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บทคัดย่อ

Abstract

งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพและทาง
กลของวัสดุ ซเี มนต์มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราชนิดพรีวลั คาไนซ์ โดย
ทางกายภาพพิจารณา ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพลส, ระยะการ
ก่อตัวเริม่ ต้น, ค่าการดูดซึมน้ า และโครงสร้างทางจุลภาคของมอร์ต้าร์
ผสมน้ ายางพารา โดยใช้จุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
และชุดเอกซเรย์สเปคโตรสโคปี แบบกระจายพลังงาน (EDS) ส่วน
คุณสมบัตทิ างกลพิจารณากาลังอัด กาลังดึง และกาลังดัดของมอร์ต้าร์
ทดสอบที่ร ะยะเวลา 28 วัน โดยก าหนดอัต ราส่ ว นเนื้ อ ยางต่ อ
ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5%, อัตราส่วนปูนต่อ
ทรายเท่ากับ 1 : 2 และอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.50
โดย
การศึกษาพบว่าซีเมนต์เพลสผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วนเนื้อยาง
ต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% ได้ค่าระยะการก่อ
ตัวเริม่ ต้นเท่ากับ 128 นาที, 123 นาที, 75 นาที และ 35 นาที และค่า
การดูดซึมน้ าร้อละ 5.85, 3.46, 4.68 และ 5.35 ตามลาดับ จาก
การศึกษาคุณสมบัติทางกลของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราพบว่าการ
ผสมน้ ายางพาราในมอร์ต้าร์ในปริมาณที่เหมาะสมจะทาให้คุณสมบัติ
การรับแรงต่า งๆ ของมอร์ต้าร์สูง กว่ามอร์ต้าร์มาตรฐานที่ไม่ผสมน้ า
ยางพารา (P/C = 0%) ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างกลพบว่ามอร์
ต้าร์ผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั รา P/C เท่ากับ 1% ทีม่ คี ่าคุณสมบัตกิ ารรับ
แรงดีทส่ี ุด ได้ค่ากาลังอัด 375 ksc กาลังดึง 39 ksc และกาลังดัด 65
ksc
จากผลการศึกษาแนะนาใช้อตั ราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์
เท่ากับ 1% ในงานก่อสร้างต่างๆ ทีใ่ ช้มอร์ต้าร์เป็ นวัสดุ เช่น ถังเก็บ
น้ าเฟอร์ซเี มนต์ และคูสง่ น้ าเฟอร์โรซีเมนต์ เป็ นต้น

The aim of this research was to study of physical and
mechanical properties of cement mortar modified with rubber
latex. The aim regarding physical property is to consider the
consistency of cement paste, setting time of cement paste, water
absorption, and microstructure by scanning electron microscopy
(SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS). While the aim
regarding mechanical property is to consider the compressive
strength, tensile strength and flexural strength of mortar mixed
with rubber latex and the strength of the structure was tested
after 28 days. To test the performance polymer cement ratio
(P/C) were mixed in different proportions of 0%, 1%, 3% and 5%
by weight to prepare the solution. Water and cement were mixed
in the proportion of 0.50 (w/c) and cement sand ratio 1:2 by
weighting.

คาสาคัญ: มอร์ตา้ ร์, น้ ายางพารา, สมบัตทิ างกล, โครงสร้างจุลภาค

The results of study shown that initial setting time of cement
paste mixed with rubber latex at polymer cement ratio (P/C) 0%,
1%, 3% and 5% with 128, 123, 75, and 35 minutes and water
absorption 5.85%, 3.46%, 4.68% and 5.35% respectively. Based
on the mechanical properties of mortar modified with rubber
latex, it was found that the proper mixing of rubber latex in
mortar gave high strength properties when compared with
standard mortar (P/C = 0%). The experiment of mechanical
properties of mortar modified rubber latex showed that the
polymer cement ratio (P/C) of 1% gives the best performance
with 375 ksc of compressive strength, 39 ksc of tensile strength
and 65 ksc of flexural strength. Based on the results of this
study, polymer cement ratio (P/C) of 1% by weight is most
recommended to be used with various types of mortar structures
such as ferro-cement water tank and ferro-cement ditch lining.
Keywords: mortar, rubber latex, mechanical properties,
microstructure

1. บทนา
ในป จั จุ บ นั ได้ม ีก ารศึก ษาและพัฒ นาคุ ณ สมบัติข องวัส ดุ ใ นงาน
ก่อ สร้า งเช่ น มอร์ต้ า ร์แ ละคอนกรีต ให้ม ีค วามสะดวกในการใช้ง าน
ความแข็งแรงคงทน น้ าหนักเบา ป้องกันการรัวซึ
่ ม และเป็ นมิตรต่ อ
สิง่ แวดล้อม ซึ่งมอร์ต้าร์และคอนกรีตจัดว่าเป็ นวัสดุ ท่มี กี ารใช้อย่า ง
แพร่หลายในวงการวิศวกรรมโยธา แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนา
ออกแบบส่วนผสมมอร์ตา้ ร์และคอนกรีตแนวใหม่จะเน้นพฤติกรรมใน 4
ด้าน [1] ได้แก่ 1. ความสามารถในการเทได้ (workability) 2. ด้าน
กาลัง (strength) 3. ความทนทาน (durability) และ 4. การใช้งาน
พิเศษ (special works) ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนาโดยการ
ผสมวัสดุทม่ี คี ุณสมบัตเิ ด่นชดเชยคุณสมบัตทิ ด่ี ้อยบางประการของมอร์
ต้าร์และคอนกรีต รวมถึงวิธกี ารอื่นๆ เช่น Chatveera และ Kongsub
[2] ได้มกี ารศึกษาคุณสมบัตทิ างกลของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ผสมวัสดุ
ปอซโซลานได้นาเถ้าแกลบซึง่ มีปริมาณ SiO2 สูงมาพัฒนาเป็ นวัสดุปอซ
โซลานเพื่อใช้ในงานคอนกรีต โดยอยู่ในรูปของการแทนทีป่ ูนซีเมนต์
บางส่วนเถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในปริมาณที่
เหมาะสมสามารถทาให้กาลังรับ แรงอัดดีข้นึ และยังมีความคงทนต่ อ
สารละลายซั ล เฟ ตและกรดอะซิ ลิ ค ดี ก ว่ า ปู น ซี เ มนต์ ธ รรม ดา
Homsriprasert และ Chatveera [3] ได้ศกึ ษาคุณสมบัตกิ ารรับแรงอัด
ของจีโอโพลีเมอร์ มอร์ต้าร์ และพบว่าจีโอโพลีเมอร์มอร์ต้าร์มจี ุดเด่น
หลายประการ ได้แก่ ค่ากาลังอัดสูง ความสามารถการซึมผ่านน้ าต่ า
ทนไฟ ทนทานต่อการสัมผัสสารละลายซัลเฟตและการกัดกร่อนของ
กรด Phoo-ngernkham และคณะ [4] ได้ศกึ ษาอิทธิพลของอัตราส่วน
ทรายต่อวัสดุประสานต่อสมบัติของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ต้าร์แทนด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ พบว่าอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานทีเ่ พิม่ ขึน้
ทาให้ระยะการก่อตัวจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และทาให้
กาลังรับแรงอัดและกาลังรับแรงดัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพิม่ สูงขึน้
ตามปริมาณการแทนทีป่ นู ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาก
ปจั จุบนั น้ ายางพารา (rubber latex)
ได้ถูกนามาใช้ใ น
อุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งได้มปี ระยุกต์ใช้น้ ายางพาราในรูปของน้ า
ยางข้นรักษาสภาพแอมโมเนียและน้ ายางพรีวลั คาไนซ์ผสมในมอร์ต้าร์
หรือคอนกรีตกันมากขึน้ และมีการเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องมอร์ต้าร์
หรือคอนกรีตธรรมดากับมอร์ต้าร์หรือคอนกรีตผสมน้ ายาง ซึ่งมีขอ้ ดี
กว่าคอนกรีตธรรมดาหลายประเด็น [5, 6] เช่น น้ าซึมผ่านได้ยากขึน้ ,
ความสามารถในการรับแรงดึงและแรงอัดสูงขึน้ , สามารถยึดเกาะกับ
คอนกรีต เก่า ที่แ ข็งตัว แล้ว ได้ดี จงึ เหมาะกับ งานซ่ อมแซม เป็ น ต้น
พีรวัฒน์ และคณะ [5] ได้พฒ
ั นาวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ ายางพารา
สาหรับใช้บารุงรักษาคลองชลประทาน โดยศึกษาสมบัตวิ สั ดุเคลือบผิว
ทีม่ สี ่วนผสมของเถ้าแกลบ ปูนซีเมนต์ น้ าและน้ ายางพารา เนื่องจาก
เถ้าแกลบมีองค์ประกอบของ SiO2 ประมาณ 81% มีความสามารถใน
การป้องกันการกัดกร่อนจากสารละลายซัลเฟสสูงและน้ ายางพารามี
ความสามารถในการป้องกันการรัวซึ
่ มของน้ าได้ดี ผลการศึกษาใน
ระดับห้องปฏิบตั กิ ารได้ถูกนาไปใช้ทดสอบซ่อมแซมคลองชลประทานที่
โครงการส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาเขื่อ นป่ า สัก ชลสิท ธิ ์ จัง หวัด ลพบุ ร ี
นอกจากนี้ พีรวัฒน์ และคณะ [6] ได้ศกึ ษาและพัฒนาคูส่งน้ าผสมน้ า
ยางพาราสาหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา ทาการศึกษาคุณสมบัติ

ทางกลและการดูดซึมน้ าของคอนกรีตผสมน้ ายางพารา โดยกาหนด
เนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ เท่ากับ 0%, 1%, 3%, 5%, 10%
และ 15% ทาการทดสอบคุณสมบัตกิ าลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดึง
กาลังรับแรงดัด แรงยึดเหนี่ยว และการรัวซึ
่ มน้ าของคอนกรีตผสมน้ า
ยางพารา ผลการศึกษาพบว่า คอนกรีตผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วน
เนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ เท่ากับ 1% มีคุณสมบัตทิ างกล (การรับแรง
ต่างๆ) และป้องกันการรัวซึ
่ มน้ าสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาที่ไม่ผสมน้ า
ยางพารา จากผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตผสมน้ า
ยางพาราในห้ อ งปฏิบ ัติ ก าร ได้ ถู ก น าไปใช้ ใ นการสร้ า งคู ส่ ง น้ า
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราแบบดาดในทีแ่ ละแบบสาเร็จรูป ได้ทาการ
ทดสอบการติดตัง้ คูส่งน้ าในพืน้ ทีแ่ ปลงนาของเกษตรกร ทีโ่ ครงการส่ง
น้ าและบารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและพัฒนาอัตราส่วนของมอร์
ต้า ร์ผ สมน้ า ยางพารา โดยท าการศึก ษาคุ ณ สมบัติท างกลและทาง
กายภาพของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราชนิดพรีวลั คาไนซ์ เพื่อใช้เป็ น
วัส ดุ ใ นงานก่ อ สร้า งต่ า งๆ เช่ น คูส่ ง น้ า เฟอร์โ รซีเ มนต์ ถัง เก็บ น้ า
เฟอร์โรซีเมนต์ และใช้เป็ นวัสดุในการซ่อมแซมคลองชลประทาน เป็ น
ต้น
2. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของซีเมนต์มอร์ตา้ ร์
ผสมน้ ายางพาราชนิดพรีวลั คาไนซ์ ทาการศึกษาคุณสมบัตติ ่างๆ (รูป
ที่ 1) ดังนี้
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รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของมอร์
ต้าร์ผสมน้ ายางพารา
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1. ทดสอบหาความข้นเหลวและระยะเวลาการก่อตัวเริม่ ต้นของ
ซีเมนต์มอร์ตา้ ผสมน้ ายางพารา
2. ทดสอบหากาลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
3. ทดสอบหากาลังรับแรงดัดของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
4. ทดสอบหากาลังรับแรงดึงของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
5. ทดสอบการดูดซึมน้ าของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
6. ศึกษาโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) และองค์ประกอบทาง
เคมีของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
2.1 วัสดุ
1. ปู น ซี เ มนต์ ใช้ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ป ระเภทที่ 1 มี
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ปูนซีเมนต์
ทีใ่ ช้ต้องเป็ นปูนซีเมนต์ทใ่ี หม่ ไม่เสื่อมคุณภาพ และไม่เปี ยกชืน้ หรือ
จับตัวเป็ นก้อน
2. ทราย : เป็ นทรายแม่น้ าทีม่ ขี นาดคละได้มาตรฐาน ASTM
C33 [7] ค่าความถ่วงจาเพาะทีส่ ภาพอิม่ ตัวผิวแห้งเท่ากับ 2.55 และค่า
การดูดซึมน้ าร้อยละ 1.92 โดยน้ าหนัก
3. น้ า : ใช้น้ าประปามีคา่ ความเป็ นกรดด่างประมาณ 7
4. น้ ายางพาราชนิดพรีวลั คาไนซ์
2.2 อัตราส่วนผสมมอร์ต้าร์ผสมน้ายางพารา
กาหนดอัตราส่วนมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา โดยกาหนดอัตราส่วน
ของปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 : 2 อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์
(w/c) เท่ากับ 0.5 โดยน้ าหนัก อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์
(Polymer Cement Ratio, P/C)
เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5%
โดยน้ าหนัก ตัวอย่างทดสอบคุณสมบัตทิ างกลทาการบ่มโดยห่อด้วย
พลาสติกกันความชืน้ เป็ นระยะเวลาบ่ม 7, 14, 28, 60 และ 90 วัน
การคานวณปริมาณน้ ายางทีใ่ ช้ในการผสมมอร์ตา้ ร์ ถ้าใช้อตั ราส่วน
P/C เท่ากับ 0% จะใช้ปนู ซีเมนต์ 1000 กรัม, ทราย 2000 กรัม
และปริมาณน้ าทีใ่ ช้ 500 กรัม แต่ถา้ ใช้อตั ราส่วน P/C = 1% 3% และ
5% จะต้องมีการหักปริมาณน้ าจากน้ ายางออกด้วย ซึง่ โดยทัวไปน
่ ้า
ยางพรีวลั คาไนซ์ จะมีเนื้อยาง (TSC) ประมาณ 60% และส่วนทีเ่ ป็ น
น้ า ประมาณ 40% ตารางที่ 1 แสดงปริมาณน้ าและน้ ายางทีใ่ ช้ผสม
มอร์ตา้ ร์ในแต่ละอัตราส่วน
ตารางที่ 1 ตัวอย่างปริมาณน้ ายางพรีวลั คาไนซ์และปริมาณน้าทีใ่ ช้ผสม
ปูนซีเมนต์ ที่ W/C = 0.5 ปริมาณปูนซีเมนต์ (C) = 1000 g
P/C
เนื้อยาง
น้ ายาง น้ าในน้ ายาง น้ าผสมมอร์
%
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
ต้าร์ (กรัม)
0
0
0.00
0
400
1
10
16.67
6.67
393.33
3
30
50.00
20.00
380.00
5
50
83.33
33.33
366.67
หมายเหตุ : สมมติ ใช้คา่ P/C เท่ากับ 5% ใช้ W/C เท่ากับ 0.5
ดังนัน้ ปริมาณปูนซีเมนต์ทใ่ี ช้
1000 กรัม ปริมาณน้ าเท่ากับ
366.67 กรัม และปริมาณน้ ายาง 83.33 กรัม

2.3 การทดสอบความข้นเหลวและระยะการก่ อตัวเริ่ มต้ นของ
ปูนซีเมนต์ผสมน้ายางพารา
การทดลองนี้เพือ่ หาปริมาณน้ าและน้ ายางข้นทีเ่ หมาะสมสาหรับทา
ปฏิกริ ยิ ากับซีเมนต์ ตามมาตรฐาน ASTM: C187 [8] การทดสอบความ
ข้นเหลวของซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา เริม่ ด้วยการใช้ซเี มนต์ประมาณ
250 กรัม ผสมด้วยน้ าและน้ ายางในอัตราส่วนที่ออกแบบไว้ โดย
กาหนดอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3%
และ 5% จากนัน้ อัด ลู ก ปูน ในแบบกรวยของอุ ป กรณ์ ไ วแคท เขย่ า
เล็กน้อยเพือ่ ไล่อากาศฟองอากาศออก แล้วจึงปาดผิดหน้าปูนให้เรียบ
และนามาวางบนแท่นทดสอบ คลายสกรูของเครื่องไวแคท เพื่อให้
ปลาย plunger จมลงในปูนด้วยน้ าหนักตัว มันเองแล้วอ่านค่าบน
หน้าปดั หลังจากนัน้ ปล่อยให้เข็มจมลงโดยอิสระเป็ นเวลา 30 วินาที
ซึง่ ความข้นเหลวของวุน้ ซีเมนต์ทเ่ี หมาะสม จะอยู่ทร่ี ะยะจมของปลาย
plunger ในซีเมนต์เพสต์จม
มม.
การหาค่า ระยะเวลาการก่อตัว ของปูน ซีเ มนต์ ตามมาตรฐาน
ASTM: C191 [9] เป็ นการสอบระยะเวลาการก่อตัวตัง้ แต่เริม่ ผสม
ปูน ซีเมนต์กบั น้ า และน้ า ยางพารา จนกระทังซี
่ เมนต์เริ่ม ก่อตัว หรือ
แข็งตัวไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้ ขัน้ ตอนการทดสอบระยะการก่อ
ตัวเริม่ ต้นของปูนซีเมนต์ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1) เตรียม ปูนซีเมนต์ น้ า และน้ ายางพารา ซึง่ ได้จากผลการทดสอบ
ความข้นเหลวของปูนซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา
2) ทาการผสมซีเมนต์เพสต์ผสมน้ าและน้ ายางพารา
โดยใช้
ปริมาณน้ า ที่ได้จากการทดสอบหาความข้นเหลวปรกติ และ
กาหนดอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ต่อเนื้อยาง P/C เท่ากับ 0%, 1%,
3% และ 5%
3) วางแบบพิมพ์ทองเหลือง ทีบ่ รรจุซเี มนต์เพสต์ ไว้ใต้เข็มขนาด 1
มม. เลื่อนปลายเข็มให้แตะผิวของซีเมนต์เพสต์และปรับเข็มชีใ้ ห้
อยูท่ ข่ี ดี ศูนย์
4) ปล่อยเข็มให้จมลงในซีเมนต์เพสต์ แล้วอ่านค่าระยะการจมของ
เข็มหลังจากปล่อยแล้ว 30 วินาที (รูปที่ 2)
5) ทาซ้าเช่นเดียวกันทุกๆ 15 , 10 และ 5 นาที จนกว่าจะได้ระยะ
การจมของเข็มเท่ากับ 25 มม.

รูปที่ 2 การทดสอบระยะการก่อตัว เริม่ ต้น ของปูน ซีเ มนต์ผ สมน้ า
ยางพารา
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2.4 การทดสอบกาลังรับแรงอัด
การทดสอบหากาลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา ได้
ทาการหล่อตัว อย่า งชิ้น งานทดสอบกาลังรับ แรงอัด รูปทรงลู กบาศก์
ขนาด 5 ซม. x 5 ซม. x 5 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 [10] โดย
ก าหนดมอร์ ต้ า ร์ผ สมน้ า ยางพาราที่อ ัต ราส่ ว นปริม าณเนื้ อ ยางต่ อ
ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% สาหรับจานวน
ตัวอย่างของการทดสอบนี้ เนื่องจากมีส่วนทัง้ สิ้น 4 ส่วนผสม และ
จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบส่วนผสมละ 3 ตัวอย่าง ดังนัน้ จะมี
ตัวอย่างทดสอบรวมทัง้ สิน้ 60 ตัวอย่าง ทีร่ ะยะเวลาการบ่ม 7, 14, 28,
60 และ 90 วัน หลังจากนัน้ นาชิน้ ตัวอย่างทดสอบกาลังรับแรงอัด
จนกระทังชิ
่ น้ ตัวอย่างทดสอบถึงจุดประลัยบันทึกค่าน้ าหนักกดสูงสุดที่
ชิน้ ตัวอย่างทดสอบสามารถรับได้ (รูปที่ 3) และคานวณค่ากาลังรับ
แรงอัดของมอร์ตา้ ร์ได้ดงั สมการที่ 1

รูปที่ 3 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ร์
(1)
โดยที่

fc คือ กาลังรับแรงอัดประลัย (กก./ตร.ซม)
P คือ น้ าหนักกดสูงสุด (กก.)
A คือ พืน้ ทีห่ น้าตัดของแท่งตัวอย่างทดสอบ (ตร.ซม.)

รูปที่ 4 การทดสอบสอบกาลังรับแรงดึงของมอร์ตา้ ร์
2.6 การทดสอบกาลังรับแรงดัด
การทดสอบหากาลังดัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราเพือ่ หาค่า
กาลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วนเนื้อยางต่อ
ซีเมนต์ P/C เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% เป็ นการหาค่าโมดูลสั
แตกร้าวในมอร์ต้าร์ผสมน้ า ทาการเปรียบเทียบการรับแรงดัดของมอร์
ต้าร์ผสมน้ ายางพาราได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่และเลือกสัดส่วนที่
เหมาะสม การทดสอบกาลังรับแรงดัดมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้ เตรียม
ตัวอย่างชิน้ งานทดสอบแรงดัด ขนาด 5 ซม. x 5 ซม. x 15 ซม. ตาม
มาตรฐาน ASTM C348 [12] เนื่องจากมีส่วนทัง้ สิน้ 4 ส่วนผสม และ
จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบส่วนผสมละ 3 ตัวอย่าง ทีร่ ะยะเวลาการบ่ม
7, 14, 28, 60 และ 90 วัน ดังนัน้ จะมีตวั อย่างทดสอบรวมทัง้ สิน้ 60
ตัวอย่าง ก่อนนาตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบให้วดั ขนาดหน้าตัด ความ
สูง และชังน
่ ้ าหนักของตัวอย่างแต่ละก้อน แล้วบันทึกไว้ จัดตัวอย่าง
คานทีจ่ ะทดสอบวางบนจุดทีร่ องรับ พร้อมกับแรงกระทาทีจ่ ุดกึง่ กลาง
(รูปที่ 5) เดินเครือ่ งทดสอบเพิม่ แรงกระทาอย่างสม่าเสมอ กระทังคาน
่
ทดสอบหัก กาลังรับแรงดัดคานวณได้จากสมการที่ 2
(2)
โดยที่

2.5 การทดสอบกาลังรับแรงดึง
การทดสอบหากาลังรับแรงดึงของมอร์ต้าร์มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ กาลัง
รับแรงดึงสูงสุดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วนเนื้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ (P/C)
เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% (โดยน้ าหนัก)
การเตรียมตัวอย่างมอร์ต้าผสมน้ ายางพาราเช่ นเดียวกับการทดสอบ
แรงอัด โดยการหล่อตัวอย่างทดสอบแรงดึง ในแบบหล่อรูปบริเควท
ตามมาตรฐาน ASTM C206 [11] ปาดผิวให้เรียบ จากนัน้ ปิ ดด้วยแผ่น
พลาสติกอีกชัน้ หนึ่งเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
จึงถอดแบบออก นาไปบ่มใน
น้ าหรือใช้พลาสติกห่อหุม้ ตัวอย่างชิ้นงาน สาหรับจานวนตัวอย่างของ
การทดสอบนี้ เนื่องจากมีส่ว นทัง้ สิ้น 4 ส่ว นผสม และจัดเตรีย ม
ตัวอย่างทดสอบส่วนผสมละ 3 ตัวอย่าง ทีร่ ะยะเวลาการบ่ม 7, 14,
28, 60 และ 90 วัน ดังนัน้ จะมีตวั อย่างทดสอบรวมทัง้ สิน้ 60 ตัวอย่าง
ก่อนการทดสอบ นาตัวอย่างมาวัดขนาดและชังน
่ ้ าหนักจัดตาแหน่ งให้
แนวแกนของตัว อย่ า งอยู่ ใ นแนวแกนของเครื่อ งทดสอบ (รู ป ที่ 4)
ควบคุ ม การให้น้ า หนั กบรรทุ ก สม่ า เสมอจนกระทังชิ
่ ้น ตัว อย่ า งวิบ ัติ
บันทึกค่าน้ าหนักสูงสุดและลักษณะการวิบตั ิ วัดพืน้ ทีห่ น้ าตัดบริเวณ
รอยขาดซึง่ ตัง้ ฉากกับแรงดึงและคานวณค่ากาลังรับแรงดึง

R คือ
P คือ
L คือ
b คือ
d คือ

กาลังรับแรงดัด (กก./ตร.ซม)
แรงทีก่ ระทากลางคานกระทังคานหั
่
ก (กก.)
ระยะช่วงคานระหว่างทีร่ องรับ (ซม.)
ความยาวเฉลีย่ ของคานทีแ่ ตกหัก (ซม.)
ความลึกประสิทธิผลของคานทีจ่ ุดแตกหัก (ซม.)

รูปที่ 5 การทดสอบกาลังรับแรงดัดของมอร์ตา้ ร์
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2.6 การทดสอบการดูดซึมน้า
การทดสอบการดูดซึมน้ าของมอร์ต้าร์ ทาการหล่อตัวอย่าง
ชิน้ งานทดสอบ ขนาด 5 ซม. x 5 ซม. x 15 ซม. โดยใช้อตั ราส่วน P/C
เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% และปล่อยทิง้ ไว้อย่างน้อย 28 วัน จึง
ทาการทดสอบตามขัน้ ตอนดังนี้ วัดขนาด และชังตั
่ วอย่างพร้อมทา
้
หมายเลขไว้ในแต่ละชุดต่อตัวอย่างเพือ่ ปองกันข้อมูลคลาดเคลื่อน นา
ตัวอย่างมาแช่ในภาชนะทีม่ นี ้ าสะอาด โดยแช่ให้ท่วมก้อนมอร์ต้ าร์ทุก
ก้อนตัวอย่าง (รูปที่ 6) แช่ทง้ิ ไว้ 24 ชัวโมง
่
เมื่อครบกาหนดนาตัวอย่าง
ขึ้น จากน้ า น าผ้า ขนหนู ซ ับน้ า ในแต่ ล ะก้อนตั วอย่า งให้แห้ง ซึ่ง อยู่ใ น
ลักษณะอิม่ ตัวผิวแห้ง แล้วนามาชังให้
่ แล้วเสร็จภายใน 5 นาทีหลังจาก
ที่ซ ับน้ าแล้ว เสร็จ และนาตัว อย่า งเข้า ตู้อบไฟฟ้า ปรับอุ ณหภูม ิ 110
องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
แล้วจึงนาออกมา
ชังน
่ ้ าหนักในแต่ละก้อนตัวอย่าง และคานวณค่าความสามารถในการ
ดูดซึมน้ าของมอร์ตา้ ร์

รูปที่ 6 การทดสอบการดูดซึมน้าของมอร์ตา้ ร์
3.7 โครงสร้างจุลภาคและธาตุองค์ประกอบของมอร์ต้าร์ผสมน้า
ยางพารา
การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราด้วย
เทคนิ ค กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด ( Scanning
electron microscopy : SEM)
เป็ นกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนที่
ถ่ายภาพชิน้ มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา โดยอาศัยหลักการกราดไปบน
พืน้ ผิวตัวอย่างชิ้นงานมอร์ต้าร์ด้วยลาอิเล็คตรอนทีม่ พี ลังงานสูงทีถ่ ูก
ปล่ อ ยจากแหล่ ง ก าเนิ ด เมื่อ อิเ ล็ ค ตรอนกระทบกับ ผิว มอร์ ต้ า ร์ ท่ี
ประกอบไปด้ ว ยอะตอมต่ า งๆ จะปล่ อ ยสัญ ญาณที่ส ามารถน าไป
ประมวลผลและให้ขอ้ มูลเป็ นภาพพืน้ ผิวของมอร์ต้าร์
ส่วนชุด
เอกซเรย์ส เปคโตรสโคปี แ บบกระจายพลัง (Energy dispersive
spectroscopy X-ray spectroscopy : EDS)
เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้
วิเคราะห์องค์ประกอบและการมีอยู่ของธาตุบนพืน้ ผิวชิ้นงานตัวอย่าง
มอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา ดังนัน้ การใช้กล้อง SEM ร่วมกับเทคนิค
EDS
ทาให้การวิเคราะห์ลกั ษณะพืน้ ผิวของมอร์ต้าร์ให้มคี วาม
ละเอียดและได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์มากขึน้ โดยได้ส่งตัวอย่างชิน้ งานมอร์
ต้ า ร์ผ สมน้ า ยางพาราไปวิเ คราะห์ (รู ป ที่ 7) ที่ห น่ ว ยวิเ คราะห์
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC)

รูปที่ 7 ตัวอย่างชิน้ งานมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพาราสาหรับทดสอบ SEM
และ EDS
3. ผลการทดสอบและวิ เคราะห์ผล
3.1 ความข้นเหลวปกติ ของปูนซีเมนต์ผสมน้ายางพารา
ผลการทดสอบความข้นเหลวปกติเป็ นการหาค่าปริมาณน้ า และน้ า
ยางพาราทีพ่ อเหมาะสาหรับผสมปูนซีเมนต์ ความข้นเหลวปกติของ
ปูนซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราเป็ นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการ
จมปลายเข็ม Plunger และอัตราส่วนของน้ าและน้ ายางต่อปูนซีเมนต์
ซึง่ การทดสอบความข้นเหลวปกติไ ด้กาหนดอัตราส่วนของเนื้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% ซึง่ ตามมาตรฐาน
การทดสอบกาหนดไว้ระยะจมปลาย Plunger เทียบกับอัตราส่วนของ
น้ าทีร่ ะยะจม 10±1 มม. ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 พบว่า
อัต ราการส่ ว นผสมของปู น ซีเ มนต์ ผ สมกับ น้ า และน้ า ยางพาราอยู่
ระหว่าง 0.31– 0.40 ซึง่ อัตราส่วนของน้ าและน้ ายางพาราจากผลการ
ทดสอบความข้นเหลวปกติจะนาไปทดสอบระยะการก่อตัวเริม่ ต้นของ
ปูนซีเมนต์ต่อไป
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความข้นเหลวปกติ และ ค่า w/c
P/C

0%
1%
3%
5%

Percent
Normal
Consistency
31.67%
33.51%
34.60%
38.46%

น้าและน้า
ยาง (กรัม)

ปูนซีเมนต์
(กรัม)

95.01
100.50
103.80
115.08

300
300
300
300

เนื้อ
ยาง
(กรัม)
3
9
15

น้ายาง
(กรัม)

w/c

5
15
25

0.31
0.33
0.35
0.40

3.2 ระยะการก่อตัวของปูนซีเมนต์ผสมน้ายางพารา
ผลการทดสอบระยะการก่ อ ตัว เริ่ม ต้ น ของปู น ซีเ มนต์ ผ สมน้ า
ยางพารา ทีอ่ ตั ราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C)
เท่ากับ 0%,
1%, 3% และ 5% ค่าระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ผสมจนกระทังถึ
่ งเวลาที่
ทดลองทีเ่ ข็มไวแคตจมลงในซีเมนต์เพสต์ 25 มม. อ่านค่าระยะการจม
ของเข็มหลังจากปล่อยแล้ว 30 วินาที พบว่าระยะการก่อตัวเริม่ ต้นของ
ปูนซีเมนต์ไม่ผสมน้ ายางพารา (P/C=0%) เท่ากับ 127.5 นาที,
ระยะเวลาการก่อตัวเริม่ ต้นของปูนซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วน
P/C เท่ากับ 1%, 3% และ 5%
ได้ค่าระยะการก่อตัวเริม่ ต้นของ
ปูนซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา เท่ากับ 122.5 นาที, 75 นาที และ 35
นาที ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าน้ ายางพาราทีผ่ สมปูนซีเมนต์จะส่งผล
กระทบต่อการแข็งตัวก่อนกาหนดของปูนซีเมนต์คอื ทาให้ปูนซีเมนต์ม ี
ระยะการแข็ง ตัว เริ่ม ต้ น เร็ว ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ปู น ซีเ มนต์ท่ีไ ม่ ผ สมน้ า
ยางพารา เนื่องจากปริมาณน้ ายางพาราเมื่อผสมปูนซีเมนต์แล้วทาให้
เนื้อยางมีการดูดซึมน้ าจากซีเมนต์เพลสส่งผลทาให้เนื้อซีเมนต์เพลส
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3.3 กาลังรับแรงอัดของมอร์ต้าผสมน้ายางพารา
ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา แสดง
ดังรูปที่ 8 จะเห็นได้วา่ กาลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพาราจะมี
การพัฒนาขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วง 7 วัน ถึง 28 วัน และระยะการบ่มตัง้
28 ถึง 90 วัน ระยะเวลาการบ่มจะไม่มผี ลกระทบต่อกาลังรับแรงอัด
ของมอร์ต้าร์ม ากนัก ซึ่งจะเห็น ได้ว่า กาลังรับ แรงอัด หลัง 28 วัน จะ
เพิม่ ขึน้ น้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อน 28 วัน แต่อย่างไรก็ตามกาลัง
อัดของก้อนลูกบาศก์มอร์ต้าร์มาตรฐาน มอก. เท่ากับ 245 กก./ซม2
ทีร่ ะยะเวลาการบ่มที่ 28 จากรูปที่ 9 พบว่ากาลังรับแรงอัดของมอร์
ต้าร์ผสมน้ ายางทีอ่ ตั ราส่วนของเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ
0%, 1%, 3% และ 5% ทีร่ ะยะเวลาการบ่ม 28 วัน มีค่ากาลังรับ
แรงอัด ดังนี้ 300 กก./ซม2, 397 กก./ซม2, 286 กก./ซม2 และ 219
กก./ซม 2 ตามล าดับ จะเห็ น ได้ ว่ า มอร์ ต้ า ร์ ผ สมน้ า ยางพาราใน
อัตราส่วน P/C = 1% มีคา่ กาลังรับแรงอัดสูงสุดทีร่ ะยะการบ่ม 28 ถ้า
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. กาหนดกาลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า 245 กก./ซม2 จะเห็นได้ว่ามอร์ต้าร์ผสมน้ ายางที่
อัตราส่วน P/C เท่ากับ 1% และ 3% มีค่ากาลังรับแรงอัดสูงกว่ามอร์
ต้าร์มาตรฐาน 152 ksc และ 44 ksc แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามอร์ต้าร์
ผสมน้ ายาง P/C เท่ากับ 5%
มีคุณสมบัตกิ ารรับแรงอัดต่ ากว่า
2
มาตรฐาน 26 กก./ซม
สาเหตุทท่ี าให้กาลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์
ลดลงเมื่อผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน P/C เท่ากับ 3% และ 5%
เนื่องจากน้ ายางไม่สามารถผสมเข้ากับมอร์ต้าร์ได้ดจี งึ ทาให้เกิดรูพรุน
ในเนื้อมอร์ตา้ จึงสอดคล้องกับการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของมอร์ต้าร์
ด้วยกล้อง SEM พบว่ามอร์ต้าร์มรี ูพรุนจึงเป็ นสาเหตุให้ความสามารถ
ในการรับแรงอัดของมอร์ตา้ ร์ลดลง
P/C=0%

P/C=1%

P/C=3%

P/C=5%

กาลังรับแรงอัด (ksc)

500
400
300
200
100
0
7 วัน

14 วัน

28 วัน

60 วัน

90 วัน

ระยะเวลาการบ่มมอร์ตา้ ร์

รูปที่ 8 กาลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ร์ทร่ี ะยะเวลาการบ่ม 7, 14, 28, 60
และ 90 วัน

3.4 กาลังรับแรงดึงของมอร์ต้าผสมน้ายางพารา
ผลการทดสอบคุณสมบัตกิ ารรับแรงดึงของมอร์ต้าร์ แสดงในรูปที่
10 ผลการทดสอบกาลังรับแรงดึงแสดงให้เห็นว่ากาลังรับแรงดึงมีค่า
เพิม่ ขึน้ ค่อนข้างสูงในช่วง 7 วัน ถึง 28 วัน แต่หลังจากระยะการบ่ม
28 วัน พบว่าระยะเวลาการบ่มจะไม่มผี ลต่อกาลังรับแรงดึงมากนัก
เช่นเดียวกับกาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดึงจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้ อยในช่วง
28 วัน ถึง 90 วัน จากรูปที่ 9 จะเห็นได้ว่ากาลังรับแรงดึงจะมี
ค่าประมาณ 10% ของกาลังรับแรงอัด และถ้าเปรียบเทียบกาลังรับแรง
ดึง ของมอร์ ต้ า ร์ ท่ี ร ะยะเวลาการบ่ ม ที่ 28 วัน พบว่ า การผสมน้ า
ยางพาราในมอร์ตา้ ร์จะมีผลกระทบต่อกาลังรับแรงดึงของมอร์ตา้ ร์ มอร์
ต้าร์ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน P/C เท่ากับ 3% และ 5% ทาให้
คุณสมบัติกาลังรับแรงดึงของมอร์ต้าร์ลดลงจากมอร์ต้าร์ มาตรฐานที่
ไม่ได้ผสมน้ ายางพารา 4 กก./ซม2 และ 9 กก./ซม2 โดยทีม่ อร์ต้าร์
มาตรฐานทีไ่ ม่ผสมน้ ายางพาราซึง่ มีค่ากาลังรับแรงดึง เท่ากับ 39 กก./
ซม2 อย่างไรก็ตามเมือ่ ใช้น้ ายางพาราผสมในมอร์ต้าร์ทอ่ี ตั ราส่วนเนื้อ
ยางต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 1% ทาให้คุณสมบัตกิ ารรับแรงดึงสูงกว่ามอร์
ต้าร์มาตรฐานทีไ่ ม่ผสมน้ ายาง 5.4%
P/C = 0%

P/C = 1%

P/C = 3%

P/C = 5%

50
กาลังรับแรงดึง (ksc)

แ ห้ ง เ ร็ ว ขึ้ น แ ล ะ เ กิ ด ก า ร แ ข็ ง ตั ว เ ร็ ว ขึ้ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กาหนดว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภท 1 –
5 จะต้ องมีเ วลาก่อ ตัว ระยะต้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 45 นาที ซึ่ง พบว่ า
ปูน ซีเ มนต์ผ สมน้ า ยางพาราที่อตั ราส่ว นเนื้ อยางต่ อปู น ซีเ มนต์ P/C
เท่ากับ 5% ได้ค่าระยะเวลาการก่อตัวเริม่ เท่ากัน 35 นาที ซึง่ ต่ ากว่า
ข้อกาหนด มอก. ในขณะทีป่ นู ซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วน P/C
เท่ากับ 1% และ 3% มีคา่ ระยะการก่อตัวเริม่ ต้นสูงกว่าข้อกาหนด
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ระยะเวลาการบ่มมอร์ตา้ ร์ (วัน)

รูปที่ 9 กาลังรับแรงดึงของมอร์ตา้ ร์ทร่ี ะยะเวลาการบ่ม 7, 14, 28, 60
และ 90 วัน
3.5 กาลังรับแรงดัดของมอร์ต้าผสมน้ายางพารา
ผลการทดสอบกาลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ซ่งึ มีแนวโน้ มคล้ายกั บ
กาลังรับแรงอัดและกาลังรับแรงดึง คือระยะเวลาการบ่มมีผลต่อการ
กาลังรับแรงดัดของมอร์ต้าผสมน้ ายางพารา รูปที่ 10 กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราและ
ระยะเวลาการบ่มมอร์ตา้ ร์ พบว่ากาลังรับแรงดัดของมอร์ต้ามาตรฐาน
ทีไ่ ม่ได้ผสมน้ ายางพารา (P/C=0%) ระยะการบ่มของมอร์ต้าร์ 7 วัน,
14 วัน, 28 วัน, 60 วัน และ 90 วัน มีค่ากาลังรับแรงดัด
เท่ากับ 42 กก./ซม2, 51 กก./ซม2, 63 กก./ซม2, 62 กก./ซม2 และ
64 กก./ซม 2 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่ามอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่
อัตราส่วน P/C เท่ากับ 1% และ 3% ในช่วงอายุการบ่มของมอร์ต้าที่
7 วัน ถึ ง 28 วัน มี ค่ า ก าลัง รับ แรงดัด สู ง กว่ า มอร์ ต้ า ร์ ม าตรฐาน
ในขณะทีม่ อร์ต้าผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วน P/C เท่ากับ 5% มีค่า
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P/C = 0%

P/C = 1%

P/C = 3%

ร้อยละการดูดซึมน้า

กาลังรับแรงดัดต่ ากว่ามอร์ต้าร์มาตรฐาน ถ้าพิจารณากาลังรับแรงดัด
ของมอร์ตา้ ผสมน้ ายางพาราทีร่ ะยะเวลาการบ่มที่ 28 วัน จะเห็นได้ว่า
มอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ P/C เท่ากับ
1% มีค่ากาลังรับแรงดัดสูงสุด เท่ากับ 65 กก./ซม2 ซึง่ สูงกว่ามอร์
ต้าร์มาตรฐานทีไ่ ม่ผสมน้ ายางพารา 8.33% ในขณะทีม่ อร์ต้าร์ผสม
น้ ายางทีอ่ ตั ราส่วน P/C เท่ากับ 5% มีค่ากาลังรับแรงดัดต่ าสุด 55
กก./ซม2 ซึง่ ต่ากว่าคอนกรีตไม่ผสมน้ ายางพารา8.33%
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รูปที่ 11 เปรียบเทียบร้อยละการดูดซึมน้ าของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของมอร์ต้าร์ผสมน้ า
ยางพารา โดยชุดเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลัง (EDS)
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รูปที่ 10 กาลังรับแรงดัดของมอร์ตา้ ร์ทร่ี ะยะเวลาการบ่ม 7, 14, 28,
60 และ 90 วัน
3.6 การดูดซึมน้าของมอร์ต้าร์ผสมน้ายางพารา
ผลการทดสอบการดูดซึมน้ าของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา ได้ทา
การเปรียบเทียบค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพาราที่
อัตราส่วน P/C เท่ากับ 0%, 1%, 3%, และ 5% ดังรูปที่ 11
จะเห็นได้วา่ มอร์ตา้ ร์ทไ่ี ม่ได้มกี ารผสมน้ ายาง (P/C=0%) มีคา่ ร้อยละ
การดูดซึมน้ าเท่ากับ 5.85% ในขณะทีม่ อร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางจะทาให้
ค่าการดูดซึมน้ าลดลง โดยเฉพาะมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางทีอ่ ตั ราส่วน P/C
เท่ากับ 1%) มีคา่ การดูดซึมน้าทีต่ ่า 3.46% ซึง่ ร้อยละการดูดซึมน้ า
ต่ากว่ามอร์ตา้ ร์มาตรฐานทีไ่ ม่ได้ผสมน้ ายาง 2.39% ชีใ้ ห้เห็นว่ามี
ความสามารถในการป้องกันการรัวซึ
่ มน้ าได้ดี
แต่ถา้ ผสมน้ ายางใน
ปริมาณทีส่ งู เช่น P/C เท่ากับ 3% และ 5% ทาให้คา่ ร้อยละการดูด
ซึมน้ าทีส่ งู ขึน้ เท่ากับ 4.68% และ 5.35% แต่คา่ ร้อยละการดูดซึมน้ าก็
ต่ากว่ามอร์ตา้ ร์มาตรฐานทีไ่ ม่ผสมน้ ายางพารา
จากผลการศึกษา
อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ทเ่ี หมาะสมทีไ่ ด้จากการทดสอบการดูด
ซึมน้ า พบว่า มอร์ตา้ ร์ผสมยางพาราทีอ่ ตั ราส่วนเนื้อยางต่อปูนซึเมนต์
(P/C) เท่ากับ 1% มีความสามารถในการป้องกันการรัวซึ
่ มน้ าได้ดที ส่ี ดุ

องค์ประกอบทาง
เคมี
(% โดยน้าหนัก)
C
O
Mg
Al
Si
S
K
Ca
Fe
Total

อัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (โดยน้าหนัก)
Polymer cement ratio (P/C)
P/C = 0%
P/C = 1%
P/C = 3%
P/C = 5%
1.72
2.86
3.04
3.03
46.20
49.96
44.63
52.67
0.31
0.40
0.02
0.75
1.52
4.37
1.17
4.97
7.27
13.23
29.12
12.83
0.91
0.43
0.34
0.47
0.61
3.36
0.61
2.21
40.14
24.03
20.02
21.45
1.24
1.36
1.06
1.62
100
100
100
100

3.7 โครงสร้างจุลภาคและธาตุองค์ประกอบทางเคมี
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและธาตุองค์ประกอบทางเคมี
ของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา โดยใช้ชุดเอกซเรย์สเปคโตรสโคปี แบบ
กระจายพลัง (Energy dispersive spectroscopy X-ray spectroscopy
: EDS)
แสดงในตารางที่ 3 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ธาตุองค์ประกอบ
หลัก (มีองค์ประกอบของธาตุอยู่ระหว่าง 10% - 55% โดยน้ าหนัก)
ได้แก่ ออกไซด์ (O), แคลเซียม (Ca) และซิลกิ า (Si) กลุ่มที่ 2 ธาตุ
องค์ประกอบรอง (องค์ประกอบทางเคมี 1% - 5%) ได้แก่ คาร์บอน
(C),
อะลูมเิ นียม (Al),
โพแทสเซียม (K)
และเหล็ก (Fe)
และกลุ่มที่ 3 มีปริมาณธาตุน้อยมาก (ไม่เกิน 1%) ได้แก่ กามะถัน
(S)
และ แมกนีเซียม (Mg) เห็นได้ชดั เจนว่าเมื่อนาน้ ายางพารา
ผสมในมอร์ต้าร์จะส่งผลให้ปริมาณของแคลเซียมลดลงอย่างชัดเจน
โดยมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราที่อตั ราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ P/C
เท่ากับ 1% 3% และ 5% ปริมาณของแคลเซียมลดลงเมื่อเทียบ
กับมอร์ต้าร์ไม่ผสมน้ ายางพารา 16.11% 20.12%
และ 18.69%
โดยน้ าหนัก ในทางตรงกันข้ามพบว่าการใช้น้ ายางพาราผสมในมอร์
ต้าร์ทาให้ปริมาณซิลกิ า (Si) เพิม่ ขึน้ 5.96%, 21.85% และ 5.56%
โดยน้ าหนัก
7

รูปที่ 14 ภาพถ่ายขยาย 1500 เท่า และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
โดยอัตราส่วนเนื้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ P/C = 3%

รูปที่ 12 ภาพถ่ายขยาย 1500 เท่า และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของมอร์ตา้ ร์ไม่ผสมน้ ายางพารา P/C = 0%

รูปที่ 13 ภาพถ่ายขยาย 1500 เท่า และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
โดยอัตราส่วนเนื้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ P/C = 1%

รูปที่ 15 ภาพถ่ายขยาย 1500 เท่า และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
โดยอัตราส่วนเนื้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ P/C = 5%

8

ลดลงจึงส่งผลกระทบต่อเส้นใยเล็กๆ ในเนื้อมอร์ตา้ ร์ลดลง จากผลการ
วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของมอร์ต้าผสมน้ ายางพาราสามารถใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุ นคุณสมบัติ
ทางกลและการรัวซึ
่ มน้ าของมอร์ต้าผสมน้ ายางพาราว่าให้แนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบคุณสมบัตดิ า้ นกาลัง, การดูดซึมน้ า
และการรัวซึ
่ มน้ าของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา

(ก) ภาพถ่ า ยพื้น ผิว มอร์ต้า ร์ไ ม่ ผ สมน้ า ยางพาราก าลัง ขยาย
3000 เท่า

(ข) ภาพถ่ายพื้นผิวมอร์ต้าร์ผสมน้ า ยางพารา P/C = 1%
กาลังขยาย 3000 เท่า
รูปที่ 16 ภาพถ่ายขยายกาลังสูงเปรียบเทียบลักษณะพืน้ ผิวของมอร์
ต้าร์ไม่ผสมน้ ายางพาราและมอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพารา
P/C=1%
กาลังขยาย 3000 เท่า
ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายบนพื้นผิวของมอร์ต้าผสมน้ ายางพารา
โดยใช้จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา ภาพถ่ายมอร์ต้าร์
ไม่ผสมน้ ายางพารา (P/C=0%) กาลังขยาย 1500 เท่า (รูปที่ 12) จะ
เห็นได้ว่าโครงสร้างจุลภาคของมอร์ต้าร์ไม่ผสมน้ ายางพาราพืน้ ทีผ่ วิ มี
ลักษณะกระจายอยู่ทวพื
ั ่ น้ ผิวและเป็ นเหลี่ยมมุมมากกว่ามอร์ต้าร์ผสม
น้ ายางพารา และมีเส้นใยเล็กๆ บนพืน้ ผิวมอร์ต้าร์ ซึง่ อาจเป็ นผลของ
แคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรตหรือเอทริงไกต์ทเ่ี ป็ นผลิตผลจากปฏิกริ ยิ าไฮ
เดรชันของมอร์
่
ตา้ ร์ รูปที่ 13 – รูปที่ 15 ภาพถ่ายขยายกาลังสูงและ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของมอร์ต้าร์ผ สมน้ ายางพารา
P/C = 1%, 3% และ 5% จะสังเกตได้ว่าลักษณะภาพถ่ายกาลังขยาย
1500 เท่า พืน้ ผิวของมอร์ต้าร์ไม่ขรุขระ ลักษณะเรียบเป็ นเนื้อเดียวกัน
และแน่ นเต็มกระจายทัวพื
่ น้ ผิว ไม่มรี ูพรุน เมื่อเทียบกับมอร์ต้าแบบ
ธรรมดาทีไ่ ม่ผสมน้ ายางพารา รูปที่ 16 ภาพถ่ายขยาย 3000 เท่าของ
มอร์ตา้ ร์ไม่ผสมน้ ายางพาราและมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วน
เนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% ลักษณะของเส้นใยเล็กๆ
ลดลง เนื่องมอร์ตา้ ร์ทผ่ี สมน้ ายางพาราจะทาให้ปริมาณแคลเซียม (Ca)

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผล
การศึกษาคุณสมบัตทิ างกลและกายภาพของมอร์ตา้ ร์ผสมน้ า
ยางพารา สรุปได้ดงั นี้
1) ค่าระยะการก่อตัวเริม่ ต้นของปูนซีเมนต์ไม่ผสมน้ ายางพารา
เท่ากับ 127.5 นาที แต่ปนู ซีเมนต์ผสมน้ ายางพาราทีอ่ ตั ราส่วนเนื้อยาง
ต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1%, 3% และ 5% ได้ค่าระยะการก่อตัว
เริม่ ต้นของปูนซีเมนต์ผสมน้ ายางพารา เท่ากับ 122.5 นาที, 75 นาที
และ 35 นาที ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าน้ ายางพาราทีผ่ สมปูนซีเมนต์
จะส่ง ผลกระทบต่ อการแข็ง ตัว ก่ อนกาหนดของปู น ซีเ มนต์ค ือ ท าให้
ปูนซีเมนต์มรี ะยะการแข็งตัวเริม่ ต้นเร็วขึน้ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ทไ่ี ม่
ผสมน้ ายางพารา เนื่องจากปริมาณน้ ายางพาราเมื่อผสมปูนซีเมนต์
แล้ ว ท าให้เ นื้ อยางมีก ารดู ด ซึม น้ า จากซีเ มนต์ เ พลสส่ ง ผลท าให้เ นื้ อ
ซีเมนต์เพลสแห้งเร็วขึน้ และเกิดการแข็งตัวเร็วขึน้
2) การศึกษาคุณสมบัตทิ างกลและการดูดซึมน้ ามอร์ต้าร์ผสม
น้ ายางพารา กาหนดอัตราส่วนปูน ซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 : 2
อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 โดยน้ าหนัก อัตราส่วน
เนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 0%, 1%, 3% และ 5% โดย
น้ า หนัก ตัว อย่างทดสอบคุ ณสมบัติท างกลท าการบ่ม โดยห่อด้ว ย
พลาสติกกันความชืน้ เป็ นระยะเวลาบ่ม 7, 14, 28, 60 และ 90 วัน ผล
การทดสอบพบว่ามอร์ตา้ ร์ผสมน้ ายางพาราในอัตราส่วนของเนื้อยางต่อ
ปูนซีเมนต์ (P/C) เท่ากับ 1% มีคุณสมบัตทิ างกลดีทส่ี ุดทีร่ ะยะเวลาการ
บ่ม 28 วันได้แก่ กาลังรับแรงอัด 397 กก./ซม.2 กาลังรับแรงดึง 39
กก./ซม.2 กาลังรับแรงดัด 65 กก./ซม.2 และค่าการดูดซึมน้ า 3.46%
3) การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา
โดยใช้จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของมอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา ภาพถ่ายมอร์ต้าร์
ไม่ผสมน้ ายางพารากาลังขยาย 1500 เท่า จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
จุลภาคของมอร์ต้าร์ไม่ผสมน้ ายางพาราพืน้ ทีผ่ วิ มีลกั ษณะกระจายอยู่
ทัวพื
่ ้นผิว และมีเส้นใยเล็กๆ บนพื้นผิวมอร์ต้า ร์ ซึ่งอาจเป็ นผลของ
แคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรตหรือเอทริงไกต์ทเ่ี ป็ นผลิตผลจากปฏิกริ ยิ าไฮ
เดรชันของมอร์
่
ตา้ ร์ สาหรับผลการศึกษาโครงสร้างจุลภาคภาพถ่าย
กาลังขยาย 1500 เท่า พบว่ามอร์ต้าร์ผสมน้ ายางพารา P/C เท่ากับ
1%, 3% และ 5% พืน้ ผิวของมอร์ต้าร์ไม่ขรุขระลักษณะเรียบเป็ นเนื้อ
เดียวกันและแน่ นเต็มกระจายทัวพื
่ น้ ผิว ไม่มรี ูพรุน เมื่อเทียบกับมอร์
ต้าร์แบบธรรมดาทีไ่ ม่ผสมน้ ายางพารา
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4.2 ข้อเสนอแนะ
1) การใช้น้ ายางพาราผสมกับปูนซีเมนต์ควรใช้น้ ายางพารา
ชนิดพรีวลั คาไนซ์เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้ อมต่างๆ
เช่น อุณหภูม ิ ความชื้น แสงแดด ได้ดกี ว่าน้ ายางธรรมชาติ แต่การ
ผสมน้ า ยางพารากับ คอนกรีต หรือ มอร์ต้ า ร์ ค วรมีค วามระมัด ระวัง
จะต้องทาการผสมน้ าและน้ ายางพาราให้เข้ากันก่อนทีจ่ ะนาไปผสมใน
คอนกรีตหรือมอร์ต้าร์เพื่อ ไม่ให้น้ ายางจับตัวเป็ นชิ้นยางเล็กๆ ในเนื้อ
มอร์ต้าร์ ถ้าผสมน้ ายางพาราในปริมาณทีม่ ากจะต้องใช้สารลดแรงตึง
ผิวผสมเข้าไปในน้ ายางเพื่อป้องกันการจับตัวเป็ นก้อนเมื่อน้ ายางผสม
เข้ากับปูนซีเมนต์
2) ควรการศึก ษาวิจ ัย ต่ อ ยอดและน าผลการศึก ษาวิจ ัย ไป
ทดสอบการใช้งานจริงภาคสนาม เช่น การใช้เป็ นวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์
สาหรับดาดคูส่งน้ า และการใช้เป็ นวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์สาหรับสร้างถัง
เก็บน้ า เป็ นต้น
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากสานักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และได้รบั ความอนุ เคราะห์ใช้
ห้อ งปฏิบ ัติก ารคอนกรีต เทคโนโลยี กองวิช าวิศ วกรรมโยธา ส่ว น
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สยาม คณะผู้ว ิจ ัย ใคร่
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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