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มทช.225-2545
มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)
---------1. ขายงาน
งาน Prime Coat หมายถึง การราดยางแอสฟลตลงบนพืน้ ทางที่ไดตบแตงและเตรียมไวเรียบรอยแลว
เพื่อใหวัสดุผิวหนาของพืน้ ทางเกาะยึดไดดี และชวยปองกันน้าํ มิใหไหลซึมเขาไปในพืน้ ทางไดดว ย
2. วัสดุ
2.1 แอสฟลตเหลวที่จะนํามาใช ตองมีคุณสมบัติผานการทดสอบตรงตามมาตรฐานแอสฟลตแตละ
ประเภทและเกรด ดังนี้
2.1.1 Cut Back
RC. 70 – 250
MC. 30 – 250
SC. 70
2.1.2 Asphalt Emulsions
ตารางอุณหภูมิของแอสฟลตท่ใี ชราด
ชนิดของแอสฟลต
RC. - 70
RC. - 250
MC. - 30
MC. - 70
MC. - 250
SC. - 70

อุณหภูมิ
°C
50-90
75-110
30-70
50-90
75-110
50-90

°F
120-190
165-230
85-155
120-190
165-230
120-190

2.1.3 ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชประมาณ 0.8-1.4 ลิตรตอตารางเมตร จํานวนยางที่ราดจะมี
ปริมาณเทาไรขึ้นอยูกับลักษณะผิวของพืน้ ทางใหอยูในดุลพินิจของผูควบคุมงาน
2.1.4 สูตรการคํานวณปริมาณยางแอสฟลตที่ใชทาํ Prime Coat
ปริมาณยางแอสฟลตที่ใชทาํ Prime Coat = P/R (1 - γ/G) ลิตร/ตารางเมตร
เมื่อ P = ความลึกที่จะใหยางแอสฟลตซึมลงไปเปนมิลลิเมตร
R = คาของ Residual Asphalt
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γ = ความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) เปนกรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร ของวัสดุพนื้ ทาง Modified Proctor
G = คาความถวงจําเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทาง
- คา P ขึ้นอยูก ับความพรุน (Porosity) ของวัสดุพนื้ ทาง ชนิดและเกรดของยางแอสฟลตที่
ใชราด สําหรับคา P แนะนําใหใชเทากับ 4.5 มิลลิเมตร แทนคาในสูตรขางบนคํานวณ
อัตรายางแอสฟลตที่จะใชราด และทดลองราดยางแอสฟลตตามปริมาณที่คํานวณได ถา
เห็นวามีปริมาณยางแอสฟลตมากหรือนอยไปยังไมพอเหมาะใหเปลีย่ นคา P ใหม หรือ
เปลี่ยนชนิดและเกรดของยางแอสฟลต ตามความเหมาะสม
เพื่อใหไดคาอัตรายาง
แอสฟลตเมื่อใชราดแลวมีปริมาณทีพ่ อเหมาะตอไป
- คา R ใหใชตามตาราง ดังนี้
ชนิดและเกรดของยางแอสฟลต
MC. – 30
MC. – 70
SC. – 70
SS. – K

R
0.62
0.73
0.80
0.75

- คา G ใหคํานวณจากสูตร
G =

P1 + P 2
P1 P 2
+
G1 G 2

ËÃ×Íà·èÒ¡Ñ
º

100
P1 P 2
+
G1 G 2

เมื่อ P1 = คือสวนของวัสดุพื้นทางที่คา งอยูบนตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4
(4.75 มิลลิเมตร) เปนรอยละ
P2 = คือสวนของวัสดุพนื้ ทางที่ผานตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4
(4.75 มิลลิเมตร) เปนรอยละ
G1= ความถวงจําเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทางชนิดหยาบซึ่งคางอยูบน
ตะแกรงมาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มิลลิเมตร)
G2= ความถวงจําเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทางชนิดละเอียดซึ่งผานตะแกรง
มาตรฐาน เบอร 4 (4.75 มิลลิเมตร)
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2.2 ทรายละเอียด ถามีความจําเปนทีจ่ ะทับหนา Prime Coat ทรายที่ใชจะตองมีสวนละเอียดผาน
ตะแกรง เบอร 4 ซึ่งไมมหี ญาหรือวัสดุอนื่ เจือปน และจะตองไดรับการยินยอมอนุญาตใหสาดทรายได
จากผูควบคุมงานเสียกอน
3. วิธีการกอสราง
3.1 การทํา Prime Coat ดวยยาง Cut Back
3.1.1 พืน้ ทางที่จะ Prime Coat ผิวหนาจะตองสะอาดปราศจากฝุน และหินทีห่ ลุดหรือวัสดุอ่นื ใด
โดยการกวาดและเปาเศษวัสดุออกดวยเครื่องจักร หรือวิธีอื่นที่ผูควบคุมงานเห็นสมควร
3.1.2 ถาผิวหนาของพื้นทางแหงและมีฝนุ เกาะใหพรมน้ํา (Spray) บางๆ เล็กนอยกอนราดยาง
(Prime)
3.1.3 เครื่องพนยางและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ Prime Coat
ตองไดรับการตรวจสอบเพื่อ
ควบคุมอัตราจํานวนยางที่ราดบนพืน้ ทางไดสม่ําเสมอ
3.1.4 การราดยางควรราดใหเต็มความกวางของถนน หากจําเปนจะราดยางทีละครึ่งของความ
กวางหรือทีละชองทางวิ่งก็ได
3.1.5 บริเวณรอยตอการราดยางตอเนื่องแตละครั้งตองมีอัตรายางสม่าํ เสมอ โดยเฉพาะรอยตอ
ตามขวางที่ราดโดยวิธีการใชทอพนยาง (Spray bar) ทีต่ ิดกับรถวิ่งราด ใหใชกระดาษแข็งหรือวัสดุ
ที่ไมดูดซึมกวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ปดผิวยางทีร่ าดไปแลว
3.1.6 หลังจากราดยางแลวใหทงิ้ บม (Curing) ยางไว 24-48 ชั่วโมง โดยไมใหยวดยานวิ่งผานเขา
ไปในบริเวณทีร่ าดไวเปนอันขาด หลังจากพนกําหนดเวลานี้แลว ถาจะอนุญาตใหยวดยานวิ่งผาน
ได หากมียางสวนเกินเหลือใหปรากฎอยูใหใชทรายละเอียดสาดซับบางสวนที่เกินใหแหงได
ในกรณีที่จาํ เปนจริงๆ เชน ทางเขาบานหรือทางแยกที่มยี วดยานผาน การทํา Prime Coat
ธรรมดาโดยทัว่ ไปในภาวะอากาศแจมใสปราศจากฝน
พืน้ ทางแหงหรือวัสดุพื้นทางมีความชืน้
(Moisture Content) ไมเกินรอยละ 5 ใหใชยาง Cut Back และชนิดยาง Cut Back ที่จะใชนั้นแลว
แตลักษณะของสภาพพื้นทาง ความแนนสภาพการ เวลาและการจราจรของเสนทางนั้นๆ สวนพืน้
ทางทีม่ ีความชื้นสูงเปยก (ไมแฉะ) สภาวะอากาศไมดหี รือมีลักษณะความจําเปนเรงดวนอนุญาตให
ใชยาง Asphalt Emulsions ได แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานเสียกอน
3.2 การทํา Prime Coat ดวยยาง Asphalt Emulsions
3.2.1 พืน้ ทางที่จะ Prime Coat ผิวหนาจะตองสะอาดปราศจากฝุน หรือหินที่หลุดหรือวัสดุอื่นใด
และผูควบคุมงานตรวจสอบเห็นชอบแลว
3.2.2 ถาผิวหนาของพื้นทางแหงตองพรมน้ําใหเปยกชื้นเสียกอน
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3.2.3 เครื่องพนยางและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ Prime Coat ตองไดรับการตรวจสอบ เพื่อ
ควบคุมอัตราจํานวนยางที่ราดบนพืน้ ผิวทางไดสม่ําเสมอ
3.2.4 เมื่อราดยาง (Prime) แลวตองทิ้งไวจนกวา Asphalt จะแยกตัวออกเสียกอนจึงจะทําชัน้
ผิวทางได การแยกตัวของ Emulsified Asphalt คือสวนผสมของน้าํ ทีอ่ ยูในEmulsion ระเหยออกไป
จะสังเกตไดจากการเปลี่ยนสีของ Emulsion ซึ่งปกติมสี ีน้ําตาลเขมเปลี่ยนเปนสีดาํ การแยกตัวนี้
จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับชนิดของ Emulsions Asphalt ในอุณหภูมิธรรมดาจะใชเวลาประมาณ 3
ชั่วโมง
3.2.5 เมื่อ Asphalt แยกตัวแลว ถายังไมสามารถทําผิวทางไดทันทีมีความจําเปนตองเปดให
ยวดยานวิ่งบนชั้น Prime Coat ใหใชทรายละเอียดสาดปดหนาได
3.2.6 หามราดยาง (Prime Emulsion) ในขณะที่มีฝนตกเปนอันขาด และเมื่อราดยาง (Prime) แลว
ใหม ๆ กอนที่ Emulsion จะแตกตัว ถามีฝนตกมากน้าํ ฝนจะชะบางสวนของ Emulsion บนผิวหนา
ผิวหนาออกไปจะตองทําการราด Emulsion เพิ่มเติมในสวนนั้นใหม
4. ขอควรระวัง
4.1 ยาง Cut Back Asphalt เปนยางชนิดติดไฟไดงายมาก ดังนัน้ ในขณะตมยางหรือขณะทําการราด
ยางราดยางจะตองระมัดระวังมิใหมีเปลวไฟจากภายนอกมาถูกยางได
4.2 ยาง Emulsified Asphalt เปน Asphalt ที่แตกตัวเปนอนุภาคเล็กๆ กระจายอยูในสารละลายซึ่ง
ประกอบดวยน้ํา อิมัลซิไฟอิงเอเจนต (Emulsifying Agent) และอืน่ ๆ ผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน มี
ลักษณะงายตอการแยกตัวจึงตองระมัดระวัง ดังนี้
4.2.1 การขนสงตองกระทําดวยความระมัดระวังมิใหถังบรรจุ Emulsion ไดรับการกระทบกระเทือน
กระเทือนอยางรุนแรงมาก เพราะอาจจะทําใหเกิดการแยกตัวขึ้น
4.2.2 Emulsion ชนิดบรรจุถัง ถาเก็บไวนาน ๆ จะตองกลิ้งถังไปมาทุกดานหลาย ๆ ครั้งเปนประจํา
อยางนอยอาทิตยละครั้ง เพื่อให Emulsion มีลักษณะเหลวเปนเนื้อเดียวกันทัว่ ทัง้ ถัง
4.2.3 เมื่อเปดถังบรรจุ Emulsion ออกใช ควรใชใหหมดถังหรือตองปดฝาใหแนน มิฉะนั้นน้ําในสวน
ผสม Emulsion จะระเหยทําให Asphalt เกิดการแยกตัวและหมดคุณภาพ
4.2.4 ทุกครั้งที่บรรจุ Emulsion ลงในรถราดยางหรือเครื่องพนยาง ควรใชใหหมดแลวใชนา้ํ สะอาด
ลางใหสะอาด โดยเฉพาะที่ Spray bar เพราะถาไมลางออกทันที Asphalt จะแยกตัวเกาะติดแนน
ทําใหไมสะดวกในการใชงานของวันตอไป และปองกันการกัดกรอนของกรดใน Emulsion
4.2.5 Emulsion ตองเหลวมีเนื้อเดียวกันและมีสีน้ําตาลเขม ถาหากมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ใหใชไมพายกวนผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกันจึงจะนําไปใชได ถาหากกวนผสมแลว Emulsion ไม
เขาเปนเนื้อเดียวกันแสดงวา Emulsion นัน้ เสื่อมคุณภาพ หามนําไปใชเปนอันขาด

