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บทคัดย่อ
แผนทดลองดาเนินการศึกษาผลกระทบของท่อนาโนคาร์บอนและเถ้าแกลบที่มีต่อพฤติกรรมทางกายภาพและ
กาลังของเพสต์ เตรียมตัวอย่างวัสดุผสมทั้งหมด 12 ตารับ ผสมในปริมาณจานวนร้อยละต่างกันของท่อนาโนคาร์บอน
และเถ้าแกลบ (ท่อนาโนคาร์บอนร้อยละ 0.05 และ 0.2 โดยน้าหนักปูนซีเมนต์ ส่วนเถ้าแกลบร้อยละ 10 20 และ 30
โดยน้าหนักปูนซีเมนต์) ท่อนาโนคาร์บอนและเถ้าแกลบนามาตรวจสอบความหนาแน่นจริง ตัวอย่างเพสต์ไม่บ่มและบ่ม
ด้วยความชื้นที่ 28 วัน ได้ทดสอบความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้า การหดตัวแบบแห้งเชิงปริมาตร ความต้านทาน
ไฟฟ้าจาเพาะ ความแข็งกระดอน กาลังอัดและกาลังดัด วิเคราะห์แร่ประกอบและโครงสร้างจุลภาคด้วยการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ์และการถ่ายภาพจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดตามลาดับ ผลการทดสอบพบว่ากาลังอัดของเพสต์ที่ผสม
คาร์บอนนาโนทิวบ์ 0.2% และเถ้าแกลบ 10% ที่อายุบ่ม 28 วัน ให้ค่ากาลังอัดสูงสุดคือ 36.45 เมกะพาสคัล มีแนวโน้ม
ลดลงตามปริมาณเถ้าแกลบที่เพิ่มขึ้น และค่ากาลังดัดของเพสต์ที่ผสมคาร์บอนนาโนทิวบ์ 0.2% เถ้าแกลบ 20% ที่อายุ
บ่ม 28 วัน ให้ค่ากาลังดัดสูงสุดคือ 5 เมกะพาสคัล มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณเถ้าแกลบที่เพิ่ มขึ้นเช่นเดียวกับค่ากาลัง
อัด
คาหลัก เพสต์ ท่อนาโนคาร์บอน เถ้าแกลบ กาลังอัด กาลังดัด
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Abstract
An experimental program was undertaken to investigate the effects of carbon nanotubes
and rice husk ash on the physical and strength behavior of paste. In 12 batches of mixture samples
were prepared at three different percentages of rice husk ash and carbon nanotubes content
(10%RHA, 20%RHA, 30%RHA, 0%CNT, 0.05%CNT, 0.2% CNT by weight of cement) .The carbon
nanotubes and rice husk ash had been examined on Bulk density, water absorption, Drying
shrinkage, resistivity, Shore hardness, compressive strength (CS) and flexural strength (FS) of
hardening cement composite were determined. Mineral composition and microstructure were
analysed by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. Experimental results gained that
the maximum CS of 36.45 MPa with 10%RHA and 0.2%CNT (curing in water 28 days), CS decreased
in accordance with RHA content amount of increased. Inside of highest FS was 5 MPa from cement
paste mixture of rice husk ash and carbon nanotubes content (20%RHA, 0.2%CNT by weight of
cement). FS decreased in accordance with RHA content amount of increased.
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