาใช้ใน

นันควรมีค่าปริ มาณแอสฟัลต์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ค่า
ก่อนถึงค่าจุดเหมาะสม (Optimum) และมีอย่าง
น้อย 2 ค่าทีเลยค่าจุดเหมาะสมไปแล้ว
การหาปริ มาณ Adveraทีเหมาะสม
(Optimum Advera Content)จะทําการทดสอบ
เหมือนการหาปริ มาณแอสฟัลต์ทีเหมาะสม โดย
การนําค่าแอสฟัลต์ทีเหมาะสมมาใช้และใช้
ปริ มาณAdveraในแต่ละชุดตัวอย่างแตกต่างกัน
จํานวนตัวอย่างทีใช้ในการทดสอบควรมี
อย่างน้อย 3 ตัวอย่างต่อปริ มาณแอสฟัลท์คา่ หนึงๆ
ดังนันในการศึกษาการออกแบบส่ วนผสมร้อน
โดยทัวไปซึงใช้ปริ มาณแอสฟัลท์แตกต่างกัน 6
ค่าจะต้องการตัวอย่างทดสอบ 18ตัวอย่างโดยทีแต่
ละตัวอย่างจะต้องใช้มวลรวม (Aggregate)
ประมาณ1.2 กิโลกรัมแสดงว่าต้องการปริ มาณ
มวลรวมไม่นอ้ ยกว่า23 กิโลกรัมและต้องใช้
แอสฟัลต์ซีเมนต์อย่างน้อย4 ลิตรขันตอนการ
เตรี ยมตัวอย่างเพือใช้ในการทดลองมีดงั ต่อไปนี
1. เตรี ยมมวลรวมทํามวลรวมให้แห้งเพือให้มี
นําหนักคงทีโดยอบทีอุณหภูมิ105
ถึง
110 °C แล้วแยกมวลรวมออกเป็ นขนาด
ต่างๆโดยร่ อนผ่านตะแกรงให้ได้ตาม
สัดส่ วนขนาด (Size Fraction) ทีต้องการ
ทังนี Size Fraction จะแตกต่างกันขึนอยู่
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผิวจราจร
เช่นใช้เป็ นผิวจราจรของถนนทีมีปริ มาณ
การจราจรน้อยปานกลางหรื อมาก (light,
medium, or heavy traffic)เป็ นต้น) และมี
ปริ มาณเพียงพอทําให้แต่ละตัวอย่างมีความ
สู ง63.5 ± 1.3 มิลลิเมตรหลังจากบดอัดแล้ว
(ประมาณ1,200
กรัมต่อหนึงตัวอย่าง)

ตัวอย่างสัดส่วนขนาดคละสําหรับการ
ทดสอบแสดงในตารางที2
ตารางที 2 : ตัวอย่างสัดส่ วนขนาดของมวลรวม

ทีมา: ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนกม. 3+000 ต่อเขตแขวงฯยโสธร–โพนทอง
ระหว่างกม.13+000–กม.53+500

2.เลือกยางทีใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศสําหรับประเทศไทยซึงมีอากาศร้อน
ควรใช้ยางชนิดPenetration เกรด60 70
เช่นเดียวกับสัดส่ วนขนาดของมวลรวม
ปริ มาณยางทีใช้ในการทดสอบก็จะ
แตกต่างกันตามจุดประสงค์ในการ
นําไปใช้งานหลังจากนันนํายางทีจะใช้ไป
ให้ความร้อนณอุณหภูมิทีทําให้ยางมีความ
หนืด170 ± 20 ตารางมิลลิเมตรต่อวินาที
(หรื อ Centi-stoke, cSt )
3.นํามวลรวมไปอบในเตาอบณอุณหภูมิที
สูงกว่าของอุณหภูมิทีให้ความร้อนแก่ยาง
(ในข้อ 2) ไม่นอ้ ยกว่า28 °C
4.เทมวลรวมลงในภาชนะผสมจากนันก่อ
มวลรวมส่ วนผสมให้พนู สูงและเป็ นเบ้า
ตรงกลางเทยาง
แอสฟัลต์ร้อนทีชังนําหนักเตรี ยมพร้อม
แล้วลงในเบ้ามวลรวมแล้วผสมแอสฟัลท์
กับมวลรวมอย่างรวดเร็ วจนกระทังแอส
ฟัลท์เคลือบผิวมวลรวมอย่างทัวถึงอุณหภูมิ
ระหว่างผสมจะต้องอยูใ่ นช่วงของอุณหภูมิ
ทีกําหนดในข้อ (2)

5.เตรี ยมแบบหล่อและฆ้อนบดอัดแบบ
หล่อตัวอย่างทดสอบและผิวของค้อนบด
อัดจะต้องสะอาด
นําไปทําให้ร้อนโดยการอบหรื อวางบน
แผ่นร้อน (Hot Plate) จนมีอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง93 °C ถึง
149 °C อนึงก่อนเทส่ วนผสมลงในแบบ
หล่อให้วางกระดาษชุบไขทีตัดได้ขนาดลง
ทีก้นแบบหล่ออาจใช้กระดาษกรองแทน
ได้
6.เทส่ วนผสมทังหมดลงในแบบหล่อใช้
พายหรื อเกรี ยงร้อนขุดแซะส่ วนผสมอย่าง
รวดเร็ ว15 ครัง
รอบๆบริ เวณขอบของแบบหล่อและตรง
กลางภายในอีก10 ครังนําปลอกต่อด้านบน
ออกปรับแต่งผิวให้มีลกั ษณะโค้งมน
เล็กน้อย
7.สวมปลอกต่อเข้ากับแบบอย่างเดิม
จากนันนําแบบหล่อไปวางลงบนแท่นรอง
การบดอัดทําการบดอัดด้วยฆ้อนบดอัดทีมี
นําหนัก4,536 กรัมระยะตกกระทบ457.2
มิลลิเมตรจํานวนครังทีบดอัดขึนอยูก่ บั
ปริ มาณจราจรของผิวทาง ( 35 , 50 , หรื อ
75 ครังสําหรับปริ มาณจราจรน้อยปาน
กลางหรื อมากตามลําดับ) หลังจากบดอัด
ได้ครบตามจํานวนทีต้องการแล้วให้ถอด
ฐานรองและปลอกต่อออกจากนัน
ประกอบแบบหล่อเข้าไปใหม่โดยกลับ
แบบเอาด้านล่างขึนมาแล้วบดอัดแท่ง
ตัวอย่างด้วยจํานวนครังทีเท่ากัน (บนด้าน
ทีกลับขึนมา) จากนันถอดฐานรองและ
ปลอกต่อออกแล้วปล่อยตัวอย่างทดสอบ

ให้เย็นลงในอากาศจนกระทังไม่มีการ
เปลียนรู ปร่ างโดยอาจใช้พดั ลมเป่ าให้
อุณหภูมิลดลงเร็ วขึน
8.เอาตัว อย่า งทดสอบออกจากแบบหล่ อ
อย่ า งระมัด ระวัง โดยใช้ เ ครื องดั น ก้อ น
ตัวอย่างแล้วนําไปวางบนผิวทีเรี ยบและได้
ระดับปล่อยให้ตวั อย่างเย็นทีอุณหภูมิหอ้ ง
การทดสอบ
กระบวนทดสอบมีดงั นี
1. การหาปริ มาตรและความหนาแน่นรวมของ
ก้อนตัวอย่าง
การทดสอบหาค่าปริ มาตรและความหนาแน่น
รวมของก้อนตัวอย่างมีลาํ ดับขันตอนดังนี
1.1 ภายหลังจากบดอัดตัวอย่างแล้วเสร็ จไม่
นานนักโดยทิงตัวอย่างให้เย็นภายใต้
อุณหภูมิหอ้ ง25 ± 1 C ° จากนันให้ชงั
นําหนักตัวอย่างนําหนักทีได้จะเป็ น
นําหนักแห้ง (Weight ofSample in Air)
1.2 นําตัวอย่างไปแช่ในนําทีอุณหภูมิ 25 ±
1oC เป็ นเวลา 4 ± 1 นาทีจากนันชัง
นําหนักตัวอย่างในนํานําหนักทีได้จะเป็ น
นําหนักทีชังในนํา (Weight of Sample in
Water)
1.3 นําตัวอย่างขึนจากนําเช็ดผิวตัวอย่างให้
แห้งอย่างรวดเร็ วชังนําหนักตัวอย่างจะ
ได้นาหนั
ํ กผิวแห้ง (Weight of Saturated
Sample and Dry Surface)

2. การทดสอบเสถียรภาพและการทดสอบการ
ไหล
2.1 ติดตังอุปกรณ์วดั ค่าการไหลให้อ่านค่า
ศูนย์โดยสอดโลหะทรงกระบอกทีมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด101.6 มิลลิเมตร( 4
นิว) เข้าไปในหัวทดสอบนําอุปกรณ์วดั
ค่าการไหลติดตังเหนือGuide rod แล้วจึง
ปรับให้อ่านค่าเป็ นศูนย์
2.2 แช่ตวั อย่างในอ่างนําทีมีอุณหภูมิ60 ± 1
°C เป็ นเวลา30 - 40 นาทีก่อนนําตัวอย่าง
ไปทดสอบ
2.3 ทําความสะอาดผิวด้านในของหัว
ทดสอบให้ทวควรรั
ั
กษาอุณหภูมิของหัว
ทดสอบให้อยูร่ ะหว่าง21.1 - 37.8 °C อาจ
ใช้อ่างนําควบคุมอุณหภูมิหยอด
นํามันหล่อลืนทางGuiderodให้นาํ มัน
ไหลอย่างเป็ นอิสระเป็ นฟิ ล์มบางๆหาก
ใช้ Proving ring ในการวัดแรงให้
ตรวจสอบว่าเข็มชีทีหน้าปัดนิงและอ่าน
ค่าเป็ นศูนย์เมือไม่มีแรงกระทํา (กรณี
เครื องมือทดสอบแสดงค่าเป็ นตัวเลขให้
ปรับค่าเริ มต้นให้อ่านค่าได้ศนู ย์)
2.4 เมือเครื องมือพร้อมให้นาํ ตัวอย่างทดสอบ
ขึนจากอ่างควบคุมอุณหภูมิเช็ดผิวให้
แห้งอย่างระมัดระวังวางตัวอย่างทดสอบ
ในหัวทดสอบอันล่าง (Lower Testing
Head) จากนันเลือนหัวทดสอบอันบนลง
มาประกอบกันให้สมบูรณ์เป็ นชุด
เครื องมือทีให้แรงกระทําพร้อมกับติดตัง

เครื องวัดค่าการไหลบนก้านนําเหนือ
ตําแหน่งทีทําเครื องหมายไว้
2.5 ให้แรงกระทําต่อตัวอย่างทดสอบโดย
ควบคุมอัตราการยุบตัวของตัวอย่างคงที
เท่ากับ50.8มิลลิเมตร ( 2 นิว) ต่อนาที
จนกระทังตัวอย่างวิบตั ิค่าแรงสูงสุ ด (นิว
ตันหรื อปอนด์) ทีทําให้ตวั อย่างวิบตั ิที
อุณหภูมิ60 °C จะเป็ นค่าเสถียรภาพของ
มาร์แชลล์อนึงระหว่างทดสอบ
เสถียรภาพจะต้องยึดอุปกรณ์วดั ค่าการ
ไหลให้มนคงในตํ
ั
าแหน่งเหนือ Guide
rod และยกออกเมือแรงเริ มลดลงให้อ่าน
และบันทึกค่าค่าทีอ่านได้นีเป็ นค่าการ
ไหล (Flow Rate)สําหรับตัวอย่างทดสอบ
โดยหนึงหน่วยของการไหลเป็ นค่าการ
ยุบตัว0.254 มิลลิเมตร( 1 100 นิว)
ตัวอย่างเช่นหากตัวอย่างยุบตัว3
มิลลิเมตรหรื อ0.12 นิวค่าการไหลเท่ากับ
12 เป็ นต้น
2.6 ทังการทดสอบเสถียรภาพและทดสอบ
การไหลจะต้องทําให้เสร็ จสิ นภายใน30
วินาทีนบั ตังแต่เริ มนําตัวอย่างทดสอบ
ออกจากอ่างนําควบคุมอุณหภูมิ
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