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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของคอนกรีตเนือรูพรุนที่ใช้น้ายาก่อฟอง 2 ชนิด คือ น้ายา
สังเคราะห์และน้ายาโปรตีน ผสมเถ้าไม้ยางพาราและเถ้าปาล์มน้ามันในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 และ 30 ของน้าหนัก
ปูนซีเมนต์ ศึกษาวิธีการบ่มโดยวิธีการบ่นในบรรยากาศห้องและวิธีการบ่มน้า ตัวอย่างการทดลองมีขนาด 10x10x10
ซม. ทดสอบการหดตัวแบบแห้งเชิงปริมาตรและน้าหนัก ทดสอบการดูดซึมน้า ทดสอบความหนาแน่นรวม ทดสอบ
ก้าลังอัด ทดสอบความทนไฟ วิเคราะห์ แร่องค์ประกอบและโครงสร้างจุลภาคด้วยการเลียวเบนรังสี เอ็กซ์และการ
ถ่ายภาพจุ ล ทรรศน์ อิเล็ กตรอนแบบส่ องกราดตามล้าดับ พบว่าการบ่มคอนกรีตในน้าไม่ช่ว ยเสริมก้าลั งให้ แก่ก้อน
คอนกรีตและการเติมเถ้าไม้ยางพาราจะท้าให้คอนกรีตมีเนือรูพรุนมากขึน ส่วนการเติมเถ้าปาล์มน้ามันจะท้าให้คอนกรีต
มีก้าลังอัดเพิ่มขึน 2 เท่า ดั่งเช่นก้าลังอัดของตัวอย่างที่ใ ช้น้ายาชนิดโปรตีนผสมเถ้าปาล์มน้ามันร้อยละ 30 ของน้าหนัก
ปูนซีเมนต์ บ่มในบรรยากาศห้อง 28 วัน มีค่าก้าลังอัดสูงสุด 32.37 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร มีความหนาแน่น
995.63 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการดูดซึมน้าน้อยกว่า 23% ตรงตามมาตรฐาน มอก. 2601-2556 ในส่วน
คอนกรีตโฟมที่ใช้น้ายาสังเคราะห์เมื่อผสมเถ้าไม้ยางพาราแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 ได้ค่าก้าลังอัดมากที่สุดคือ 17.76
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร มีความหนาแน่น 935.32 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และการดูดซึมน้า 23 ภาพถ่ายจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของคอนกรีตโฟมน้ายาสังเคราะห์มีโพรงมากกว่าร้อยละคอนกรีตโฟมน้ายาโปรตีน ตัวอย่างที่
เด่นทุกสูตรสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
คาหลัก: เถ้าไม้ยางพารา, เถ้าปาล์มน้ามัน, คอนกรีตโฟม, น้ายาโปรตีน, น้ายาสังเคราะห์
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Abstract
This research was investigated physico-mechanical properties of foam concrete (FC) based
on foaming agent 2 types of synthetic foaming agent (SFA) and protein foaming agent (PFA). They
were blended with Para rubber wood ash (PRWA) and Oil palm ash (OPA) that replaced partially
ordinary Portland cement (OPC) in the proportion of 10, 20 and 30wt.% and curing in air and water.
Cube FC dimension was 10x10x10 cm. Examine program on drying shrinkage by volume and weight,
water absorption, bulk density, compressive strength, fire resistance was determined. Furthermore,
X-ray fluorescence, X-ray diffraction and scanning electron microscope were also analysed. It found
that curing in water slightly improve compressive strength and specimen containing PRWA increased
pore but OPA containing increased compressive strength about 2 times. Experimental result gained
that the FC sample contained PFA and blended 30wt.% OPA, curing in air for 28 days was maximum
compressive strength 32.37 ksc, bulk density 995.63 kg/m3 and water absorption less than 23%.
Beside, FC contained SFA and blended PRWA 30wt.% given maximum compressive strength 17.76
ksc, bulk density 935.32 kg/m3 and water absorption about 23% SEM micrographs of FC containing
SFA were revealed more pores than PFA. Whole dominant samples can resistance on fire for 4
hours.
Keyword: Para rubber wood ash, Oil palm ash, Foam concrete, Protein foaming agent, Synthetic
foaming agent

