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กรมทางหลวง
วิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
*

*

*

*

*

พาราสเลอรีซ่ ลี เปนวิธกี ารฉาบผิวทางชนิดหนึง่ ซึง่ ประกอบดวยพาราแอสฟลตอมิ ลั ชัน (Para Asphalt
Emulsion) มวลรวม (Aggregate) วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler) และสารผสมเพิ่ม (Additive) มีลักษณะ
แข็งแรง ชวยใหผวิ ทางมีความคงทนสูง ลักษณะผิวหนาไมลื่น ทนตอการแปรเปลีย่ นของดินฟาอากาศและ
ปองกันน้าํ ซึม ในการกอสรางสามารถเปดการจราจรไดรวดเร็วจึงเหมาะสําหรับพืน้ ทีก่ อ สรางทัว่ ไปและยาน
ชุมชน ใชสาํ หรับฉาบเปนชัน้ ผิวทาง ผิวไหลทาง ดวยจุดประสงคการใชงานทีแ่ ตกตางกันไปตามแตชนิดของ
สวนผสมที่นํามาใช
1. วัสดุ
วัสดุทใ่ี ชทาํ ชัน้ พาราสเลอรีซ่ ลี ประกอบดวย
1.1 แอสฟลต
แอสฟลตทใ่ี ชคอื พาราแอสฟลตอมิ ลั ชันทีเ่ ปน Polymer Modified Asphalt Emulsion ชนิด
Quick Set ซึ่งผลิตขึ้นมาจากแอสฟลตอิมัลชันชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h ผสมกับยางธรรมชาติ (Natural
Rubber) โดยมีคณ
ุ ภาพตาม ทล.-ก. 405 “Specification for Elastomeric Modified Asphalt Emulsion”
1.2 สารผสมเพิ่ม (Additives)
สารผสมเพิ่มใชเพื่อทําใหแอสฟลตอิมัลชันแตกตัวเร็วขึ้นหรือชาลง
หรือใชเพือ่ ใหแอสฟลต
อิมลั ชันเคลือบมวลรวมไดดยี ง่ิ ขึน้ ปริมาณทีใ่ ชตอ งพอเหมาะเพือ่ ใหสามารถเปดการจราจรไดภายในเวลาที่
ตองการ สารผสมเพิม่ นีจ้ ะใชหรือไมกไ็ ดแลวแตการออกแบบ ซึง่ จะตองไดรบั การเห็นชอบจากกรมทางหลวง
กอน
1.3 น้าํ
น้าํ ทีใ่ ชตอ งใสสะอาดปราศจากสิง่ เจือปนทีจ่ ะกอใหเกิดผลเสียตอพาราสเลอรีซ่ ลี
1.4 มวลรวม (Aggregate)
มวลรวมตองเปนหินโมซึ่งแข็ง คงทน สะอาด ปราศจากดินหรือวัสดุไมพงึ ประสงคอน่ื ใด อาจมี
วัสดุผสมแทรกดวยก็ได
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ในกรณีทไ่ี มไดระบุคณ
ุ สมบัตไิ วเปนอยางอืน่ มวลรวมตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้
1.4.1 มีคา Sand Equivalent เมือ่ ทดลองตาม ทล.-ท.203 “วิธที ดลองหาคา Sand Equivalent”
ไมนอ ยกวารอยละ 60
1.4.2 มีคา ความสึกหรอ เมือ่ ทดลองตาม ทล.-ท. 202 “วิธกี ารทดลองหาความสึกหรอของ Coarse
Aggregate โดยใชเครือ่ ง Los Angeles Abrasion” ไมมากกวารอยละ 35
1.4.3 มีคาสวนที่ไมคงทน (Loss) เมือ่ ทดลองตาม ทล.-ท. 213 “วิธกี ารทดลองหาความคงทน
(Soundness) ของมวลรวม” โดยใชโซเดียมซัลเฟต จํานวน 5 รอบ ไมมากกวารอยละ 9
1.5 วัสดุผสมแทรก (Mineral Filler)
วัสดุผสมแทรก เชน ปูนซีเมนต ปูนขาว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมวลรวมตองใชในปริมาณนอยที่สุด
เทาทีจ่ าํ เปน จะใชเมือ่ ตองการปรับปรุงความสะดวกในการทํางาน (Workability) หรือปรับปรุงขนาดคละ
(Gradation)
2. การใชงาน
พาราสเลอรี่ซีลใชสําหรับฉาบผิวทางแบงเปน 3 ชนิด มีลกั ษณะแตกตางกันตามทีก่ าํ หนดในตารางที่
1 ซึง่ จะแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใชงาน ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณเนือ้ ยางทีใ่ ชและอัตราการ
ใชวสั ดุ การทีจ่ ะกําหนดใหฉาบผิวพาราสเลอรีซ่ ลี ชนิดใดขึน้ อยูก บั สภาพผิวทางเดิม ปริมาณการจราจรและ
วัตถุประสงคในการใชงาน
การฉาบผิวพาราสเลอรีซ่ ลี จะตองเลือกชนิดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามความตองการ ซึ่งแบงไดดัง
ตอไปนี้
2.1 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 1 เปนชนิดทีส่ ามารถแทรกซึมรอยแตกไดดี ใชสาํ หรับฉาบผิวทาง โดยมี
วัตถุประสงคดงั นี้
2.1.1 ยารอยแตก
2.1.2 ฉาบเปนผิวทาง กรณีตอ งการปรับปรุง Texture ของผิวทางเดิมเล็กนอย
2.1.3 ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม
2.2 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 2 เปนชนิดทีม่ ผี วิ หนาหยาบกวาชนิดที่ 1 ใชสาํ หรับฉาบผิวทาง หรือผิวไหล
ทาง โดยมีวตั ถุประสงคดงั นี้
2.2.1 เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดิม
2.2.2 ใหผวิ ทางระบายน้าํ ออกไปไดรวดเร็ว
2.2.3 ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม
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2.3 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 3 เปนชนิดทีม่ ผี วิ หนาหยาบทีส่ ดุ ใชสาํ หรับฉาบผิวทาง หรือผิวไหลทาง
โดยมีวตั ถุประสงคดงั นี้
2.3.1 เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดิม
2.3.2 ใหผวิ ทางระบายน้าํ ออกไปไดรวดเร็วยิง่ ขึน้
2.3.3 ฉาบปองกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม
2.3.4 ฉาบปรับระดับไดเล็กนอย
2.3.5 ปรับแก Crown Slope ไดเล็กนอย
2.3.6 ฉาบปดผิวทางเดิมทีห่ ลุด (Raveling)
ตารางที่ 1 ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณเนือ้ ยางแอสฟลต และอัตราการฉาบพาราสเลอรีซ่ ลี
ผานตะแกรงขนาด
9.5 มม. (3/8 นิว้ )
4.75 มม. (เบอร 4)
2.36 มม. (เบอร 8)
1.18 มม. (เบอร 16)
0.600 มม. (เบอร 30)
0.300 มม. (เบอร 50)
0.150 มม. (เบอร 100)
0.075 มม. (เบอร 200)
Residue ของแอสฟลต รอยละ
โดยมวลของมวลรวมแหง
อัตราการฉาบ เปน กก./ตร.ม.

ชนิดของพาราสเลอรี่ซีล
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ปริมาณผานตะแกรง รอยละโดยมวล
100
100
90 – 100
90 – 100
65 – 90
65 – 90
45 – 70
40 – 65
30 – 50
25 – 42
18 – 30
15 – 30
10 – 21
10 – 20
5 – 15

ชนิดที่ 3
100
70 – 90
45 – 70
28 – 50
19 – 34
12 – 25
7 – 18
5 – 15

10.0 – 16.0

7.5 – 13.5

6.5 – 12.0

3.0 – 5.5

5.5 – 10.0

10.0 – 16.0
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3. ขอกําหนดในการออกแบบสวนผสมพาราสเลอรี่ซีล
3.1 กอนเริม่ งานใหผรู บั จางทําการออกแบบสวนผสม แลวใหนายชางผูค วบคุมงานเก็บตัวอยางวัสดุ
สวนผสมทีจ่ ะใชในการผสมพรอมทัง้ เอกสารการออกแบบสงใหกรมทางหลวงตรวจสอบ โดยผูร บั จางตองเปน
ผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น
การออกแบบสวนผสมนี้ ผูร บั จางตองใชวธิ ขี อง The Asphalt Institute Manual Series No.19
โดยวิธหี าคา C.K.E. และตามมาตรฐาน ASTM. D 3910 “Standard Practice for Design, Testing, and
Construction of Slurry Seal” หรือใชมาตรฐานและวิธที ดลองของ International Slurry Surfacing
Association (ISSA) หรือวิธอี น่ื ใดทีก่ รมทางหลวงเห็นชอบ
3.2 คุณภาพของวัสดุทจ่ี ะใชออกแบบจะตองผานการทดลองคุณภาพใหใชไดแลว การออกแบบสวน
ผสมจะตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน
3.3 สวนผสมพาราสเลอรี่ซีลตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.3.1 เวลาในการผสม (Mix Time) ที่ 25 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 120 วินาที
3.3.2 คา Flow อยูร ะหวาง 10-20 มิลลิเมตร
3.3.3 Initial Set ไมมากกวา 30 นาที
3.3.4 เวลาในการบม (Cure Time) ไมมากกวา 2 ชั่วโมง
3.3.5 คา Wet Track Abrasion Loss ไมมากกวา 500 กรัมตอตารางเมตร
3.3.6 คา Hubbard Field Stability ที่ 25 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 11.8 กิโลนิวตัน (1,200
กิโลกรัมแรง)
3.4 กรมทางหลวงอาจพิจารณาเปลีย่ นแปลงขนาดคละของมวลรวม ปริมาณเนือ้ ยางแอสฟลตและ
อัตราการฉาบแตกตางไปจากตารางที่ 1 ก็ไดตามความเหมาะสม แตคณ
ุ สมบัตขิ องสวนผสมตองถูกตองตาม
ขอ 3.3
3.5 หากวัสดุผสมมีการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากมวลรวมก็ดหี รือเนือ่ งจากเหตุอน่ื ใดก็ดี ผูร บั จางตอง
เปลี่ยนสูตรสวนผสมเฉพาะงานและคาใชจายในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
3.6 ระหวางการฉาบพาราสเลอรีซ่ ลี ถานายชางผูค วบคุมงานเห็นวาสวนผสมของพาราสเลอรีซ่ ลี ที่
ออกแบบไวไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสนาม มวลรวมหรือวัสดุผสมแอสฟลตผดิ พลาดจากขอ
กําหนด จะถือวาสวนผสมทีก่ าํ หนดไวในแตละครัง้ นัน้ ไมถกู ตองตามคุณภาพทีต่ อ งการ ผูร บั จางตองทําการ
ปรับปรุงแกไขแลวออกแบบใหม คาใชจา ยในการนีผ้ รู บั จางตองเปนผูร บั ผิดชอบทัง้ สิน้
3.7 เกณฑความคลาดเคลือ่ นของสูตรสวนผสมเฉพาะงานใหเปนไปตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมใหสาํ หรับสูตรสวนผสมเฉพาะงาน
ผานตะแกรงขนาด
2.36 มม. (เบอร 8) และใหญกวา
1.18 มม. (เบอร 16) 0.600 มม. (เบอร 30) และ 0.300 มม. (เบอร 50)
0.150 มม. (เบอร 100)
0.075 มม. (เบอร 200)
Residue ของแอสฟลต โดยมวลของมวลรวมแหง

รอยละ
+5
+4
+3
+2
+ 0.5

หมายเหตุ กรณีทก่ี รมทางหลวงเห็นควรใหกาํ หนดขอบเขตของสูตรสวนผสมเฉพาะงานแตกตางไป
จากตารางที่ 2 ก็สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม
3.8 การทดลองและการตรวจสอบการออกแบบการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรีซ่ ลี ทุกครัง้ ผูร บั จาง
ตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทีก่ รมทางหลวงกําหนด
4. เครือ่ งจักรและเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักรและเครือ่ งมือตางๆ ทีจ่ ะนํามาใชจะตองไดรบั การดูแลรักษาใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชการไดดี
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
หากอุปกรณเครือ่ งจักรหรือเครือ่ งมือนัน้ ไมสามารถทํางานไดผลตาม
ตองการ ผูร บั จางจะตองแกไขใหดกี อ นนําไปใชงาน
4.1 เครื่องจักรพาราสเลอรี่ซีล
เครือ่ งจักรพาราสเลอรีซ่ ลี ตองเปนเครือ่ งจักรทีข่ บั เคลือ่ นไดดว ยตัวเอง ประกอบดวย
- เครื่องผสม (Mixer)
- เครือ่ งฉีดน้าํ
- เครือ่ งฉาบ (Spreader)
- เครือ่ งปม พาราแอสฟลตอมิ ลั ชัน น้ําและสารผสมเพิ่ม
- สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม
- ถังใสมวลรวม (Aggregate Bin)
- ถังใสวัสดุผสมแทรก (Filler Bin)
- ถังใสน้ําและใสพาราแอสฟลตอิมัลชัน
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- ถังใสสารผสมเพิ่ม (Additive Tank)
- อุปกรณควบคุมอัตราสวนผสมของวัสดุ
สวนประกอบของเครือ่ งจักรดังกลาวขางตนสําหรับรายการซึง่ เปนสวนประกอบทีส่ าํ คัญมีราย
ละเอียดดังนี้
4.1.1 เครื่องผสม
เครือ่ งผสมตองเปนเครือ่ งชนิดทีผ่ ลิตสวนผสมของพาราสเลอรีซ่ ลี ไดอยางตอเนือ่ งไมขาด
ตอน มีเครือ่ งลําเลียงวัสดุตา งๆ พรอมมาตรวัดปริมาณ สามารถลําเลียงมวลรวม วัสดุผสมแทรก น้าํ พารา
แอสฟลตอมิ ลั ชันและสารผสมเพิม่ ลงสูถ งั ผสมตามอัตราสวนทีก่ าํ หนดไดอยางถูกตอง มวลรวมและวัสดุผสม
แทรกถูกลําเลียงลงสูถังผสมในตําแหนงเดียวกัน เครื่องผสมสามารถลําเลียงวัสดุที่ผสมเขากันอยางดีแลวลง
เครือ่ งฉาบไดอยางตอเนือ่ งไมขาดตอน
4.1.2 เครือ่ งฉีดน้าํ
เครือ่ งฉีดน้าํ ติดตัง้ อยูห นาเครือ่ งฉาบ เชน Fog Spray Bar สามารถฉีดน้าํ ใหเปนฝอยหรือ
ละออง ใชสาํ หรับฉีดน้าํ ใหผวิ ทางเปยกไดอยางทัว่ ถึง
4.1.3 เครือ่ งฉาบ
เครือ่ งฉาบติดอยูท างดานทายของเครือ่ งผสม
ตองสามารถปรับอัตราการฉาบไดตามที่
กําหนดปรับความกวางไดไมนอ ยกวา 1 ชองจราจร ฉาบไดเรียบและสม่ําเสมอ
4.1.4 เครือ่ งปม แอสฟลตอมิ ลั ชัน น้ําและสารผสมเพิ่ม
เครือ่ งปม แอสฟลตอมิ ลั ชัน น้ําและสารผสมเพิ่ม ตองมีมาตรวัดปริมาณและสามารถอาน
มาตรไดตลอดเวลาในการทําพาราสเลอรีซ่ ลี
4.1.5 สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม
สายพานลําเลียงมวลรวมและวัสดุผสมแทรกไปยังเครื่องผสม ตองมีมาตรวัดปริมาณและ
สามารถอานมาตรไดตลอดเวลาในการทําพาราสเลอรีซ่ ลี
4.2 เครื่องกวาดฝุน
เครือ่ งกวาดฝุน เปนแบบขับเคลือ่ นไดดว ยตัวเองหรือแบบลากทีต่ ดิ ตัง้ ทีร่ ถไถนา (Farm Tractor)
หรือรถอืน่ ใด ซึง่ เปนชนิดไมกวาดหมุนโดยเครือ่ งกล ขนไมกวาดอาจทําดวยไฟเบอร ลวดเหล็ก ไนลอน หวาย
หรือวัสดุอน่ื ใดทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้ตองมีประสิทธิภาพพอที่จะทําใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด อาจใชรว มกับ
เครือ่ งเปาฝุน และไมกวาดมือซึง่ สามารถทําความสะอาดผิวทางและรอยแตกได
4.3 เครื่องเปาลม (Blower)
เปนแบบติดตัง้ ทีร่ ถไถนาหรือรถอืน่ ใด มีใบพัดขนาดใหญใหกําลังลมแรงและมีประสิทธิภาพพอ
เพียงที่จะทําใหพื้นที่ที่จะกอสรางสะอาด
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4.4 เครื่องจักรบดทับ
เครือ่ งจักรบดทับตองเปนรถบดลอยางแบบขับเคลือ่ นไดดว ยตัวเอง มีนาํ้ หนักประมาณ 5 ตัน ลอ
ยางตองเปนชนิดผิวหนายางเรียบ มีขนาดและจํานวนชัน้ ผาใบเทากันทุกลอ ความดันลมยางประมาณ 345
กิโลพาสคัล (50 ปอนดแรงตอตารางนิว้ )
4.5 อุปกรณอื่นๆ
อุปกรณอน่ื ๆ ทีจ่ าํ เปนในการดําเนินงาน เชน เครือ่ งฉาบดวยมือ พลั่ว
5. การเตรียมการกอนการกอสราง
กอนทําการกอสรางใหดาํ เนินการดังนี้
5.1 ใหกองมวลรวมใหเปนระเบียบ โดยกองในบริเวณที่น้ําไมขังหรือบริเวณที่จะไมทําใหมวลรวมมี
คุณสมบัตเิ ปลีย่ นแปลงไป กอนนํามวลรวมไปใชงานจะตองไดรบั การตรวจสอบและไดรบั การอนุญาตจาก
นายชางผูค วบคุมงานกอน
5.2 กรณีผวิ ทางเดิมเปนผิวทางแอสฟลต ใหทาํ การตรวจสอบพืน้ ทีท่ จ่ี ะทําการกอสรางและแกไข
ความบกพรองตางๆ กอนฉาบผิว เชน ถาผิวเดิมบางจุดมีความเสียหายหรือระดับไมดี ใหทาํ Deep Patching
หรือ Skin Patching แลวแตกรณี
5.3 กรณีผวิ ทางเดิมเปนผิวทางคอนกรีต ใหทาํ การตรวจสอบรอยตอและรอยแตกตางๆแลวทําการ
แกไขซอมแซมตามความเหมาะสม ทําความสะอาดใหเรียบรอยแลวทําการ Tack Coat กอนทําการฉาบผิว
พาราสเลอรี่ซีล
5.4 ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องมือใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําออกใชงานและผลิตสวน
ผสมพาราสเลอรีซ่ ลี ไดตามทีอ่ อกแบบไว
5.5 ใหทาํ การตรวจสอบและตรวจปรับมาตรวัดตางๆ เพือ่ ใหใชวสั ดุไดตามอัตราสวนทีต่ อ งการ
5.6 ในกรณีทจ่ี าํ เปนตองกวาดฝุน ใหใชเครือ่ งกวาดฝุน กวาดวัสดุทไ่ี มพงึ ประสงคออกจากผิวทาง
จนสะอาด ถาจําเปนใหใชนาํ้ ลางดวย
5.7 ตองพิจารณาสภาวะอากาศใหเหมาะสม หามทําการฉาบผิวในระหวางฝนตกและอุณหภูมขิ อง
อากาศขณะฉาบตองไมตาํ่ กวา 10 องศาเซลเซียส
6. การกอสราง
วัสดุตางๆที่จะนํามาผสมเปนพาราสเลอรี่ซีลตองเปนวัสดุที่ผานการทดลองและมีคุณภาพใชไดแลว
6.1 ขอกําหนดทั่วไปในการกอสราง
6.1.1 กรณีที่ผิวทางเดิมเปนผิวทางแอสฟลตที่มีผิวแหง ตองทําใหเปยกสม่าํ เสมอดวยเครือ่ งฉีด
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น้าํ เปนฝอยหรือเปนละอองทันทีกอ นทําการฉาบผิว
6.1.2 กรณีทผ่ี วิ ทางเดิมเปนผิวคอนกรีต ใหทาํ การ Tack Coat ดวยแอสฟลตอมิ ลั ชันชนิด CSS-1
หรือ CSS-1h ในอัตรา 0.1 – 0.3 ลิตรตอตารางเมตรหรือจะผสมน้าํ ในอัตราสวน 1:1 แลว Tack Coat ในอัตรา
0.2 – 0.6 ลิตรตอตารางเมตร กอนทําการฉาบผิว
6.1.3 พาราแอสฟลตอมิ ลั ชันในสวนผสมตองไมแตกตัวในเครือ่ งฉาบกอนทีจ่ ะฉาบ
6.1.4 พาราสเลอรีซ่ ลี ทีผ่ สมแลวตองสามารถกระจายไดอยางสม่าํ เสมอในเครือ่ งฉาบ ตองมี
ปริมาณมากพอตลอดเวลาเพือ่ ใหการฉาบ ฉาบไดเต็มความกวางตามตองการ
6.2 การฉาบ
6.2.1 สวนผสมพาราสเลอรีซ่ ลี เมือ่ ฉาบบนผิวทางแลวตองมีสว นผสมคงทีถ่ กู ตองตามสูตรสวน
ผสมเฉพาะงาน
6.2.2 สวนผสมพาราสเลอรีซ่ ลี ตองไมจบั กันเปนกอนหรือแตกตัวในเครือ่ งฉาบ ไมมีมวลรวมใดที่
ไมถกู เคลือบดวยพาราแอสฟลตอมิ ลั ชัน ไมเกิดการแยกตัวระหวางพาราแอสฟลตอมิ ลั ชันกับมวลรวมละเอียด
ออกจากมวลหยาบหรือมีมวลหยาบตกลงสูส ว นลางของวัสดุผสม ถามีกรณีดงั กลาวเกิดขึน้ จะตองตักวัสดุ
ผสมนีอ้ อกไปจากผิวทาง
6.2.3 ตองไมมรี อยครูดซึง่ อาจเกิดจากหินกอนใหญเกินไปปรากฏใหเห็นบนผิวทางทีฉ่ าบเรียบรอย
แลว ถาเกิดกรณีเชนนีต้ อ งทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอย นายชางผูค วบคุมงานอาจใหใชตะแกรงรอน
มวลรวมกอนนํามาผสม
6.2.4 กรณีทไ่ี มสามารถใชเครือ่ งฉาบทําการฉาบไดเพราะสถานทีจ่ าํ กัด การฉาบดวยมือตองได
รับความเห็นชอบจากนายชางผูค วบคุมงานกอน
6.3 รอยตอ
รอยตอตามยาวหรือตามขวางตองไมเปนสันนูนหรือมองเห็นชัดเจนวาไมเรียบรอย ถาเกิดกรณี
เชนนีต้ อ งทําการตกแตงและแกไขใหเรียบรอยโดยวิธที น่ี ายชางผูค วบคุมงานเห็นชอบ
6.4 การบดทับ
6.4.1 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ไมตอ งทําการบดทับ
6.4.2 พาราสเลอรี่ซีลชนิดที่ 3 อาจจะทําการบดทับหรือไมกไ็ ดขน้ึ อยูก บั ดุลยพินจิ ของนายชางผู
ควบคุมงาน หากตองทําการบดทับตองทําการบดทับขณะทีส่ ว นผสมกําลังแข็งตัว (ขณะบม) โดยใชรถบดลอ
ยางตามขอ 4.4 บดทับดวยความเร็วประมาณ 6 กิโลเมตรตอชัว่ โมง จํานวนไมนอ ยกวา 5 เทีย่ ว
6.5 การบม
เมือ่ ฉาบเสร็จแลวตองปลอยใหบม ตัวระยะเวลาหนึง่ กอนเปดการจราจร การบมตัวจะนานเทาไร
ใหตรวจสอบการแตกตัวของพาราแอสฟลตอมิ ลั ชันในสวนผสมพาราสเลอรีซ่ ลี โดยดูการเปลีย่ นสีของสวนผสม
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จากสีนาํ้ ตาลเปนสีดาํ และปราศจากน้าํ ในสวนผสม ซึง่ สามารถจะทําการตรวจสอบไดโดยใชกระดาษซับน้าํ บน
ผิวพาราสเลอรี่ซีล ถาไมมนี าํ้ ปรากฎบนผิวและผิวนัน้ เปนสีดาํ แลวก็สามารถเปดการจราจรได โดยปกติจะใช
เวลาบมไมเกิน 2 ชั่วโมง
ระหวางการบมตัวถาจําเปนตองเปดใหการจราจรผาน
อาจใชหนิ ฝุน หรือทรายสาดปดเพือ่ ให
รถยนตผา นก็ได
7. การอํานวยการและการเปดการจราจร
ผูร บั จางจะตองอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการกอสราง
โดยจัดหาติดตัง้
อุปกรณ ปายเครือ่ งหมายและสัญญาณจราจรเตือนลวงหนาเพือ่ ปองกันอุบตั เิ หตุ
ระยะเวลาทีจ่ ะเปดการจราจรควรพิจารณาตามความจําเปนในสนาม ควรเปดการจราจรไดเมือ่ บมตัว
ครบ 2 ชั่วโมงแลว นายชางผูค วบคุมงานจะเปนผูก าํ หนดระยะเวลาในการเปดการจราจรตามความเหมาะสม
8. ขอควรระวัง
8.1 การขนสงพาราแอสฟลตอิมัลชันในกรณีที่เปนถังบรรจุ Drum โดยเฉพาะการขนขึน้ หรือลงตอง
ระมัดระวังไมใหถงั บรรจุพาราแอสฟลตอมิ ลั ชันไดรบั การกระทบกระเทือนอยางรุนแรง เพราะอาจทําใหพารา
แอสฟลตอมิ ลั ชันแตกตัวได
8.2 กอนใชพาราแอสฟลตอมิ ลั ชันทีบ่ รรจุถงั เก็บไวเปนเวลานาน ควรกลิง้ ถังไปมาอยางนอยดานละ
5 ครั้งกอนบรรจุลงในเครื่องผสมพาราสเลอรี่ซีล ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหพาราแอสฟลตอมิ ลั ชันมีลกั ษณะเดียวกันอยาง
ทัว่ ถึง
8.3 ทุกครั้งที่ทําการผสมพาราสเลอรี่ซีลเสร็จแลวควรลางเครื่องผสมใหสะอาด มิฉะนั้นจะมีแอสฟลต
เกาะติดในเครือ่ ง ทําใหไมสะดวกในการทํางานในครัง้ ตอไป
8.4 เมือ่ เปดถังบรรจุพาราแอสฟลตอมิ ลั ชันออกใช ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาอยางดี มิฉะนั้นจะ
ทําใหนาํ้ ในถังระเหยได ซึ่งจะทําใหพาราแอสฟลตอิมัลชันเสื่อมสภาพ
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