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ข้ อแนะนา
ขั้นตอนการทางานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
* * * * * * * *
ผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล (Para Slurry Seal) ตามมาตรฐานงานทางที่ ทล.ม. 415/2546 เป็ นผิวทาง
แบบสเลอรี่ ซีลที่ใช้แอสฟัลต์อิมลั ชันที่เป็ น Polymer Modified Asphalt Emulsion ชนิด Quick Set ซึ่ งผลิตขึ้นมาจาก
แอสฟัลต์อิมลั ชันชนิด CSS-1 หรื อ CSS-1h ผสมกับยางธรรมชาติ (Natural Rubber) โดยมีคุณภาพตาม มอก.371 –
2530 “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมลั ชันสาหรับถนน” มีคุณลักษณะเด่นคือ มีความ
คงทนสู ง ทนทานต่อการหลุดล่อนและการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ าอากาศ ป้ องกันน้ าซึ ม มีความสามารถในการ
ต้านทานการลื่นไถล และบ่มตัวเร็ วทาให้สามารถเปิ ดการจราจรได้อย่างรวดเร็ วภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง เหมาะ
สาหรับพื้นที่ก่อสร้างทัว่ ไป และย่านชุมชน
ขั้นตอนการทางานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) มีดังนี้
1. การเตรียมการก่อนการก่อสร้ าง
1.1 ให้กองมวลรวมให้เป็ นระเบียบ พื้นที่ที่ใช้กองมวลรวมควรเป็ นบริ เวณที่น้ าไม่ขงั หรื อบริ เวณที่ไม่ทา
ให้มวลรวมมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
1.2 กรณี ผวิ ทางเดิมเป็ นผิวทางแอสฟัลต์ ให้ทาการตรวจสอบพื้นที่ที่จะทาการก่อสร้างและแก้ไขความ
บกพร่ องต่างๆ ก่อนฉาบผิว เช่น ถ้าผิวเดิมบางจุดที่มีความเสี ยหายหรื อระดับไม่ดี ให้ทา Deep
Patching หรื อ Skin Patching แล้วแต่กรณี ถ้าผิวทางนั้นมีลกั ษณะแห้ง ต้องทาให้เปี ยกสม่าเสมอด้วย
เครื่ องฉี ดน้ าเป็ นฝอย หรื อเป็ นละอองทันทีก่อนทาการฉาบผิว
1.3 กรณี ผวิ ทางเดิมเป็ นผิวทางคอนกรี ต ให้ทาการตรวจสอบรอยต่อและรอยแตกต่างๆ แล้วทาการแก้ไข
ซ่อมแซมตามความเหมาะสม ทาความสะอาดให้เรี ยบร้อยแล้วทาการ Tack Coat ด้วยแอสฟัลต์
อิมลั ชันชนิด CSS-1 หรื อ CSS-1h ในอัตรา 0.1 – 0.3 ลิตรต่อตารางเมตร ก่อนทาการฉาบผิว พาราส
เลอรี่ ซีล
1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องจักรและเครื่ องมือให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะนาออกใช้งาน และสามารถผลิต
ส่ วนผสมพาราสเลอรี่ ซีลได้ตามที่ออกแบบไว้
1.5 ให้ทาการตรวจสอบและตรวจปรับมาตรวัดต่างๆ เพื่อให้ใช้วสั ดุได้ตามอัตราส่ วนที่ตอ้ งการ
1.6 ในกรณี ที่จาเป็ นต้องกวาดฝุ่ น
ให้ใช้เครื่ องกวาดฝุ่ นกวาดวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกจากผิวทางจน
สะอาด ถ้าจาเป็ นให้ใช้น้ าล้างด้วย
1.7 ต้องพิจารณาสภาวะอากาศให้เหมาะสม ห้ามทาการฉาบผิวในระหว่างฝนตกและอุณภูมิของอากาศ
ขณะฉาบต้องไม่ต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส
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2. การตรวจสอบสถานทีก่ ่อสร้ าง
การตรวจสอบสถานที่ที่จะทาการก่อสร้างได้แก่ หมายเลขสายทาง ช่วง กม. ที่จะทาการฉาบผิวทาง
แบบพาราสเลอรี่ ซีล จุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดตรงตามที่กาหนดในแบบหรื อสัญญาหรื อไม่ สภาพผิวทางเดิมว่ามี
ความเหมาะสมที่จะฉาบผิวได้เลยหรื อไม่ หากมีความเสี ยหาย หรื อมีความสกปรก จะต้องแก้ไข หรื อทาความ
สะอาดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หรื อข้อกาหนดก่อนดาเนิ นการฉาบผิวต่อไป
3. การตรวจสอบและเก็บตัวอย่างมวลรวมสาหรับนาส่ งเพือ่ การออกแบบส่ วนผสม
การตรวจสอบมวลรวมเบื้องต้นได้แก่ การตรวจสอบค่า Sand Equivalent และขนาดคละว่าสอดคล้อง
ตามข้อกาหนด และชนิด (Type) ของพาราสเลอรี่ ซีลที่ตอ้ งการใช้งานหรื อไม่ หากค่า Sand Equivalent ต่ากว่า
ข้อกาหนด อาจเกิดจากมวลรวมมีสิ่งสกปรก หรื อมีส่วนละเอียดที่เป็ นดินเหนียว หรื อส่ วนละเอียดที่เกิดจากการโม่
หิ นใหญ่บางส่ วนที่เป็ นหิ นผุ ซึ่ งจะทาให้ความคงทนของผิวทางลดลง จะต้องทาการคัดเลือกมวลรวมจากแหล่งที่ไม่
มีวสั ดุไม่พึงประสงค์ดงั กล่าว เจือปนจนทาให้คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล
ส่ วนกรณี ที่ขนาดคละของมวลรวมไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีลชนิดที่ตอ้ งการออกแบบ
จะต้องแก้ไขตะแกรงร่ อนของโรงโม่ให้มีขนาดช่องเปิ ดเหมาะสมกับขนาดของมวลรวมที่ตอ้ งการ หรื อทาการจัด
อัตราส่ วนของมวลรวมแต่ละขนาดที่นามาผสมกันที่โรงโม่เพื่อให้ได้ขนาดคละโดยรวมตรงตามข้อกาหนดของ
พาราสเลอรี่ ซีลชนิดที่ตอ้ งการ แล้วจัดทา Stock Pile ไว้เพื่อใช้งานต่อไป
เมื่อตรวจสอบมวลรวมจากแหล่งผลิตแล้วเป็ นไปตามข้อกาหนด ก็จะต้องทาการเก็บตัวอย่างตัวแทนที่
ถูกต้อง โดยใช้หินฝุ่ น (สาหรับพาราสเลอรี่ ซีล Type 1) หรื อหินฝุ่ นผสมหิน 3/8” (สาหรับพาราสเลอรี่ ซีล Type 2
หรื อ Type 3) จาก Stock Pile ที่เตรี ยมไว้ขา้ งต้น ประมาณ 60-80 กก. เพื่อทาการทดลองต่างๆในการออกแบบหรื อ
ตรวจสอบแบบส่ วนผสม และหิน 3/8” อีก 30 กก. สาหรับทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมได้แก่ Los Angeles Abrasion
Test และ Soundness Test พร้อมทาหนังสื อนาส่ งซึ่งมีรายละเอียดตามตัวอย่างหนังสื อนาส่ งในภาคผนวกแนบท้าย
เอกสารนี้
4. การตรวจสอบเครื่องจักรพาราสเลอรี่ซีล
การตรวจสอบเครื่ องจักรที่ใช้ทาผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล เป็ นการตรวจสอบสภาพทัว่ ไป และ
ตรวจสอบอุปกรณ์หรื อมาตรวัดต่างๆของเครื่ องจักร ว่าสามารถใช้งานได้ดีหรื อไม่ หากชารุ ดหรื อเสี ยหาย ผูร้ ับจ้าง
ต้องรี บทาการซ่อมแซมแก้ไข เพื่อให้ผลิตส่ วนผสมได้ถูกต้องตามข้อกาหนดของสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน และ
สามารถฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีลได้เรี ยบร้อยตามแบบ ซึ่ งมีการตรวจสอบดังนี้
4.1 ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของเครื่ องจักรพาราสเลอรี่ ซีล ตามแบบฟอร์ม PSS-01
4.2 ตรวจสอบมาตรวัดของเครื่ องจักรพาราสเลอรี่ ซีล
มาตรวัดต่างๆ ของเครื่ องจักรพาราสเลอรี่ ซีลที่ตอ้ งตรวจปรับ มีดงั นี้
4.2.1 มาตรวัดแอสฟัลต์อิมลั ชัน เป็ นอุปกรณ์สาหรับวัดปริ มาณ หรื ออัตราการไหลของแอสฟัลต์จาก
ปั๊ มจ่าย มีหน่วยวัดเป็ นปริ มาตร ความดัน หรื อ น้ าหนักต่อหน่วยเวลา หรื อต่อรอบการหมุนของ
ปั๊ มจ่าย สามารถตรวจปรับตามแบบฟอร์ม PSS-02
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4.2.2 มาตรวัดสารผสมเพิ่ม มี ลกั ษณะคล้ายกับมาตรวัดแอสฟั ลต์ใช้ปรั บตั้งอัตราการไหลของสาร
ผสมเพิ่มให้ได้ตามสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน สามารถตรวจปรับตามแบบฟอร์ม PSS-03
4.2.3 มาตรวัดน้ า มีลกั ษณะคล้ายกับมาตรวัดแอสฟัลต์ ใช้ปรับตั้งอัตราการไหลของน้ าให้ได้ตามสู ตร
ส่ วนผสมเฉพาะงาน สามารถตรวจปรับตามแบบฟอร์ ม PSS-04
4.2.4 มาตรวัดวัสดุมวลรวม มีหน่วยวัดเป็ นจานวนรอบ (Count) ของมอเตอร์ สายพานจ่าย ใช้ปรับตั้ง
อัตราการไหลของวัสดุมวลรวมให้ได้ตามสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน ทั้งนี้สามารถใช้การตั้งความ
สู ง ประตู เปิ ดยุง้ วัสดุ ในการปรั บ เปลี่ ย นปริ ม าณการจ่ ายวัส ดุ ไ ด้ด้วย สามารถตรวจปรั บ ตาม
แบบฟอร์ม PSS-05
4.2.5 มาตรวัดเครื่ องจ่ายปูนซี เมนต์ มีหน่วยวัดเป็ นจานวนรอบ (Count) ของมอเตอร์ หมุนเกลียวจ่าย
ใช้ปรับตั้งอัตราการไหลของปูนซี เมนต์ให้ได้ตามสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน สามารถตรวจปรับ
ตามแบบฟอร์ม PSS-06
นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ อื่นๆที่จะต้องตรวจสอบให้สามารถใช้การได้ เช่ น
เครื่ องกวาดฝุ่ น (Broom) เครื่ องเป่ าลม (Blower) เครื่ องจักรบดทับ (เฉพาะพาราสเลอรี่ ซีล Type 3) และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่จาเป็ นในการดาเนินงาน เช่น เครื่ องฉาบด้วยมือ พลัว่ รถเข็น ไม้กวาด เป็ นต้น
4.3 การปรับเทียบมาตรวัด
การปรับเทียบมาตรวัดคือ การตรวจปรับมาตรวัดต่างๆ ของเครื่ องว่า น้ าหนักหรื อปริ มาตรที่อ่านได้
จากมาตรวัดนั้น เป็ นน้ าหนักจริ งเท่าไร เพื่อจะได้ต้ งั อัตราส่ วนการผสมได้ตรงตามสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน
ขั้นตอนการปรับเทียบมาตรวัด
4.3.1 เตรี ยมภาชนะใส่ วสั ดุและเครื่ องชัง่
4.3.2 ตั้งค่ามาตรวัด
4.3.3 นาภาชนะมาเตรี ยมรองรับวัสดุ เดินเครื่ องจักรเพื่อปล่อยวัสดุ พร้อมจับเวลา
4.3.4 หยุดเครื่ อง พร้อมหยุดเวลา โดยกาหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับอัตราการไหลของวัสดุ
เพื่อให้ได้ปริ มาณวัสดุที่เพียงพอ และจะต้องเก็บตัวอย่างวัสดุในช่วงที่มีการไหลสม่าเสมอ
4.3.5 ชัง่ น้ าหนักวัสดุที่ไหลออก บันทึกค่า
4.3.6 เปลี่ยนค่าที่ต้ งั บนมาตรวัด แล้วทาซ้ าตามข้อ 3 – 5 อีก 3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย
4.3.7 สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่อ่านจากมาตรวัดกับน้ าหนักของวัสดุจริ งที่ชงั่ ได้
หมายเหตุ

ให้ทาการปรับเทียบมาตรวัดของวัสดุเรี ยงลาดับกันไปจนครบตามจานวนวัสดุที่ใช้งาน

5. การควบคุมงาน
5.1 ตั้งมาตรวัดวัสดุ
ตั้งมาตรวัดวัสดุที่เครื่ องจักรทาผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล เพื่อให้ได้ปริ มาณวัสดุจริ งตามที่กาหนดไว้
ในสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) โดยใช้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่อ่านจากมาตรวัดกับน้ าหนัก
ของวัสดุจริ ง ตามที่ทาการปรับเทียบไว้
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5.2

การจดบันทึก
จดบันทึกวัน เวลา ที่ทางาน สภาพอากาศ พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น จุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดในแต่ละ
แปลงก่อสร้าง ความกว้างของการฉาบผิวทางในสมุดบันทึกสนาม (Field Book) เพื่อคานวณหาพื้นที่ ปริ มาณการใช้
และอัตราการใช้วสั ดุต่างๆ ลงในรายงานตามแบบฟอร์ม PSS-07 พร้อมทั้งลงข้อมูลในแผนผัง (Bar Chart) การฉาบ
ผิวทางประจาวัน
5.3 การตรวจสอบสภาพผิวทางพาราสเลอรี่ ซีล
5.3.1 ส่ วนผสมพาราสเลอรี่ ซีลเมื่อฉาบบนผิวทางแล้วต้องมีส่วนผสมคงที่ถูกต้องตามสู ตรส่ วนผสม
เฉพาะงาน
5.3.2 ส่ วนผสมพาราสเลอรี่ ซีลต้องไม่จบั กันเป็ นก้อนหรื อแตกตัวในเครื่ องฉาบ ไม่มีมวลรวมใดที่ไม่
ถูกเคลือบด้วยพาราแอสฟั ลต์อิมลั ชัน ไม่เกิดการแยกตัวระหว่างพาราแอสฟั ลต์อิมลั ชันกับมวล
รวมละเอียดออกจากมวลหยาบหรื อมีมวลรวมหยาบตกลงสู่ ส่วนล่างของวัสดุ ผสม ถ้ามีกรณี
ดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องตักวัสดุผสมนี้ออกไปจากผิวทาง
5.3.3 ส่ วนผสมพาราสเลอรี่ ตอ้ งไม่มีรอยครู ดซึ่ งอาจเกิดจากหิ นก้อนใหญ่เกินไปปรากฏให้เห็นบนผิว
ทางที่ฉาบเรี ยบร้อยแล้ว ถ้าเกิดกรณี เช่นนี้ตอ้ งทาการตกแต่งและแก้ไขให้เรี ยบร้อย ทังนี้ นายช่าง
ผูค้ วบคุมงานอาจพิจารณาให้ใช้ตะแกรงร่ อนมวลรวมก่อนนามาผสม
5.3.4 กรณี ที่ไม่สามารถใช้เครื่ องฉาบทาการฉาบได้เพราะสถานที่จากัด สามารถทาการฉาบด้วยมือง
ได้ โดยนายช่ า งผูค้ วบคุ ม งานต้อ งท าการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ น้ ัน ๆ ก่ อ นว่า
สามารถทาการฉาบได้หรื อไม่
5.3.5 รอยต่อตามยาวหรื อตามขวางต้องไม่เป็ นสันนูนหรื อมองเห็นชัดเจนว่าไม่เรี ยบร้อย ถ้าเกิดกรณี
เช่นนี้ตอ้ งทาการตกแต่งและแก้ไขให้เรี ยบร้อย
โดยสรุ ปแล้วเมื่อทาการฉาบ ผิวทางพาราสเลอรี่ ซีลแล้ว ผิวที่ฉาบจะต้องมีผวิ หน้าเรี ยบ สม่าเสมอ ไม่มี
ส่ วนผสมที่จบั ตัวเป็ นก้อนหรื อเกิดการแยกตัวของเม็ดมวลรวม หากผิวทางที่ฉาบไม่เรี ยบร้อย มีจุดบกพร่ องเกิดขึ้น
ต้องรี บตรวจสอบสาเหตุ และทาการแก้ไขทันที
6. การตรวจสอบคุณสมบัติส่วนผสมในสนาม
การตรวจสอบคุณสมบัติของส่ วนผสมพาราสเลอรี่ ซีลในสนาม
เป็ นการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ส่ วนผสมว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ออกแบบไว้หรื อไม่ โดยมีการตรวจสอบดังนี้
6.1 การตรวจสอบมวลรวม
6.1.1 ตรวจสอบขนาดคละของมวลรวม
ตรวจสอบขนาดคละของมวลรวมทั้งจาก Stock Pile (General Test) และจากหน้างานแต่ละวัน
(Control Test) ว่าอยูใ่ น Tolerant Limit ของสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงานหรื อไม่ ซึ่ งขนาดของมวลรวมมี
ผลต่อความหนา ของผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล และคุณสมบัติโดยรวมของส่ วนผสมด้วย
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6.2

6.1.2 ตรวจสอบความชื้น (Moisture Content) ของมวลรวม
เป็ นการตรวจสอบหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นในมวลรวมเพื่อใช้ปรับเปอร์ เซ็นต์ Water Content
ในส่ วนผสม และใช้คานวณน้ าหนักมวลรวมแห้งที่ใช้งานในแต่ละวันที่ทาการฉาบผิวทาง
6.1.3 ตรวจสอบค่า Sand Equivalent ของมวลรวม
เป็ นการตรวจสอบหาค่า Sand Equivalent ของมวลรวมที่มีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ซึ่ งจะต้อง
มีค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
การตรวจสอบส่ วนผสม
6.2.1 การตรวจสอบเวลาในการผสม (Mix Time)
เป็ นการตรวจสอบเวลาในการผสม
ว่าสามารถผสมมวลรวมกับแอสฟัลต์ให้เข้ากันได้อย่าง
ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
ในเวลาที่ระบุในสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงานหรื อไม่
ซึ่ งจะต้องไม่นอ้ ยกว่า
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน เพราะจะไม่สามารถผสม และทาการฉาบผิวได้
6.2.2 ตรวจสอบช่วงเวลาในการแตกตัวหรื อแยกตัว (Initial Set time)
เป็ นการตรวจสอบเวลาในการแตกตัวหรื อแยกตัวของอนุ ภาคแอสฟั ลต์ ว่าเป็ นไปตามที่กาหนด
ในสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงานหรื อไม่ ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกิน 10 นาที นับตั้งแต่เวลาที่เริ่ มฉาบผิวทางบริ เวณนั้น
เมื่อใช้กระดาษสี ขาวบางๆซับที่ผวิ หน้าจะต้องไม่มีสีดาของแอสฟัลต์เปื้ อนติดกระดาษ
นอกจากการตรวจสอบเวลาในการแตกตัวหรื อแยกตัว ดังกล่าวแล้ว ในทันทีหลังจากที่ฉาบผิว
จะต้องรี บทาการตรวจสอบความเรี ยบ ความสม่าเสมอของผิวทางที่ฉาบ หากพบความไม่เรี ยบร้อยใดๆ
เช่ นการเกิ ดเป็ นรอยริ้ ว หรื อรอยลากเป็ นเส้ น หรื อมี ส่วนผสมไม่ ทวั่ ถึ งเป็ นหย่อมๆ ต้องรี บทาการ
แก้ไขทันที่ก่อนที่จะเกิดการแตกตัวหรื อแยกตัว เพราะหลังจากนั้นแล้วจะแก้ไขได้ยาก

รู ปที่ 1 การใช้กระดาษซับ เพื่อหา Initial Set Time
6.2.3 การตรวจสอบเวลาการบ่ม (Cure Time)
เมื่อทาการฉาบผิวแล้วจะต้องปิ ดการจราจรจนกว่าผิวทางจะแข็งตัวจนสามารถรองรับแรงเฉื อน
จากการจราจรได้โดยไม่เกิดความเสี ยหาย การตรวจสอบเวลาการบ่ม (Cure Time) เป็ นการตรวจสอบ
ระยะเวลาในการบ่ ม ตัว โดยสมบู ร ณ์ ข องส่ ว นผสม ว่ า เป็ นไปตามข้อ ก าหนดในสู ต รส่ ว นผสม
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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เฉพาะงานหรื อไม่ ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เกิ น 1 ชัว่ โมงในสภาพอากาศปกติ หรื อไม่เกิ น 1.5 ชั่วโมงในสภาพ
อากาศที่ มี ความชื้ นสู ง โดยนับ เวลาตั้ง แต่เริ่ ม ฉาบผิว วิธีก ารตรวจสอบสามารถทาได้โดยการเก็ บ
ตัวอย่างส่ วนผสมจากส่ วนท้ายของรถฉาบผิว มาทาการทดลองวัดค่า Torque ด้วยเครื่ อง Cohesion
Tester จับเวลาจนกระทัง่ ได้ค่าไม่นอ้ ยกว่า 20 กก.-ซม. หรื อทดสอบผิวในสนามโดยใช้วิธี Shoe Test
หรื อใช้รถยนต์ขนาดเล็กที่มีน้ าหนักไม่เกิน 1.5 ตันวิ่งผ่านบนผิวที่ฉาบ ด้วยความเร็ วประมาณ 30 กม.
ต่อชัว่ โมง แล้วจะต้องไม่มีเม็ดหิ นหลุดกระเด็นขึ้นมาจนสามารถเห็นรอยร่ องล้ออย่างชัดเจน
การทดสอบผิวทางพาราสเลอรี่ ซีลโดยใช้วิธี Shoe Test ทาการทดสอบโดยการยืนบนผิวทาง
ให้น้ าหนักตัวลงบนขาข้างที่ถนัด ค่อนไปทางปลายเท้า เผยอส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย แล้วบิดเท้าไปมา 2-3
ครั้ง หากไม่ปรากฏว่าเม็ดของมวลรวมหลุดจากผิวทางจนเป็ นแอ่งรอยเท้า แสดงว่าเกิดการบ่มตัวของ
ผิวทางจนสามารถเปิ ดการจราจรได้แล้ว

รู ปที่ 2 ใช้รถยนต์ขนาดเล็กที่มีน้ าหนักไม่เกิน 1.5 ตันวิง่ ผ่านบนผิวที่ฉาบ ด้วยความเร็ วประมาณ 30 กม.
ในกรณี ที่ตรวจสอบคุณสมบัติส่วนผสมในสนามแล้วไม่เป็ นไปตามสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน จะต้อง
หยุดการก่ อสร้ า ง เพื่ อตรวจสอบสาเหตุ และทาการแก้ไ ข แล้วเก็ บ ตัวอย่า งมวลรวมและแอสฟั ล ต์อิมลั ชันที่ ใ ช้
ก่อสร้างในแปลงนั้นไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
ระหว่า งการฉาบพาราสเลอรี่ ซี ล ถ้า นายช่ า งผูค้ วบคุ ม งานเห็ นว่า ส่ วนผสมของพาราสเลอรี่ ซี ล ที่
ออกแบบไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งในสนาม มวลรวมหรื อวัสดุผสมแอสฟั ลต์ผิดพลาดจากข้อกาหนด
ของสู ตรส่ วนผสมเฉพาะงาน ผูร้ ับจ้างต้องทาการปรับปรุ งแก้ไข หรื อทาการเก็บตัวอย่างเพื่อออกแบบส่ วนผสมใหม่
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของนายช่างผูค้ วบคุมงาน
7. การรายงาน
รายงานการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไปจะแบ่งออกเป็ นรายงานฉบับเริ่ มต้น รายงานประจาเดือน และรายงาน
ฉบับสรุ ปผลงาน ในกรณี ที่ระยะเวลาปฏิบตั ิงานสั้นๆ อาจจัดทารายงานฉบับสรุ ปผลงานเพียงฉบับเดียว โดยให้รวม
หัวข้อของรายงานประจาเดือนไว้ดว้ ย หัวข้อรายงานมีดงั นี้
7.1 สรุ ปผลการก่อสร้าง (รายงานฉบับสรุ ปผลงาน)
7.2 รายละเอียดโครงการฯ (รายงานฉบับเริ่ มต้น และฉบับสรุ ปผลงาน)
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

รายการตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีลตามแบบฟอร์ ม
PSS-01
(รายงานฉบับเริ่ มต้น และฉบับสรุ ปผลงาน)
แผนผังแหล่งวัสดุ (รายงานฉบับเริ่ มต้น และฉบับสรุ ปผลงาน)
สาเนา Job Mix Formula (รายงานฉบับสรุ ปผลงาน)
รายการปรับเทียบมาตรวัดต่างๆ ของเครื่ องจักร (รายงานฉบับประจาเดือนที่มีการปรับเทียบมาตรวัด
และฉบับสรุ ปผลงาน) ดังนี้
7.6.1 มาตรวัดอัตราการไหลของแอสฟัลต์อิมลั ชัน ตามแบบฟอร์ม PSS-02
7.6.2 มาตรวัดอัตราการไหลของสารผสมเพิ่ม ตามแบบฟอร์ม PSS-03
7.6.3 มาตรวัดอัตราการไหลของน้ า ตามแบบฟอร์ม PSS-04
7.6.4 มาตรวัดอัตราการไหลของมวลรวม ตามแบบฟอร์ม PSS-05
7.6.5 มาตรวัดอัตราการไหลของปูนซีเมนต์ ตามแบบฟอร์ม PSS-06
สรุ ปปริ มาณการใช้วสั ดุประจาเดือนตามแบบฟอร์ม PSS-09 (รายงานประจาเดือน)
Bar chart แสดงวันที่ และ กม.ที่ทาการฉาบผิว (รายงานประจาเดือน)
สรุ ปผลการตรวจสอบงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล ตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์ม PSS-08
(รายงานประจาเดือน)
บันทึกประจาวันการตรวจสอบงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ ซีล ตามแบบฟอร์ม
PSS-07
(รายงานประจาเดือน)
รายงานการใช้แอสฟัลต์ ตามแบบฟอร์ม PSS-10 (รายงานประจาเดือน)
*
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ภาคผนวก
1. ตัวอย่างหนังสื อนาส่ งตัวอย่างเพื่อออกแบบส่ วนผสม
2. รายละเอียดการตรวจสอบรถฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ ซีล (แบบฟอร์ม PSS-01)
3. การตรวจสอบอัตราการไหลของยาง (แบบฟอร์ม PSS-02)
4. การตรวจสอบอัตราการไหลของสารผสมเพิม่ (Additive) (แบบฟอร์ม PSS-03)
5. การตรวจสอบอัตราการไหลของน้ า (แบบฟอร์ม PSS-04)
6. การตรวจสอบอัตราการไหลของมวลรวม (แบบฟอร์ม PSS-05)
7. การตรวจสอบอัตราการไหลของปูนซีเมนต์ (แบบฟอร์ม PSS-06)
8. บันทึกประจาวันงานฉาบผิวทางแบบ PARA SLURRY SEAL (แบบฟอร์ม PSS-07)
9. SUMMARY RESULTS OF PARA SLURRY SEAL (แบบฟอร์ม PSS-08)
10. สรุ ปปริ มาณการใช้วสั ดุประจาเดือนงานฉาบผิวทางแบบ PARA SLURRY SEAL (แบบฟอร์ม PSS-09)
11. รายงานการใช้แอสฟัลต์ (แบบฟอร์ม PSS-10)
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บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ (หน่วยงานที่ร้องขอ)………………………………………………….

โทร…………………….

ที่ …………………………………………… วันที่ ……………………………………
เรื่อง ขอส่งตัวอย่างเพื่อออกแบบ (ตรวจสอบแบบ)ส่วนผสมสาหรับงาน Para Slurry Seal Type……………
เรี ยน ผสว.
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนาประกาศผลการประกวดราคาที่.......................................จานวน ...................แผ่น
(กรณีที่ยงั ไม่ได้ เซ็นสัญญา)
2. เอกสารการออกแบบส่วนผสมฉบับตัวจริง (กรณีตรวจสอบแบบส่วนผสม)
ตามสัญญา (ประกาศผลการประกวดราคา)ที่..................ลงวันที่..............................กรมทางหลวง
โดยแขวงการทาง(หน่วยงานที่ร้องขอ)............................ ได้ (ตกลงรับราคา)จ้ างเหมาทาการฉาบผิวทางแอสฟั ลต์
โดยวิธี Para Slurry Seal Type……… ในทางหลวงหมายเลข ..........ตอน............................................ระหว่าง
กม. ................................ถึง กม. ........................................เริ่มต้ นสัญญาวันที่.................................. สิ ้นสุด
สัญญาวันที่.......................... รวมระยะเวลา.................วัน นัน้
(หน่วยงานที่ร้องขอ)มีความประสงค์ขอส่งตัวอย่างวัสดุ ซึง่ ทาการเก็บตัวอย่างโดยนาย.....................
..................................ตาแหน่ง ......................................... เพื่อทาการออกแบบ (ตรวจสอบแบบ) ส่วนผสมตาม
มาตรฐานที่ ทล.-ม. 415/2546 ดังรายการต่อไปนี ้
1) หินฝุ่ น หรื อหินฝุ่ นผสมหิน 3/8” จากโรงโม่..............................(ระบุชื่อ และที่ตง).......................
ั้
จานวน.............ถุง
2) หิน 3/8 “ จากโรงโม่........................(ระบุชื่อ และที่ตง).................................จ
ั้
านวน.............ถุง
3) Elastomeric Modified Asphalt Emulsion ........................ จากโรงงาน..................................
จานวน............กระป๋ อง
4) น ้ายา Additive จานวน............ขวด
5) ปูนซีเมนต์ Portland Type 1
จานวน.............กระป๋ อง

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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โดยนาย………………………………..ตาแหน่ง………………เป็ นผู้นาส่งตัวอย่าง เพื่อออกแบบ
(ตรวจสอบแบบ)ส่วนผสม และอนุมตั ใิ ห้ ใช้ ดาเนินงานในสายทางดังกล่าว ค่าใช้ จา่ ยในการออกแบบ บริ ษัท...........
................................................ ซึง่ เป็ นผู้รับจ้ างตามสัญญา (สาเนาประกาศผลการประกวดราคา) ที่...............
.......ลงวันที่.................................จะเป็ นผู้ชาระ และผลการออกแบบ(ตรวจสอบแบบ)ส่วนผสมเป็ นประการใด
โปรดแจ้ ง (หน่วยงานที่ร้องขอ) ทราบด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ

ลงชื่อ………………………………………..
(……………………………………….)
ตาแหน่ง

.......................................................

สถานที่ตดิ ต่อ
(ที่อยูข่ องหน่วยงานที่ร้องขอ)………………………………………………………………………………………

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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รายละเอียดการตรวจสอบรถฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล
อันดับการตรวจสอบที.่ .................................วันที่……………………………..
โครงการฯ/สายทาง.....................................................................................................................................................
1. รถยนต์ หมายเลขทะเบียน……………………..ยีห่ อ้ …………………………. Model………………………...
เครื่ องสเลอรี่ ซีล หมายเลขเครื่ อง...............................ยีห่ ้อ………………….. Model………………….
ไม้เล็งแนว (Guide Rod)
▭ มี
▭ ไม่มี
2. เครื่องผสม
สภาพผนังห้องผสม
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
สภาพใบผสม
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
การลาเลียงส่ วนผสมสู่ เครื่ องฉาบ............................................................................................................
3. เครื่องฉีดนา้
สภาพระบบเครื่ องฉี ดน้ า
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
สามารถฉี ดน้ าเป็ นฝอย หรื อละออง ได้อย่างทัง่ ถึงดีหรื อไม่
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
4. เครื่องฉาบ (Spreader)
สภาพเครื่ องฉาบ
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ความกว้างของเครื่ องฉาบ……………….. ม. สามารถขยายได้ถึง ……….……….. ม.
สามารถปรับความหนาของการฉาบได้
▭ ได้
▭ ไม่ได้

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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▭ ไม่ได้

ถ้าไม่เรี ยบ แก้ไขอย่างไร………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
5. เครื่องปั๊มแอสฟัลต์
สภาพเครื่ องปั๊ มแอสฟัลต์
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ตั้งความดัน หรื ออัตราการไหล โดย..........................................................................................
...................................................................................มีหน่วยเป็ น............................................
หน่วยนับปริ มาณการจ่ายวัสดุ (Count)
▭ มี
▭ ไม่มี
สภาพเครื่ องนับปริ มาณการจ่ายวัสดุ (Count)
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
6. เครื่องปั๊มนา้
สภาพเครื่ องปั๊ มน้ า
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ตั้งความดัน หรื ออัตราการไหล โดย..........................................................................................
...................................................................................มีหน่วยเป็ น............................................
หน่วยนับปริ มาณการจ่ายวัสดุ (Count)
▭ มี
▭ ไม่มี
สภาพเครื่ องนับปริ มาณการจ่ายวัสดุ (Count)
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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7. เครื่องปั๊มสารผสมเพิม่
สภาพเครื่ องปั๊ มสารผสมเพิ่ม ▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ตั้งความดัน หรื ออัตราการไหล โดย..........................................................................................
...................................................................................มีหน่วยเป็ น............................................
หน่วยนับปริ มาณการจ่ายวัสดุ (Count)
▭ มี
▭ ไม่มี
สภาพเครื่ องนับปริ มาณการจ่ายวัสดุ (Count)
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
8. สายพานลาเลียงมวลรวม
สภาพสายพานลาเลียงวัสดุมวลรวม
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ความกว้างสายพาน......................................... ม.
ปุ่ มปรับความเร็ วรอบสายพานหิน
▭ มี
▭ ไม่มี
สภาพปุ่ มปรับความเร็ วรอบสายพานหิน
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
9. สายพานลาเลียงวัสดุผสมแทรก
▭ มี
▭ ไม่มี
สภาพสายพานลาเลียงวัสดุผสมแทรก
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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ความกว้างสายพาน......................................... ม.
ปุ่ มปรับความเร็ วรอบสายพานวัสดุผสมแทรก
▭ มี
▭ ไม่มี
สภาพปุ่ มปรับความเร็ วรอบสายพานวัสดุผสมแทรก
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
10. ถังบรรจุมวลรวม (Aggreagate Bin)
สภาพถัง
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ขนาดความจุ.................................................................................
11. ถังบรรจุวสั ดุผสมแทรก (Mineral Filler Bin)
สภาพถัง
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
ขนาดความจุ.................................................................................
12. ถังบรรจุนา้
สภาพถัง
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
มาตรบอกปริ มาตรที่ถงั
▭ มี
▭ ไม่มี
หน่วยปริ มาตรที่ถงั ……………………………ความละเอียด..................................................
ขนาดความจุ.................................................................................

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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13. ถังบรรจุสารผสมเพิม่ (Additive Tank)
สภาพถัง
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
มาตรบอกปริ มาตรที่ถงั
▭ มี
▭ ไม่มี
หน่วยปริ มาตรที่ถงั ……………………………ความละเอียด..................................................
ขนาดความจุ.................................................................................
14. ถังบรรจุแอสฟัลต์ อมิ ัลชัน
สภาพถัง
▭ ดี
▭ พอใช้
▭ ชารุ ด
ถ้าชารุ ดเป็ นอย่างไร แก้ไขอย่างไร ............................................................................................
...................................................................................................................................................
มาตรบอกปริ มาตรที่ถงั
▭ มี
▭ ไม่มี
หน่วยปริ มาตรที่ถงั ……………………………ความละเอียด..................................................
ขนาดความจุ.................................................................................

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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การตรวจปรับอุปกรณ์ และตรวจสอบเครื่องจักงานฉาบผิวฯ มีดังนี้
ก. การตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของเครื่ องจักรงานฉาบผิวฯ
ข. การปรับเทียบอัตราการไหลของแอสฟัลต์อิมลั ชัน
ค. การปรับเทียบอัตราการไหลของมวลรวม (Aggregate)
ง. การปรับเทียบอัตราการไหลของวัสดุผสมแทรก (Mineral Filler)
จ. การปรับเทียบอัตราการไหลของสารผสมเพิม่ (Additive)
ฉ. การปรับเทียบอัตราการไหลของน้ า
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบผิวทางฯ
(1)……………………………………….
(2)……………………………………….
ดาเนินการโดย
……………………………………………………………………….

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
อันดับการตรวจสอบที่ …………………………….วันที่ตรวจสอบ ……………………………………………………………………...
โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….…………………………………….............................
สัญญาเลขที่…………………………….ลว. .…………………

เจ้าหน้าที่…………………………………………….

การตรวจสอบอัตราการไหลของยาง
รถยนต์หมายเลขทะเบียน……………….…….ยีห่ อ้ ………………………………………..…….Model………………………
เครื่ องจักรสเลอรี่ ซีล หมายเลข………………………ยีห่ อ้ …………………………………….…Model………………………
นน.ภาชนะ…………………………….กก.
อัตรา
การไหล
(จากมาตร)

ครั้งที่

จานวน
หน่วยนับ

น้ าหนักยาง
+ภาชนะ

น้ าหนักยาง อัตราการไหล

อัตราการไหล
เฉลี่ย

(Count)

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

(กก./Count)

(กก./Count)

หมายเหตุ

1
2
3
1
2
3
1
2

อัตราการไหลเฉลี่ย (กก./ Count)

3

ความดัน (ลิตร/นาที)

หมายเหตุ
การตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของมาตร และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ของเครื่ องจักรแต่ละยี่หอ้ และความเหมาะสมของการนา
ผลการตรวจสอบไปใช้งาน

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
อันดับการตรวจสอบที่ …………………………….วันที่ตรวจสอบ ……………………………………………………………………..
โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................
สัญญาเลขที่…………………………….ลว. .…………………

เจ้าหน้าที่……………………………………………

การตรวจสอบอัตราการไหลของสารผสมเพิม่ (Additive)

อัตราการไหลเฉลี่ย (กก./ Count)

รถยนต์หมายเลขทะเบียน…………………..…….ยีห่ อ้ …………………………………….Model…………….…….……………
เครื่ องจักรสเลอรี่ ซีล หมายเลข……………………..……ยีห่ อ้ …………………………………Model……………………………
นน.ภาชนะ…………………………….กก.
นา้ หนักสาร
จานวน
นา้ หนักสาร
อัตราการไหล
อัตรา
ผสมเพิม่
อัตราการไหล
หน่ วยนับ
ผสมเพิม่
เฉลีย่
การไหล
ครั้งที่
หมายเหตุ
+ภาชนะ
(จากมาตร)
(Count)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม) (กก./Count) (กก./Count)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ความดัน (ลิตร/นาที)

หมายเหตุ
การตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของมาตร และส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ของ
เครื่ องจักรแต่ละยีห่ อ้ และความเหมาะสมของการนาผลการตรวจสอบไปใช้งาน

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
อันดับการตรวจสอบที่ …………………………….วันที่ตรวจสอบ ……………………………………………………………………...
โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................
เจ้าหน้าที่……………………………………………

สัญญาเลขที่…………………………….ลว. .…………………

การตรวจสอบอัตราการไหลของนา้
รถยนต์หมายเลขทะเบียน………………….……….ยีห่ อ้ ……………….………………….Model…………………………………
เครื่ องจักรสเลอรี่ ซีล หมายเลข……………..……………ยีห่ อ้ …………………………………Model…………………..…………
นน.ภาชนะ…………………………….กก.
อัตรา
การไหล
(จากมาตร)

ครั้งที่

จานวน
หน่ วยนับ

นา้ หนักนา้
+ภาชนะ

นา้ หนักนา้

หรือ เวลา

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

อัตราการไหล อัตราการไหล
(กก./Count)
เฉลีย่
หรือ (กก./
นาที)

หมายเหตุ

(กก./.............)

อัตราการไหลเฉลี่ย (กก./ .........)

1
2
3
1
2
3
1
2
3

ความดัน (ลิตร/นาที)

หมายเหตุ
การตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของมาตร และส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ของ
เครื่ องจักรแต่ละยีห่ อ้ และความเหมาะสมของการนาผลการตรวจสอบไปใช้งาน
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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PSS-05

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
อันดับการตรวจสอบที่ …………………………….วันที่ตรวจสอบ ……………………………………………………………………...
โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................
สัญญาเลขที่…………………………….ลว. .…………………

เจ้าหน้าที่……………………………………………

การตรวจสอบอัตราการไหลของมวลรวม
รถยนต์หมายเลขทะเบียน………………….……….ยีห่ อ้ ……………….………………….Model…………………………………
เครื่ องจักรสเลอรี่ ซีล หมายเลข……………..……………ยีห่ อ้ …………………………………Model…………………..…………
นน.ภาชนะ…………………………….กก.
นน.หิน
ความสู งของ
จานวน
นา้ หนักหิน
นา้ หนักหิน
นา้ หนักหิน
ต่ อหน่ วยนับ
ประตูหิน
หน่ วยนับ
+ ภาชนะ
ต่ อหน่ วยนับ
หมายเหตุ
เฉลีย่
(Count)

(กิโลกรัม)

(กิโลกรัม)

(กก./Counts)

(กก./Counts)

นน.หินต่ อหน่ วยนับเฉลีย่
(กก./Counts)

(นิว้ )

ความสู งของช่ องเปิ ดประตูหิน (นิว้ )

หมายเหตุ
การตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของมาตร และส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ของ
เครื่ องจักรแต่ละยีห่ อ้ และความเหมาะสมของการนาผลการตรวจสอบไปใช้งาน
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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PSS-06

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
อันดับการตรวจสอบที่ …………………………….วันที่ตรวจสอบ ……………………………………………………………………...
โครงการฯ/สายทาง…………………………….…………………………….……………………………………............................
สัญญาเลขที่…………………………….ลว. .…………………

เจ้าหน้าที่……………………………………………

การตรวจสอบอัตราการไหลของปูนซีเมนต์
รถยนต์หมายเลขทะเบียน………………….……….ยีห่ อ้ ……………….………………….Model…………………………………
เครื่ องจักรสเลอรี่ ซีล หมายเลข……………..……………ยีห่ อ้ …………………………………Model…………………..…………
นน.ภาชนะ…………………………….กก.
จานวน
หน่ วยนับ

นา้ หนักปูน
+ ภาชนะ

(..............)

(Count)

(กิโลกรัม)

นา้ หนักปูน

นา้ หนักปูน
ต่ อหน่ วยนับ

นน.ปูน
ต่ อหน่ วยนับ
เฉลีย่

(กิโลกรัม)

(กก./Counts)

(กก./Counts)

หมายเหตุ

นน.ปูนต่ อหน่ วยนับเฉลีย่
(กก./Counts)

ตาแหน่ ง
ปรับตั้ง

ตาแหน่ งปรับตั้ง (.......................)

หมายเหตุ
การตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะของมาตร และส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ของ
เครื่ องจักรแต่ละยีห่ อ้ และความเหมาะสมของการนาผลการตรวจสอบไปใช้งาน
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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PSS-07

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
บันทึกประจาวันงานฉาบผิวทางแบบ PARA SLURRY SEAL Type…………..
อันดับการทดลองที่......PSSA- ..................................
วันที่.................................................................................................
โครงการฯ/สายทาง ......................................................................................................................................
ผูร้ ับจ้าง .........................................................................................................................
ผูค้ วบคุมงาน .................................................................สภาพอากาศขณะทางาน......................................................................
ชนิดวัสดุมวลรวม .........................................................................................................
แหล่งวัสดุมวลรวม .....................................................................................................................................................................
ชนิดแอสฟัลต์ .............................................................Filler ……………………………………..
Paving Section No.
Start
End
Paving Width : W
Paving Distance : D
Start Paving Time
Finish Paving Time
Paving Period
Set Time

(m)
(m)
(hr:min)
(hr:min)
(min.)
(min.)

1
0+000.000
0+356.000
2.50
356.00
9.30
10.35
65.0

2
0+356.000
0+710.000
2.50
354.00
10.52
11.55
63.0

3
0+710.000
1+065.000
2.40
355.00
13.30
14.30
60.0

Total

1065.00

188.00

Moisture Content of Agg.

(%)

MATERIALS USED
1.6 %
1.6 %

Wt. of Wet Aggregate
Wt. of Dry Aggregate
Wt. of Emulsion

(kg)
(kg)
(kg)

6,000.0
5,905.5
678.0

5,860.0
5,767.7
675.0

5,950.0
5,856.3
677.0

17810.00
17529.53
2030.00

Wt. of Cement

(kg)

59.6

63.5

60.3

183.40

356.0
31.1
7,124.7
11.5
1.0
0.53
890.0
6.64
8.01

352.0
30.0
6,980.5
11.7
1.1
0.52
885.0
6.52
7.89

350.0
31.5
7,068.8
11.6
1.0
0.54
852.0
6.87
8.30

1058.00
92.60
21,174.0
11.6
1.0
0.5
2,627.0
6.67
8.06

Wt. of Water
(kg)
Wt. of Additive
(kg)
Total Wt. of Materials Used
(kg)
Emulsion by Wt. of Dry Agg.
(%)
Cement by Wt. of Dry Agg.
(%)
Additive by Wt. of Dry Agg.
(%)
Paved Area (WxD)
(m2)
Wt. of Dry Agg. / Unit Area (kg/m2)
Weight of Slurry / Unit Area (kg/m2)

1.6 %

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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PSS-08

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
SUMMARY RESULTS OF PARA SLURRY SEAL Type…………..
สัญญาที่ ............................................... สานักทางหลวงที่ .............................................................................................
แขวงฯ ......................................................................โครงการฯ/สายทาง ...................................................................................................................
ผูร้ ับจ้าง ............................................................................. ...............................................................................................
ผูค้ วบคุมงาน ........................................................... ...................... ชนิดวัสดุมวลรวม...........................................................
แหล่งวัสดุมวลรวม.........................................................................................................................................................................
ชนิดแอสฟัลต์ ............................................................. Filler ……………………………………..

วันที่ดาเนินการ

รายละเอียด
พื้นที่ดาเนินการ

แปลง
ที่
1
2
3
4
5

กม. - กม.

Moisture Set Time
Content (min.)

กม. - กม.

Moisture Set Time
Content (min.)

Test Types
Sieve
Tolerant limit
Sizes
3/8"
#4
100
#8
72 - 82
#16
55 - 63
#30
36 - 44
#50
21 - 29
#100
11 - 17
#200
7 - 11
Sand Equivalent
Dry Agg. / Unit Area (kg/m2)
Slurry / Unit Area
Emul. / Dry Agg.
Filler / Dry Agg.
Additive / Dry Agg.

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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PSS-09

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
สรุ ปปริมาณการใช้ วสั ดุประจาเดือน
งานฉาบผิวทางแบบ PARA SLURRY SEAL

Type….

รายงานฉบับที่...........................................................................................
วันที่ ............... -............. เดือน ...................................................

พ.ศ. ……………….

โครงการฯ/สายทาง ...............................................................................................................................................................
สัญญาที่ .............................................
สานักทางหลวง ............................................................ แขวงฯ ..........................................................................................
ผูร้ ับจ้าง .........................................................................................................................
ผูค้ วบคุมงาน ...............................................................................
รายการ

รวมถึงเดือนก่อน

Wt. of Wet Aggregate

(kg)

Wt. of Dry Aggregate

(kg)

Wt. of Emulsion

(kg)

Wt. of Cement

(kg)

Wt. of Water

(kg)

Wt. of Additive

(kg)

Paved Area

(m2)

เดือนนี้

รวมทั้งสิ้ น

Wt. of Dry Aggregate / Unit Area (kg/m2)
Weight of Slurry / Unit Area

(kg/m2)

หมายเหตุ
...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์
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PSS-10

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ กรมทางหลวง
รายงานการใช้แอสฟัลต์
โครงการฯ/สายทาง ...................................................................................แอสฟัลต์ชนิด……………………….
ประจาเดือน......................................................ตั้งแต่วนั ที่…………………..…ถึงวันที่…………………….……..
ลาดับ
อันดับ
ที่ การทดลองที่

วัน / เดือน / ปี
ใบสั่ง
รับ
จ่าย
ตัวอย่าง

หมายเลขซีล

ทะเบียน
รถบรรทุก

น้ าหนัก
แอสฟัลต์
(ตัน)

กม.ที่ใช้แอสฟัลต์

รวมน้ าหนักแอสฟัลต์ (ตัน)

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟั ลต์

หน้า 26

