พืน้ แอสฟั ลต์ พมิ พ์ ลาย(Stamped Asphalt)
1.0 ข้ อกําหนดทั่วไป
1.1 คําอธิบาย
การระบุวสั ดุในโครงการสามารถระบุคําว่า “พื ้นแอสฟั ลต์พิมพ์ลาย” ลงในแบบหรื อเอกสารได้ ซึง่ หมายถึง
กระบวนการพิมพ์ลงบนผิวแอสฟั ลต์ผสมร้ อน (Hot Mix Asphalt) และเคลือบสีพิเศษตามมาตรฐานผู้ผลิต
ลงบนพื ้นผิว และจะต้ องดําเนินการโดยผู้รับเหมาผู้ชํานาญการด้ านแอสฟั ลต์พิมพ์ลาย
1.2 ขอบเขตการทํางาน
หมายเหตุสําหรับผูอ้ อกแบบ :
ประสิทธิภาพของพื ้นแอสฟั ลต์พิมพ์ลายขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบและ
ก่อสร้ างชันดิ
้ นเดิม ชันรองผิ
้
วทาง และชันแอสฟั
้
ลต์ซงึ่ เตรี ยมไว้ สําหรับการพิมพ์ลาย โดยการเตรี ยมชันดิ
้ น
ลต์จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดทัว่ ไปหรือมาตรฐาน
เดิมและการก่อสร้ างชันรองผิ
้
วทาง
และชันแอสฟั
้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ อง โดยทัว่ ไป ชันแอสฟั
้
ลต์ผสมร้ อนควรมีคณ
ุ สมบัตผิ า่ นมาตรฐานกรมทางหลวง
เช่น มาตรฐานแอสฟั ลต์คอนกรี ตของกรมทางหลวง ทล.-ม. 208/2532 ตําแหน่ง ลวดลาย ตามที่ระบุไว้
ในแบบ (ผัง)
แอสฟั ลต์จะต้ องบดอัดแน่นตามมาตรฐานก่อนการพิมพ์ลาย การพิมพ์ลายจะต้ องกระทําบนผิวแอสฟั ลต์
ที่อนุ่ เพิง่ ผ่านการให้ ความร้ อน และใช้ เครื่ องตบกระแทก ประทับลวดลายที่ทําจากลวดขึ ้นรูป หรื อ
การใช้ แท่งเหล็กและค้ อนสลักลงบนผิวแอสฟั ลต์ที่อนุ่ กรณีเป็ นลวดลายพิเศษ ที่ไม่มีลวดขึ ้นรูป
้
องเคลือบผิวด้ วยสารเคลือบเพื่อป้องกันชันหนึ
้ ง่ และเคลือบทับ
พื ้นแอสฟั ลต์ที่พิมพ์ลายแล้ ว ทังหมดจะต้
อีกชันหนึ
้ ง่
โดยสารเคลือบทังสองชั
้
นจะต้
้ องเป็ นซีเมนต์โมดิฟายด์อะคริลกิ ลาเท็กซ์เรซิน สําหรับ
ผิวแอสฟั ลต์
นอกจากนี ้สารเคลือบนี ้จะต้ องมีสว่ นผสมที่เป็ นมวลรวมละเอียดเพื่อให้ พื ้นผิวมีความฝื ด
ป้องกันการลืน่ โดยหลังจากเคลือบผิวแล้ วจะต้ องฝื ดเท่ากับผิวแอสฟั ลต์เดิม

2.0 วัสดุ
2.1 แอสฟั ลต์ คอนกรี ตผสมร้ อน (Hot Mix Asphalt Concrete, HMA)
เลือกใช้ แอสฟั ลต์คอนกรี ตผสมร้ อน และแอสฟั สต์จะต้ องบดอัดแน่นตามมาตรฐานก่อนการพิมพ์ลาย
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2.2 สารเคลือบผิว
ผิวแอสฟั ลต์จะต้ องเคลือบและประสานด้ วย สารเคลือบผิว ประเภท ซีเมนต์โมดิฟายด์อะคริลกิ โพลิเมอร์
ลาเท็กซ์เรชิน

3.0 การก่ อสร้ าง
3.1 โครงสร้ างถนน
แอสฟั ลต์คอนกรี ตผสมร้ อนบดอัดแน่นตามมาตรฐานแล้ ว จะต้ องมีความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
โดยห้ ามใช้ นํ ้ามันทาผิวล้ อรถบด หรื อ เครื่ องบดอัดต่างๆ เนื่องจาก นํ ้ามันอาจจะทําให้ ผวิ แอสฟั ลต์
หลุดร่อนได้
3.2 การพิมพ์ ลาย
หรื อขณะที่แอสฟั ลต์กําลังร้ อนหรื ออุน่
การพิมพ์ลายสามารถทําได้ ทนั ทีหลังจากเพิ่งปูแอสฟั ลต์เสร็จ
อยูใ่ นสถานะสามารถยุบตัว หรื อแอสฟั ลต์ที่ร้อนหรื ออุน่ จากการให้ ความร้ อนในภายหลัง โดยให้ ความร้ อน
ทัว่ ผิวแอสฟั ลต์ แล้ วจึงพิมพ์ลายด้ วยเครื่ องตบกระแทกกดลวดลายขึ ้นรูปลงบนผิวแอสฟั ลต์ ให้ ลกึ
8 มิลลิเมตร โดยเสมอกัน หลังจากพิมพ์ลายเสร็ จ ผิวแอสฟั ลต์จะต้ องไม่มีความเสียหายทางโครงสร้ าง
หากมีความเสียหายจะต้ องทําการซ่อมแซมและพิมพ์ลายบริเวณนันใหม่
้ อีกครัง้ หนึง่
3.3 อุณหภูมิของแอสฟั ลต์
ุ หภูมิระหว่าง 80-95 องศาเซลเซียส
แอสฟั ลต์ก่อนการพิมพ์ลาย ต้ องมีอณ
3.4 ขัน้ ตอนการเคลือบสี
1. พื ้นผิวแอสฟั ลต์ก่อนเคลือบสีต้องแห้ งไม่มีฝนุ่ ทราย คราบนํ ้ามัน และสิง่ สกปรกอื่นๆ ฝุ่ น ทราย
หรื อสิง่ สกปรก ต้ องทําความสะอาด นอกพื ้นที่ที่จะเคลือบสีห่างออกมาอย่างน้ อย 60 เซนติเมตร
ส่วน คราบนํ ้ามัน หมากฝรั่ง หรื อสารเคมีอื่นๆ ต้ องขุดเปลี่ยนและบดอัดแอสฟั ลต์ใหม่เฉพาะจุด
2. ลงนํ ้ายาเตรี ยมพื ้นผิว (Primer) เพื่อปรับสภาพพื ้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างเนื ้อ
สีกบั พื ้นผิว ทิ ้งไว้ ประมาณ30นาที
3. เคลือบสี 2-3 ชัน้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยการเครื อบแต่ละชันต้
้ องห่างกันไม่น้อยกว่า 3ชัว่ โมง
4. หลังจากสีชนสุ
ั ้ ดท้ ายแห้ งดีแล้ ว เคลือบป้องกันผิวด้ วยนํ ้ายาเคลือบผิว 1ชัน้
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3.5 การปิ ดการจราจรและการล้ างพืน้
ไม่อนุญาตให้ มีการสัญจรผ่านพื ้นที่เพิ่งเคลือบผิวเสร็จ ต้ องปล่อยให้ แห้ งทัว่ ทังหมดและมี
้
เวลาพัฒนากําลัง
อย่างน้ อย 6-24 ชัว่ โมง และควรหลีกเลีย่ งการล้ างด้ วยนํ ้าเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงหลังจากเคลือบสี เพราะ
อาจทําให้ มีคราบขาวเกิดขึ ้นบนพื ้นผิวได้
3.6 การติดตัง้ อุปกรณ์ อาณัตสิ ัญญาณ
การติดตัง้ หมุดเรื องแสง อุปกรณ์วดั ปริ มาณการจราจรต่างๆ ซึง่ ต้ องเจาะหรื อตัดพื ้นผิว จะต้ องติดตัง้
ให้ แล้ วเสร็จก่อนขันตอนการเคลื
้
อบสี

4.0 คุณภาพ
4.1 วัสดุ
ผู้รับเหมาจะต้ องจัดหาวัสดุและใช้ วสั ดุที่ผา่ นการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต สีและส่วนผสมที่
ใช้ เคลือบต้ องนํามาผสมที่หน้ างานเท่านัน้
4.2 ลวดลาย
ผู้รับเหมาจะต้ องจัดหาและใช้ แบบลวดลายขึ ้นรูปตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
4.3 ความลึกของลวดลาย
้
ก่อนงานเสร็จสมบูรณ์ จะต้ องทําการตรวจสอบความลึกของลวดลาย โดย 90% ของลวดลายทังหมด
จะต้ องลึกประมาณ 8 มิลลิเมตร เสมอกัน หากบริเวณใดมีความลึกน้ อยกว่าที่กําหนด ให้ ใช้
เครื่ องให้ ความร้ อนพ่นลงบนพื ้นพิมพ์ลายใหม่เฉพาะจุดก่อนแต้ มสีบริเวณนันอี
้ กครัง้
4.4 ความหนาของสี
ความหนาของสีเคลือบสามารถดูได้ จากปริมาณการใช้ สตี อ่ พื ้นที่ โดยค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้ สีมาตรฐาน
คือ 20 ตารางเมตรต่อ วัสดุ 5 แกลลอน และผู้รับเหมาจะต้ องสามารถแสดงอัตราการใช้ วสั ดุได้
หากเจ้ าของโครงการร้ องขอ

5.0 การวัดปริมาณงาน
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5.1 วิธีวัด
ปริมาณงานวัดเป็ น “ตารางเมตร” ตามพื ้นที่จริ งหน้ างาน ไม่หกั ฝาท่อ รางระบายนํ ้า และส่วนของ
โครงสร้ างใดๆ ที่อยูใ่ นพื ้นที่
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