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ปริญญานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมในการสังเคราะหวัสดุ
ทนไฟที่อุณหภูมิ 1,600 °C โดยใช ดินขาวจากจังหวัดลําปาง เถาลอยจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง ผงอะลูมินา และผงซิลิกา และใชนํ้าเปลาขึ้นรูปตัวอยาง
โดยไดออกแบบอัตราสวนผสมจากองคประกอบทางเคมีของวัสดุตั้งตน คือ SiO2,
Al2O3 และอื่น ๆ เพื่อการสังเคราะหวัสดุ ทนไฟจํานวน 31 อัตราสวนผสม จากนั้นทําการขึ ้ น รู ป
ตัวอยางโดยสามารถขึ้นรูปตัวอยางได 28 อัตราสวนผสม แลวนําไปอบไลนํ้าที่อุณหภูมิ 100 °C และ
ทําการเผาที่ชวงอุณหภูมิ 450, 850, 1,250, 1,450 และ 1,600 °C ซึ่งแตละชวงอุณหภูมิที่เผามีการ
สังเกตการละลายของตัวอยางหากตัวอยางไมเกิดการละลายก็จะนําไปเผาตอในชวงอุณหภูมิถัดไป
ตอจากนั้นทําการวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาคโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM)
รวมกับ เทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ (EDS) และการทดสอบเทคนิคการเลี้ยวเบน
รังสีเอกซ (XRD) กับตัวอยางที่ผานการเผาที่อุณหภูมิ 1,600 °C และไมเกิดการละลาย มี 9 อัตรา
สวนผสมจากชิ้นตัวอยางทั้งหมด หลังการวิเคราะหแลวพบวาเปนผลึกคอรันดัม และผลึกมัลไลทซึ่ง
ผลึกที่ไดนั้นมีจุดหลอมเหลวสูง ดังนั้นจึงเห็นความสามารถในการทําวัสดุทนไฟที่มีประสิทธิภาพ
(เวนบรรทัด Thsarabun News 16pt)
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ABSTRACT
(เวนบรรทัด Thsarabun New 16pt)
This research aimed to study the optimum mixing ratio for the synthesis of
refractory materials at the temperature exceeding 1,600 ° C by using kaolin from
Lampang, Fly Ash from Mae Moh Power Plant Lampang, Alumina powder, Silica powder
and using water for forming mold samples.
The mix ratio of the essentials chemical design is SiO2, Al2O3 and other
substrates for the synthesis refractory. And 31 ingredients will be molded into 28
ingredients and the drying rate at 100 °C and burned at 450, 850, 1,250, 1,450 and
1,600 °C. Observe melting the sample remains in each condition if the sample not
melting, then it will be tested in the next temperature. Microstructure analysis using
Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) with burned samples
at 1,600 °C of the samples which not melting, found that 9 ingredients mix rates from
the total number of samples. After the analysis, it was found that the samples were
synthesized and transformed corundum and mullite, both cystals have a high melting
point. Therefore the sample can resist temperatures exceeding 1,600 °C and can be
developed for use in making refractory efficiently.วนบรรทัด Thsarabun New 16pt)
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