การซ่อมแซมในงานบําร ุงปกติ

การซ่อมบํารุงรักษาทางผิวแอสฟัลต์
วิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling)
วิธีการฉาบผิวทางแบบฟ็ อกซีล (Fog Seal)
วิธีการฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal)
วิธีการฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry Seal)
วิธีการปะซ่ อมผิวทาง (Skin Patching)
วิธีการขุดซ่ อมผิวทาง (Deep Patching)

วิธีการอุดรอยแตก (Crack Filling)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ทําความสะอาด ไล่ เศษวัสดุท่ ี
อุดรอยแตกออกให้ หมด
- อุดรอยแตกด้ วยแอสฟั ลต์
เหลว
- ถ้ ารอยแตกกว้ างกว่ า 3 มม.
ให้ ใช้ แอสฟั ลต์ ผสมกับวัสดุ
ละเอียด
- กรณีรอยแตกลึกมาก ให้ ใช้
ทราย หรื อทรายผสม
ปูนซีเมนต์ หรื อทรายผสมปูน
ขาว กรอกลงในรอยแตก
ก่ อน
- สาดทรายปิ ดทับทันที

วิธีการฉาบผิวทางแบบฟ็ อกซีล (Fog Seal)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ทําความสะอาดบริ เวณที่
เสียหาย
- ตีกรอบ ขอบเขตที่จะทํา
การซ่ อมให้ คลุมพืน้ ที่
เสียหายออกไป 30 ซม.
- ราดด้ วยแอสฟั ลต์ อม
ิ ัลชั่น
ผสมนํา้ 1:1 ในบริเวณที่
กําหนด
- ปิ ดการจราจรจนกว่ า
แอสฟั ลต์ จะแห้ งสนิท

วิธีการฉาบผิวทางแบบชิพซีล (Chip Seal)

แอสฟั ลต์ ซีเมนต์ > 30 นาที
แอสฟั ลต์ อีมัลชัน > 5 ชั่วโมง
คัทแบคแอสฟั ลต์ > 7 ชั่วโมง

ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ทําความสะอาดบริ เวณที่
เสียหาย
- ตีกรอบ ขอบเขตที่จะทํา
การซ่ อมให้ คลุมพืน้ ที่
เสียหายออกไป 30 ซม.
- ราดด้ วยแอสฟั ลต์
- โรยหินย่ อยหรื อกรวดย่ อย
ทันที
- บดทับด้ วยเครื่ องมือที่
เหมาะสม
- เกลี่ยวัสดุท่ เี หลือค้ างซ้ อน
กันอยู่ ให้ กระจายลงบน
ส่ วนที่ขาด
- ปิ ดการจราจรจนกว่ า
แอสฟั ลต์ จะแห้ งสนิท

วิธีการฉาบผิวทางแบบสเลอรีซีล (Slurry Seal)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ตีกรอบ ขอบเขตที่จะทํา
การซ่ อมให้ คลุมพืน้ ที่
เสียหายออกไป 30 ซม.
- ผสมส่ วนผสม Slurry Seal
- ฉาบส่ วนผสมให้ เต็มพืน
้ ที่
โดยส่ วนผสมต้ องไม่ เป็ น
ก้ อน, ไม่ มีหนิ ที่ไม่ ถูกผสม
กับแอสฟั ลต์ อีมัลชัน, ไม่ มี
การแยกตัวของวัสดุผสม
และไม่ มีรอยขีด รอยแยก
ให้ เห็นบนผิวที่ฉาบ
เรี ยบร้ อยแล้ ว
- บ่ ม Slurry Seal จนสีของ
ส่ วนผสมเปลี่ยนจากสี
นํา้ ตาลเป็ นสีดาํ

วิธีการปะซ่ อมผิวทาง (Skin Patching)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- เลื่อยตัดผิวทางตามแนว
เส้ นกรอบให้ ลึกถึงชัน้ ผิวที่
เสียหาย และขุดออก
- ทําความสะอาดพืน
้ ที่ด้วย
ไม้ กวาดหรื อเครื่ องเป่ าลม
- Prime หรื อ Tack Coat
ตามความเหมาะสม
- ปู Premix ให้ เผื่อความสูง
ไว้ เล็กน้ อย
- บดทับด้ วยเครื่ องจักรที่
เหมาะสม
- กรณีปท
ู บั ด้ วย Cold Mix
ให้ สาดหินฝุ่ นปิ ดทับหน้ า
ตลอด

วิธีการขุดซ่ อมผิวทาง (Deep Patching)

-

กรณีปทู บั ด้ วย Cold Mix ให้ สาด
หินฝุ่ นปิ ดทับหน้ าตลอด

ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- เลื่อยตัดผิวทางตามกรอบ
- ขุดรื อ
้ ผิวทาง และวัสดุชัน้
ทางที่ชาํ รุ ดเสียหายออก
จนถึงชัน้ ที่แน่ นแข็ง
- บดทับก้ นหลุมให้ แน่ นและ
เรี ยบเสมอกัน
- ก่ อสร้ างชัน
้ ต่ างๆ ตาม
โครงสร้ างชัน้ ทางเดิม ทัง้ นี ้
อาจเลือกใช้ วัสดุท่ ดี กี ว่ าชัน้
ทางเดิมก็ได้
- Prime และ Tack Coat
- ปู Premix ให้ เผื่อความสูงไว้
เล็กน้ อย
- บดทับด้ วยเครื่ องจักรที่
เหมาะสม

การซ่อมบํารุงรักษาทางผิวคอนกรีต
วิธีการเปลี่ยนวัสดุยารอยต่ อชนิดเทร้ อน (Joint Resealing)
วิธีการอุดซ่ อมรอยแตก (Crack Filling)
วิธีการขูดแต่ งผิวหน้ าคอนกรี ต (Grinding and Grooving)
วิธีการซ่ อมแซมระบบถ่ ายนํา้ หนัก (Load Transfer Restoration)
วิธีการซ่ อมแซมบางส่ วนของความหนา (Partial-depth Repair)
วิธีการอุดซ่ อมโพรงใต้ แผ่ นพืน้ ถนนคอนกรี ต (Subsealing)
วิธีการซ่ อมแซมตลอดช่ วงความหนา (Full-depth Repair)

วิธีการเปลี่ยนวัสดุยารอยต่ อชนิดเทร้ อน (Joint Resealing)
ความกว้าง

ความกว้ าง
ความลึก

ความลึก
Backer
Rod

Backer
Rod

วัสวัสดุดุยาแนว
ยาแนว

ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ขุดลอกเอาวัสดุรอยต่ อเก่ า
ออกให้ หมด
- ทําความสะอาดรอยต่ อ
- ทาวัสดุทารอยต่ อ (Joint
Primer)ให้ ท่ วั รอยต่ อ
- หยอดวัสดุยารอยต่ อลงไป
ในรอยต่ อ
วัสดุ

ความกว้ าง:ความลึก

แอสฟั ลต์

1:1

ซิลิโคน

2:1

วิธีการอุดซ่ อมรอยแตก (Crack Sealing)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ทําร่ องตามแนวรอยแตก
- ทําความสะอาดรอยแตก
- ทาวัสดุทารอยแตก (Joint
Primer)ให้ ท่ วั รอยต่ อ
- หยอดวัสดุยารอยแตกลง
ไปในรอยแตก

วิธีการขูดแต่ งผิวหน้ าคอนกรีต (Grinding and Grooving)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ขูดผิวหน้ าด้ วยเครื่ องจักร
ปรั บปรุ งผิวหน้ าคอนกรีต
แบบขูด
- ทําความสะอาด

วิธีการซ่ อมแซมระบบถ่ ายนํา้ หนัก(Load Transfer Restoration)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- กําหนดตําแหน่ งที่ใส่
เหล็กเดือย
- เจาะร่ องคอนกรี ต
- วางเหล็กเดือยและเท
วัสดุกลบร่ อง

วิธีการซ่ อมแซมบางส่ วนของความหนา (Partial-depth Repair)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- ตรวจสอบความเสียหาย
ของคอนกรี ต
- กําหนดพืน
้ ที่ซ่อมแซม
- สกัดคอนกรี ตที่เสียหาย
- ทําความสะอาดพืน
้ ที่
ซ่ อมแซม
- ติดตัง้ แบบ กรณีพน
ื ้ ที่ซ่อม
อยู่ตดิ รอยต่ อ
- ทานํา้ ยาประสานคอนกรี ต
- เทคอนกรี ตลงในพืน
้ ที่
ซ่ อมแซม

วิธีการอุดซ่ อมโพรงใต้ แผ่ นพืน้ ถนนคอนกรี ต (Subsealing)
รอยต่ อตามขวาง

0.60 - 0.80 ม.
22

4

0.60 - 0.80 ม.

0.60 - 0.80 ม.
0.80 ม.
3

0.60 - 0.60
0.80 -ม.0.80 ม.

3

11

ไหล่ ททางาง

ทิศทางจราจร

ความกว้ างแผ่ นพืน้ ถนน
(ตามปกติ 3.50 ม.)

ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- กําหนดตําแหน่ งเจาะรู โดย
พิจารณาจากสภาพความ
เสียหาย
- เจาะรู ในแนวดิ่ง ให้ ทะลุชัน
้
แผ่ นพืน้ คอนกรี ต
- ผสมวัสดุอุดซ่ อม และอัด
ฉีดลงในรู ท่ เี จาะไว้ จนเต็ม
- ปิ ดด้ วยจุกและทิง้ ไว้ 1-2ชม.
- ตรวจสอบรู เจาะ ถ้ าพบว่ า
ยังมีโพรงให้ อัดซํา้ จนเต็ม

วิธีการซ่ อมแซมตลอดช่ วงความหนา (Full-depth Repair)
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
- กําหนดพืน
้ ที่ท่ เี สียหาย
- รื อ
้ แผ่ นคอนกรี ตเดิมออก
- ปรั บปรุ งชัน
้ ทางใต้ แผ่ นพืน้
คอนกรี ต
- ติดตัง้ เหล็กเดือยและเหล็ก
ยึด
- เทคอนกรี ตและตบแต่ ง
ผิวหน้ า

งานซ่อมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์
งานซ่ อมมุมแผ่ นคอนกรี ตแตกหัก (Corner Break Repair)
1. ทุบชิ้นคอนกรี ตของมุมที่แตกหักชํารุ ด
ตัดตะแกรงเหล็กเสริ มผิวเดิมออก
2. ปรับปรุ งชั้นรองรับแผ่นคอนกรี ต ให้แข็งแรง แน่น และได้ระดับ
3. ทําความสะอาดพื้นทาง และผิวด้านข้างของ
แผ่นคอนกรี ตเดิมที่แตก แล้วทํา Tack Coat
4. ใส่ แอสฟัลต์คอนกรี ตลง และบดอัดให้
แน่นเป็ นชั้นๆ จนเสมอกับผิวทางเดิม

งานซ่ อมผิวหน้ าถนนหลดุ กร่ อน (Surface Scalling Repair)
กรณีผวิ หน้ าหลุดกร่ อน ลึกไม่ เกิน 3/8 นิว้

1. ตีกรอบขอบเขตที่จะทําการซ่อมผิว
ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เสี ยหายออกไป
ประมาณ 30 ซม.
2. ทําความสะอาดพื้นผิวในบริ เวณที่จะซ่อม
3. ปูส่วนผสม Slurry Seal ลงบนพื้นที่ และ
เกลี่ยแต่งให้เรี ยบ
4. ปิ ดการจราจรเป็ นการบ่มตัว

กรณีผวิ หน้ าหลุดกร่ อน ลึกเกิน 3/8 นิว้

1. ตีกรอบขอบเขตที่จะทําการซ่อมผิว ให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่เสี ยหายออกไป
ประมาณ 30 ซม.
2. ทําความสะอาดพื้นผิวในบริ เวณที่จะซ่อม
3. ทําการ Tack Coat เต็มบริ เวณพื้นที่ที่จะซ่อม
4. ปูดว้ ยวัสดุผสม
แอสฟัลต์ (Cold Mix
หรื อ Hot Mix) แล้ว
บดทับจนแน่นได้
ระดับเรี ยบ

งานซ่ อมแผ่ นคอนกรี ตทรุดเป็ นแอ่ งหรื อรอยต่ อทรุดต่ างระดับ
(Depressed/ Joint Faulting Repair)
1. ทําความสะอาดบริ เวณพื้นที่ที่จะซ่อม
2. ทําการ Tack Coat เต็มบริ เวณที่จะซ่อม
3. ปูทบั ด้วยวัสดุ
ผสมแอสฟัลต์
เกลี่ยให้ทวั่ และ
ได้ระดับเรี ยบ
กลมกลืนกับผิว
ทางเดิม
4. บดอัดด้วยรถบดหรื อเครื่ องตบกระทุง้

ความเสียหายของผิวทางลูกรัง

สาเหตุการชํารุ ดเสียหาย
ปริมาณการจราจร ทีม
่ ากเกินขีดจํากัด
การขุดคุ ้ยของล ้อรถ ทําให ้เป็ นฝุ่ นและเกิดลูก
ระนาด (corrugation)
การชะล ้าง/การกัดเซาะของนํ้ า
กระแสลม/ลมจากการวิง่ ของยานพาหนะ
่ ก่อสร ้างไม่ได ้มาตรฐาน
สาเหตุอน
ื่ ๆ เชน
ขาดการบํารุงอย่างสมํา่ เสมอ

การซ่ อมบํารุ งทางผิวลูกรั ง
่ มหลุมบ่อ ทําเป็นประจํา
 ซอ
ั้
 กวาดเกลีย
่ (LIGHT GRADING) เป็นครงคราว
(ความถีข
่ น
ึ้ อยูก
่ ับปริมาณการจราจร)
้ รูปบดท ับใหม่ (HEAVY GRADING)
 ขึน
ิ้ ฤดูฝน
ทุกปี เมือ
่ สน
• ถนนผิวลูกรังมาตรฐาน ควรออกแบบโครงสร ้างทางเผือ
่ ไว ้ปรับปรุง
เป็ นทางผิวแอสฟั ลท์ หรือทางคอนกรีต
้ นผิว(ผิวทางชวั่ คราว) สูญหายจนถึงชน
ั้
• ต ้องอย่าปล่อยให ้วัสดุซงึ่ ใชเป็
SUBGRADE
้
• จัดเก็บข ้อมูลและวิเคราะห์เชงิ สถิตเิ พือ
่ ใชในการกํ
าหนดแผนงานเติม
วัสดุผวิ ทางในการดําเนินงานขึน
้ รูปบดทับใหม่

