PRODUCT INFORMATION
ลูกแก้วทีใ่ ช้กบั วัสดุทำเครือ่ งหมำยบนผิวทำง
ลูกแก้วตอบสนองความต้องการ
การสะท้อนแสงทุกรูปแบบ
การมองเห็นวัสดุทาเครื่องหมายบนผิวทางในเวลากลางคืนจะสามารถทาได้
โดยการใส่ ลู กแก้ ว เม็ดเล็ก ๆ ลงบนผิววั ส ดุ ท่ีใ ช้ ท าเครื่ อ งหมายบนผิว ทาง
ลู ก แก้ วเหล่ า นี้ มี ข นาดต่ า งๆ กั น แล้ วแต่ ค วามเหมาะสมกั บ วั ส ดุ ท่ี ท า
เครื่องหมายบนผิวทาง เช่ น สีจราจร หรือ วัสดุอ่นื ๆ ที่มีอายุการใช้ งานยืนนาน
อันได้ แก่ สีเทอร์โมพลาสติค เป็ นต้ น

การคัดขนาดของลูกแก้ว
ลูกแก้ วของ Potters ได้ ถูกคัดแยกออกเป็ นขนาดต่างๆ เพื่อให้ ได้ การสะท้ อน
แสงที่ดีท่สี ุดตลอดอายุการใช้ งานของสีตีเส้ น ในขณะที่ลูกแก้ วส่วนบนได้ สึก
ไปเนื่องจากการสัญจรของยวดยาน ลูกแก้ วส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะทาหน้ าที่สะท้ อน
แสงแทนต่อไป

คุณภาพทีด่ ีเลิศ...การสะท้อนแสงทีด่ ีเยีย่ ม
ลูกแก้ วสะท้อนแสงของพ้ อตเตอร์ส (Potters) นั้นผลิตได้ คุณภาพถูกต้ องตาม
มาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็ นความกลม (Roundness) ความใสไร้ ส่ิงเจือปน
(Clear and Cleanliness) ขนาดที่สม่าเสมอและเพิ่มขึ้นเป็ นสัดเป็ นส่วน และ
ดัช นี หัก เห (Refractive Index) เราสามารถผลิ ตลู ก แก้ ว สะท้ อ นแสงที่มี
คุณภาพด้ วยเทคโนโลยีลา้ หน้ าและเครื่องจักรที่ทนั สมัยที่สุด ลูกแก้ วที่ผลิต
ออกมาจะถู กตรวจสอบอย่ างเคร่ ง ครัดและละเอียดลออจากแผนกควบคุม
คุณภาพของพ้ อตเตอร์สเพื่อให้ ม่นั ใจในมาตรฐานของคุณภาพที่แน่นอน และ
ต้ องมีสัดส่วนเปอร์ เซ็นต์ความกลมของลูกแก้ วของแต่ล ะขนาดถูกต้ องตาม
มาตรฐานที่กาหนด

ภำพตัดของเส้นถนนที่ทำใหม่

ภำพตัดของเส้นถนนหลังจำกสึกไปแล้ว

ความถูกต้องของการฝั งตัวของลูกแก้ว
การสะท้ อนแสงของลูกแก้ วจะให้ ผลดีท่สี ุดเมื่อการฝังตัวของลูกแก้ วในวัสดุ
ตีเส้ นเป็ นไปตามสัดส่วนที่ถูกต้ อง กล่ าวคือ จะต้ องให้ ลูกแก้ วมีส่วนที่โผล่เหนือ
วัสดุตีเส้ น 40 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่ฝังอยู่ในเนื้อวัสดุตีเส้ นอีก 60 เปอร์เซ็นต์

การควบคุมอย่างเข้มงวด
ทาให้มนั ่ ใจในคุณภาพทีส่ งู สุด
เพื่อให้ ลูกค้ ามั่นใจในคุณภาพของลู กแก้ วสะท้ อนแสงของพ้ อตเตอร์ส ว่า ได้
ตามมาตรฐานหรือสูงกว่า พ้ อตเตอร์สได้ ให้ ความสาคัญอย่ างยิ่งต่อการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) โดยจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
อุปกรณ์ท่ที นั สมัยประจาห้ องทดสอบ (Quality Control Laboratories) อย่าง
ครบครั น ขึ้น ในโรงงานทุ ก แห่ ง ทั่วโลก พ้ อ ตเตอร์ ส เป็ นบริ ษั ทแรกที่จั ดตั้ ง
แผนกควบคุ ม คุ ณ ภาพขึ้ นในอุ ต สาหกรรมลู ก แก้ ว นี้ และเป็ นบริ ษั ท เดี ย ว
เท่า นั้ น ที่ไ ด้ จั ด พิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของคุ ณ ภาพลู ก แก้ ว ที่ใ ช้ ในตลาด
(Commercial Specifications) พร้ อมทั้งขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพ ซึ่ง
ต่อมาได้ กลายมาเป็ นมาตรฐานสากลที่ท่วั โลกยอมรับและใช้ กนั ตลอดมา

ตำแหน่งลูกแก้วที่ถูกต้อง

ตำแหน่งลูกแก้วทีไ่ ม่ถูกต้อง

ความกลมมนของลูกแก้ว
ลูกแก้ วที่มีรูปทรงทรงกลมที่ไม่เป็ นวงรีหรือปราศจากมุมเท่านั้น ที่ทาให้ การ
สะท้ อนแสงกลับได้ ดีท่สี ุด ลูกแก้ วที่ไม่กลมจะไม่สามารถสะท้ อนแสงกลับได้
อย่ างมีประสิทธิภาพและถูกต้ อง แต่จะทาให้ แสงกระจัดกระจายไปรอบทิศ
การควบคุมคุณภาพที่เคร่ งครัดละเอียดลออเท่านั้นที่จะทาให้ ได้ จานวนลูกแก้ ว
ทรงกลมที่ถูกต้ องตามต้ องการ

การป้องกันความชื้ น
ลูกแก้ วสะท้อนแสงแบบ MP. ซึ่งมีค่าดัชนีหักเหของแสง 1.50 และได้ เคลือบ
สารป้ องกันความชื้นในอากาศซึ่งก่อให้ เกิดการจับตัวเป็ นก้ อนไม่ว่าจะอยู่ใน
สโตร์ ห รื อ ถั ง เก็บ หรื อ ในเครื่ อ งมื อ ตี เ ส้ น ถนน สารเคลื อ บนี้ จะเคลื อ บติ ด
ลูกแก้ วตลอดไปทาให้ การใช้ ลูกแก้ วนี้ง่าย เพราะไหลได้ สะดวกไม่ว่าจะอยู่ใน
อากาศที่ช้ ืนเพียงใดก็ตาม และยังสามารถเก็บไว้ ได้ นานอีกด้ วย

ทิศทำงทีส่ ะท้อนกลับของแสง
ในลูกแก้วทรงกลม

แสงกระจัดกระจำยเนือ่ งจำก
ลูกแก้วไม่กลมมน
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คุณลักษณะเฉพำะ (Specification) ของลูกแก้วสะท้อนแสง
มำตรฐำน มอก. 543-2550 ประเภท 1 และ
INTERMIX (BS.6088 – 1987 CLASS A) ลูกแก้วที่ใช้ผสมสี Thermoplastic
เป็ นลูกแก้ วที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก. 543 – 2550 ประเภท 1 และมาตรฐาน BRITISH STANDARD
ที่ BS. 6088 – 1987 CLASS A. ส่วนผสมของลูกแก้ วควรจะมีปริมาณอย่างน้ อย 20% โดยนา้ หนักของสี Thermoplastic ทั้งนี้
เพื่อการสะท้ อนแสงที่ดีและเส้ นมีความคงทนทาน

ขนำดของลูกแก้ว

ขนาดตะแกรงร่อน (ไมครอน)

%บนตะแกรงร่อน

1180
850
425
ถาดรอง

0–3
5 – 20
65 – 95
0 – 10

ความกลมของลูกแก้ ว 70% โดยนา้ หนัก

DROP ON (ลูกแก้วโรยเส้นทับหน้าสีจราจรและสีเทอร์โมพลาสติก)
ลูกแก้ ว Drop on นี้มีคุณลักษณะเฉพาะตามข้ อกาหนดมาตรฐาน มอก.543 – 2550 ประเภท 2 หรื อลูกแก้ วมาตรฐาน
BS.6088 – 1987 CLASS B ซึ่งสาหรับโรยเส้ นทับหน้ าสีจราจรชนิด Cold Paint, Hot Paint และสี Thermoplastic
ลูก แก้ วจะถูก เคลือบด้ วยนา้ ยาป้ องกันความชื้น ทั้งนี้เพื่อป้ องกันลูกแก้ วจับตัวเป็ นก้ อนและทาให้ หัวปล่ อยลูกแก้ วอุดตัน ปริมาณ
ลูกแก้ วที่โรยทับหน้ าควรจะอยู่ในช่ วง 300 – 400 กรัมต่ อตรม. ทั้งนี้เพื่อให้ การสะท้ อนแสงและความคงทนของเส้ นดีมากที่สุด

ขนำดของลูกแก้ว

มาตรฐาน มอก.543 – 2550 ประเภท 2
ขนาดตะแกรงร่อน (ไมครอน.) % ผ่านตะแกรงร่อน
850
100
600
90 – 100
425
35 – 75
300
15 – 45
150
0–5
75
0–1
ถาดรอง
0 – 10

ความกลมของลูกแก้ ว 70% โดยนา้ หนัก

BS.6088 CLASS B
ขนาดตะแกรงร่อน (ไมครอน.) %บนตะแกรงร่อน
850
0–5
600
5 – 20
300
30 – 75
180
10 – 30
PAN
0 – 15

80% โดยไมโครสโคบ

ลูกแก้วเม็ดใหญ่ (โรยทับหน้า)
มาตรฐาน มอก.543 – 2550 ประเภท 3 เป็ นลูกแก้ วเม็ดใหญ่สาหรับการสะท้ อนแสงในคืนที่ฝนตกพื้นเปี ยกทาให้ การมองเห็นได้ ชัด
ขึ้น (Wet night visibility)

ขนำดของลูกแก้ว

มาตรฐาน มอก.543 – 2550 ประเภท 3
ขนาดตะแกรงร่อน (ไมครอน)
%ผ่านตะแกรงร่อน
1700
1400
1180
1000
850
710

ความกลมของลูกแก้ ว 70% โดยนา้ หนัก

100
95 – 100
80 – 95
10 – 40
0–5
0–2

