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บทคัดย่ อ
จุ ดประสงค์หลักของปริ ญญานิ พนธ์ น้ ี คื อการหาอัตราส่ วนสารเคมี ที่ เหมาะสมในการผลิ ต
น้ ายาสร้ า งฟองส าหรั บ ผลิ ต อิ ฐ มวลเบาเซลลู ล่ า โดยแปรค่ า สารตั้ง ต้ น แต่ ล ะชนิ ด ได้ แ ก่
ลิ เนี ยร์ อ ัลคิ ลเบนซิ นซั ลโฟนเนต (Linear Alkyl Benzene Sulfonate, LABS) โซเดี ยมลอริ ลอี เทอร์ ซั ลเฟต
(Sodium Lauryl Eter Sulphate) และเท็ กซ์ พอน N8000 (Texapon N8000) โดยเริ่ มต้ นน้ ายาสร้ างฟองที่ 24 %
แล้วแปรค่าน้ ายาสร้างฟองที่อตั ราส่ วน 1:40 1:30 1:20 และ 1:10 ตามลาดับ
ผลการแปรค่ า อั ต ราส่ วนผสมน้ ายาส ร้ า งฟอง ได้ ส ารตั้ งต้ น ที่ ดี ที่ สุ ดคื อ
ลิ เนี ย ร์ อ ัล คิ ล เบนซิ น ซัล โฟนเนต ปริ ม าณน้ ายาสร้ า งฟองต่ อ ลิ ต ร ประกอบด้ว ยสารตั้ง ต้น
ลิ เนี ย ร์ อ ัล คิ ล เบนซิ น ซัล โฟนเนต ปริ มาณ 360 มิ ล ลิ ลิ ตร สารเพิ่ ม ฟอง โซเดี ย มลอริ ล ซัล เฟต
(Sodium Lauryl Sulfate) ปริ มาณ 120 กรัม สารทาให้ฟองละเอียด แอ็มพิทอล (Amphitol 55AB)
ปริ ม าณ 60 มิ ล ลิ ลิ ต ร และสารรั ก ษาสภาพ โซเดี ย มเบนโซเอท (Sodium Benzoate) ปริ ม าณ
12 กรัม ที่ อตั ราส่ วนผสมน้ ายาต่อน้ า 1:10 ได้หน่ วยน้ าหนักฟอง 65 กก/ม3 และกลสมบัติของ
ซีเมนต์เพสท์ดงั นี้ หน่วยน้ าหนักเปี ยก 677 กก/ม3 หน่วยน้ าหนักแห้ง 631 กก/ม3 ค่าการดูดซึ มน้ า
22 % กาลังอัดประลัย 14 กก/ซม2
เมื่อนาน้ ายาสร้างฟองไปผลิตอิฐมวลเบาโดยใช้อตั ราส่ วน ปูนซี เมนต์ 1 ถุง ทรายละเอียด 80 กก.
และน้ ายาสร้ างฟอง 0.37 กก. ตามข้อแนะนาของบริ ษทั Neopor ได้หน่ วยน้ าหนักอิ ฐมวลเบา 1,144 กก/ม3 และ
ก าลังอัดประลัยอิ ฐมวลเบา 33 กก/ซม2 ราคาน้ ายาสร้ างฟองประมาณ 40 บาทต่ อลิ ตร ขนาดอิ ฐมวลเบา
7.5x20x60 ซม. ราคาอิฐมวลเบาประมาณ 10 บาทต่อก้อน ไม่รวมราคาค่าแรงและค่าขนส่ ง
คาสาคัญ : น้ ายาสร้างฟอง สารลดแรงตึงผิว เซลลูล่าคอนกรี ต

