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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงงานน้ีคือหาอตัราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยไดแ้ปรค่าอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต ์แลว้น าค่าอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์  
ท่ีให้ก าลงัอดัสูงท่ีสุดน ามาใช้เป็นอตัราส่วนผสมในการแปรค่าอตัราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ 
จากนั้นน าอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์และอตัราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ท่ีท าให้ก าลงัอดัสูงสุด
แปรค่าอัตราส่วนหินเกล็ดต่อทราย  ท าการทดสอบก าลังอัดท่ีอายุ 28 วนั ก าลังท่ีได้ต้อง                
ไม่นอ้ยกวา่ 300  ksc และค่าการดูดซึมน ้ าตอ้งมีค่าไม่เกิน 7.5% ตามมาตรฐาน IS 2185 (Part 4)                                          
ในตวัอยา่งทรงลูกบาศกข์นาด 15 cm มีหน่วยน ้าหนกัไม่เกิน 1,800 kg/m3   

อัตราส่ วนผสมท่ี ดี ท่ี สุ ดของตัวอย่ างการทดสอบ คื อปูนซี เมนต์  550 kg                                    
อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 2 อัตราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.25 สารลดน ้ า                                   
Sika Viscocrete-20 1% โฟมเหลว 20% โดยปริมาตร ปริมาณหินเกล็ดทดแทนทรายทั้งหมด        
มีหน่วยน ้ าหนกัเท่ากบั 1,783 kg/m3 มีค่าก าลงัอดัเท่ากบั 303 ksc และค่าเปอร์เซ็นตก์ารดูดซึมน ้า
เท่ากบั 5.6% โดยทดสอบตวัอยา่งทรงลูกบาศกข์นาด 15 cm  

จะเห็นไดว้่าการแปรค่าอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์ อตัราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์
และอตัราส่วนหินเกล็ดต่อทรายมีผลท าให้ก าลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์เพิ่มสูงข้ึน 
โดยคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์ท่ีได้จากโครงงานน้ีสามารถน าไปใช้ในงานโครงสร้างได้     
เพราะมีก าลงัอดัถึง 300 ksc และมีน ้าหนกัเบากวา่คอนกรีตทัว่ไปท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

 

ค าส าคญั   : โฟมเหลว   คอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์   หินเกล็ด 
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