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บทคัดย่อ

1. บทนํา

บทความนี้เป็ นการศึกษาผลของการใช้เม็ดโฟมต่อคุณสมบัตดิ า้ น
การรับกําลังในมอร์ตา้ เพื่อให้ได้คุณสมบัตขิ องมอร์ตา้ ที่มนี ํ้าหนักเบา
และสามารถรับกําลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาตามสัดส่วน
การผสมเพิม่ ของเม็ดโฟมแทนที่ปริมาตรทรายที่ใช้ในมอร์ตา้ ในการ
ทดสอบควบคุมอัตราส่วนนํ้าต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ 0.6 โดยทดสอบค่า
กําลังแรงอัด แรงดัด การดูดซึมของนํ้า การไหลแผ่ และความหนาแน่น
ของก้อนตัวอย่างมอร์ตา้ ที่ออกแบบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM
และจากผลการทดสอบ พบว่า ค่ากําลังแรงอัดมีค่าลดลงแปรผันตาม
อัตราส่วนของเม็ดโฟมที่ผสมเพิม่ โดยเป็ นผลให้ค่าความหนาแน่นของ
วัสดุลดลงเช่นกัน สําหรับผลที่น่าสนใจคือค่ากําลังแรงดัดในช่วงของ
การผสมเม็ดโฟมแทนที่ทรายในอัตราส่วนระหว่างร้อยละ 50-60
สามารถเพิม่ ค่าแรงดัดได้โดยมีนยั สําคัญและสอดคล้องการค่าทดสอบ
การดูดซีมของนํ้าในก้อนตัวอย่าง

ั บนั ได้มีการพัฒนาองค์ความรูค้ วามเข้าใจในประสิทธิภาพใน
ปจจุ
เรื่องของวัสดุให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า มอร์ตา้ เป็ น
วัสดุท่เี กิดจากการผสมปูนซีเมนต์เชื่อมประสานระหว่างเม็ดทรายและ
การผสมนํ้าเพื่อให้เกิดปฎิกริ ยิ าไฮเดรชั ่นให้สามารถแข็งตัวในแบบหล่อ
ได้ ตามปกติการใช้งานของมอร์ตา้ จะใช้เป็ นปูนก่อและปูนฉาบ หรือจะ
ใช้เป็ นในส่วนของโครงสร้างบางประเภทที่สามารถรับกําลังได้ด้วย เช่น
ผนังรับกําลัง เป็ นตัน การพัฒนาคุณสมบัติของมอร์ต้า เพื่อการใช้งาน
เฉพาะด้านให้เหมาะสมกับคุณสมบัติในตัววัสดุ เป็ นสิ่งที่น่าสนใจและ
ศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ในการก่ อ สร้า งป จั จุ บ ัน ระบบผนั ง รับ กํ า ลัง ได้ เ ป็ นที่ ย อมรับ
โดยทัวไป
่ ด้วยคุณสมบัตทิ ่สี ามารถก่อสร้างได้เร็วและมีความสะดวกต่อ
ั ยในด้านนํ้าหนักของตัว
การใช้งาน ในการออกแบบการใช้งานวัสดุ ปจจั
วัสดุเองมีความสําคัญในการพิจารณาเลือกใช้วสั ดุชนิดนัน้ การนําวัสดุ
แทนที่ท่มี ีนํ้าหนักเบามาใช้ผสมเพื่อลดปริมาณของทรายที่ใช้ ทําให้ได้
มอร์ต้าที่มนี ํ้ าหนักเบาแต่ยงั คงต้องอยูภ่ ายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
ในด้านปจั จัยการรับกําลังและการใช้งานได้โดยสะดวก พร้อมกับความ
คุม้ ค่าในเรื่องของราคาด้วย มีหลายๆงานวิจยั ที่ได้เลือกใช้วสั ดุประเภท
ต่างๆที่มนี ํ้ าหนักเบามาใช้ผสมเพิ่มในมอร์ต้าเพื่อศึกษาคุณสมบัตกิ าร
รับกําลัง และการเลือกเม็ดโฟมที่นํามาผสมในมอร์ตา้ ก็เป็ นอีกทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจ มีงานวิจยั ที่ผา่ นมาได้พยายามศึกษาคุณสมบัตขิ องเม็ด
โฟมที่นํามาใช้ผสมในมอร์ต้า พบว่าปญั หาที่เกิดขึน้ ของการใช้งานคือ
การลอยตัวของเม็ดโฟมในขณะผสมกับมอร์ตา้ จึงไม่สามารถใช้งานได้
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ในการศึก ษาครัง้ นี้ ได้นํ า เม็ด โฟม Expanded
Polystyrene (EPS) ชนิด Economic Recycle ซึ่งมีคุณสมบัติการผสม
เข้าได้กบั มอร์ตา้ มาทดสอบคุณสมบัติดา้ นกําลังและการดูดซึมของนํ้ า
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมของเม็ด
โฟมที่ผสมเพิม่ หรือแทนที่ปริมาตรของทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0-100
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเม็ดโฟมที่ผสมในมอร์ต้า
ในเรื่องของการรับกําลังและการใช้งาน และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรูใ้ นวัสดุซเี มนต์ผสมเม็ดโฟม ต่อไป

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, กลสมบัต,ิ มอร์ตา้ , เม็ดโฟม

Abstract
This is the study of the using foam in mortar their mechanical
properties. The objective of the study is investigations of the
efficacy of mortar to reduce the weight and good strength. By
considering the proportion of mixing sand was replaced by foam,
the water/cement ratio was fixed at 0.6. The samples were
tested by following ASTM standards compression testing, flexural
testing, flow able, water abortion and density. The results shows
that the Expanded Polystyrene (EPS) beads foam decrease the
compressive strength depending on the percentage foam
addition. The density of mortar was decreased by the foam
volume addition. In this study, results shows interesting
mechanical properties of foam mortar in range of 50-60
percentage foam additions. It can increase the flexural strength
and improve the water absorption of the samples testing.
Keywords: Effective, Mechanical Properties, Mortar, Foamed
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วัสดุท่ใี ช้ในการศึกษา
 ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 1 ตราช้าง ของบริษทั สยาม
ซีเมนต์ จํากัด(มหาชน) ค่าความถ่วงจําเพาะ 3.15 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
 ทรายแม่ นํ้า ผ่านการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C128
ผ่า นตะแกรงร่ อ นเบอร์ 4 ค่ า โมดู ล ัส ความละเอีย ด 2.81 ความ
ถ่วงจําเพาะ 2.55 เปอร์เซนต์ของการดูดซึมร้อยละ 1.63 ปริมาณ
ความชืน้ ร้อยละ 2.51
 เม็ดโฟมชนิด Expanded Polystyrene Beads จําหน่ายโดยบริษทั
Cebau Industries จํากัด ประเภท Politerm Economic Recycle
Type

ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการผสมของก้อนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
Proportions (g.)
Foam
Cement
Water
Sand
Foam

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตทิ างเคมีของปูนซีเมนต์ท่ใี ช้ในการทดสอบ
Composition/Properties
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
Fe2O3 (%)
CaO (%)
MgO (% )
K2O (% )
Na2O (% )
SO3 (% )
MnO (%)
Specific Gravity
Bulk Density (kg /l)
Fineness, Retaining 45μm sieve (%)
Moisture Content (%)

21.45
5.35
3.01
67.33
1.52
0.33
0.11
2.31
3.15
1 .02
8 .60
0.11

3. การออกแบบสัดส่วนผสมในการทดสอบ
มอร์ต้ามีอตั ราส่วนวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์) ต่อทรายเท่ากับ 1:
2.75 โดยนํ้ าหนัก การผสมเม็ดโฟมแทนที่ตามปริมาตรของทราย ดัง
แสดงค่ าในตารางที่2 อัต ราส่ วนนํ้ าต่อ ซีเมนต์ คงที่ 0.6 ขัน้ ตอนการ
ผสมเป็ นการผสมแห้ง โดยแปรผันการแทนที่ของเม็ดโฟมตามปริมาตร
ของทรายที่อตั ราส่วนร้อยละระหว่าง 0-100 นํ ามาผสมกับปู นซีเมนต์
ตามนํ้าหนักที่ช ั ่งไว้ หลังจากนัน้ จึงผสมกับนํ้าสะอาดที่ชงนํ
ั ่ ้าหนักเตรียม
ไว้ คลุ ก เคล้า ให้เข้า กัน เทลงในแบบหล่อ ตัว อย่างที่เตรีย มไว้ข นาด
5x5x5 ซม. สํา หรับ การทดสอบแรงอัด และแบบหล่อ ขนาด 4x4x16
ซม. สําหรับการทดสอบแรงดัด โดยควบคุมการกระจายตัวของเม็ดโฟม
ขณะเทให้ทวๆในแบบหล่
ั่
อ ปล่อยทิง้ ไว้ให้แห้ง แล้วนําไปบ่มแช่นํ้าตาม
อายุการทดสอบที่ 28 วัน
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2. การทดสอบ

4. การทดสอบ
ในการศึก ษานี้ ไ ด้อ้า งอิง มาตรฐานการทดสอบตามASTM เพื่ อ
ทดสอบกําลังรับแรงอัด (ASTM C109) กําลังรับแรงดัด (ASTM C348)
เปอร์เซนต์ก ารดู ด ซึม ของนํ้ า (ASTM C1403) อัต ราการไหลแผ่ข อง
มอร์ตา้ (ASTM C230M-08) การทดสอบ ด้วยเครื่องทดสอบ Universal
Testing Machine (UTM) ควบคุ ม อัต รารอบความเร็ว ทดสอบที่ 0.6
mm./sec.สําหรับการทดสอบได้เตรียมจํานวน 6 ก้อนตัวอย่างในแต่ละ
การทดสอบที่อา้ งอิงกับมาตรฐาน ASTM ดังกล่าว

5. ผลการทดสอบ
ตารางที่ 3 แสดงค่าผลการทดสอบต่างๆของคุณสมบัตมิ อร์ตา้ ผสม
เม็ดโฟม
ปริมาตร ความ
การ
การดูดซึมนํ้า
กําลัง กําลัง
เม็ดโฟม หนาแน่น ไหล
แรงอัด แรงดัด
%
(g/cm3)
%
½ hr. 24 hr. ksc.
ksc.
0
2.135 146.84 1.783 3.948 307.24 105.54
10
2.046 140.53 2.081 4.464 265.84 82.70
20
1.924 123.33 1.998 4.290 195.78 68.63
30
1.791 110.00 2.377 4.997 174.57 59.86
40
1.705 80.00 3.080 5.869 154.38 51.80
50
1.548 140.00 4.725 6.980 95.55 51.09
60
1.426 180.00 3.672 4.269 73.72 79.94
70
1.238 166.67 1.901 3.650 52.21 77.40
80
1.150 153.33 1.934 3.854 33.65 65.98
90
0.972 132.67 1.556 2.689 32.83 40.07
100
0.595 102.00 1.574 2.774 23.55 37.22
2

ในการทดสอบค่าความหนาแน่ นของก้อนตัวอย่างมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม
พบว่า การผสมสัดส่วนปริมาณเม็ดโฟมเพิม่ ตามร้อยละ ระหว่าง 0-100
แทนที่ปริม าตรของทรายนัน้ ทํ าให้ค่าความหนาแน่ นที่ได้มีค่าลดลง
ตามลําดับ โดยค่าความหนาแน่นสูงสุด เป็ นก้อนตัวอย่างมอร์ตา้ ที่ผสม
ทรายไม่ ได้ผ สมเม็ด โฟมเท่ ากับ 2.135 g/cm3. และค่าตํ่ าสุ ด เป็ น
ก้อนตัวอย่างมอร์ตา้ ที่ผสมเม็ดโฟม 100 เปอร์เซนต์ ไม่มสี ่วนผสมของ
ทราย เท่ากับ 0.595 g/cm3. จึงสามารถสรุปได้ว่า ความหนาแน่ น
ของเม็ดโฟมที่มีค่าตํ่าทําให้ค่าความหนาแน่ นในก้อนตัวอย่างมอร์ต้า
ลดลงตามลําดับของการผสมเพิม่
2.2

Density

ในการทดสอบค่ากําลังรับแรงอัดของมอร์ตา้ ผสมเม็ดโฟมนี้ พบว่า
ปริมาณของเปอร์เซนต์ร้อยละเม็ดโฟมที่ถูกผสมเพิ่มแทนที่ทรายตาม
ปริมาตรนัน้ มีผลทําให้ค่ากําลังรับแรงอัดลดลงตามลําดับ โดยค่ากําลัง
รับแรงอัดสูงสุดคือก้อนตัวอย่างมอร์ตา้ ที่ไม่ได้ผสมเม็ดโฟม มีค่าเท่ากับ
307.24 กก./ตร.ซม. และค่ากําลังแรงอัดลงลดตํ่าสุดที่เปอร์เซนต์รอ้ ยละ
100 ของเม็ดโฟมที่แทนปริมาตรทราย มีค่าเท่ากับ 23.55 กก./ตร.ซม.
โดยค่ามาตรฐาน กําลังรับ แรงกด ของ มอก. และอาคารวัสดุก่ อของ
วสท. กําหนดเท่ากับ 70 กก./ตร.ซม. (สําหรับประเภทรับนํ้ าหนัก) และ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 25 กก./ตร.ซม. (สํ า หรับ ประเภทไม่ร ับ นํ้ าหนัก ) ดัง นัน้
สัด ส่ ว นการผสมเม็ด โฟมที่ เหมาะสมอยู่ป ระมาณอัต ราร้อ ยละ 60
เปอร์เซนต์โดยแทนที่ปริมาตรทรายที่ใช้ (73.72 กก./ตร.ซม.)
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รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับร้อยละเปอร์เซนต์
ของเม็ดโฟม
สําหรับอัตราการไหลแผ่ของมอร์ตา้ ผสมเม็ดโฟม โดยทดสอบตาม
วิธี Flow Table ที่ค วบคุ มอัตราส่วนนํ้ าต่อซีเมนต์ เท่ากับ 0.6 พบว่ า
ปริมาณของเม็ดโฟมที่ผสมเพิ่มในมอร์ตา้ มีผลทําให้ค่าอัตราการไหล
แผ่ลดลงในช่ วงระยะแรกระหว่าง เปอร์เซนต์ร้อยละ 10-40 และมีค่ า
เพิม่ ขึน้ ในช่วงเปอร์เซนต์รอ้ ยละ 50-60 หลังจากนัน้ จึงลดลงในช่วงการ
ผสมเม็ดโฟมเปอร์เซนต์ร้อยละ 70-100 แต่เมื่ออ้างอิงจากค่ามาตรฐาน
การทดสอบของอัต ราการไหลแผ่ท่ีเหมาะสม ควรอยู่ระหว่างร้อ ยละ
110  5 ซึ่งคือค่าของการผสมเม็ดโฟมเพิม่ ที่รอ้ ยละ 30
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รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหว่างอัตราการไหลแผ่ กับร้อยละ
เปอร์เซนต์ของเม็ดโฟม

นอกจากนี้ พบว่า ป จั จัยของความหนาแน่ นในมวลวัส ดุมีผ ลต่ อ
ประสิท ธิภาพการรับกําลังแรงอัดของก้อนมอร์ต้าที่ผสมด้วยเม็ดโฟม
เนื่ อ งจากค่ าความหนาแน่ น ที่ลดลงตามปฎิภ าคของเปอร์เซนต์ร้อ ย
ละเม็ดโฟมที่มจี ํานวนมากขึน้ ตามลําดับ ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความหนาแน่นสูงขึน้ กับค่ากําลังรับแรงอัดของก้อนมอร์ตา้ มีค่าเพิ่มขึน้
ตามกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.
3

สําหรับผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงดัดของก้อนมอร์ต้าผสมเม็ด
โฟมนี้ พบว่า ปจั จัยการผสมเพิ่มของเม็ดโฟมในเปอร์เซนต์รอ้ ยละ 1050 มีค่ากําลังแรงดัดที่ลดลง อยู่ระหว่าง 82.7-51.09 กก./ตร.ซม. โดย
เปรียบเทียบกับค่ากําลังรับแรงดัดของก้อนมอร์ต้าที่ไม่ได้ผสมเม็ดโฟม
ที่มีค่าเท่า กับ 105.54 กก./ตร.ซม. และที่อ ัตราเปอร์เซนต์ร้อ ยละ 60
ของการผสมเม็ดโฟมในมอร์ตา้ มีค่ากําลังรับแรงดัดที่สูงเพิม่ ขึน้ เท่ากับ
79.94 กก./ตร.ซม. แล้วจึงลดค่ากําลังแรงดัดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังที่
เปอร์เซนต์ร้อ ย 70-100 ซึ่งทัง้ นี้ มีความน่ าจะเป็ น ของการที่ค่ากําลัง
แรงดัดในช่วงเปอร์เซนต์เม็ด โฟมร้อ ยละ 60 เพิ่ม สูง ขึน้ หลังจากช่ว ง
ระหว่างเปอร์เซนต์รอ้ ยละ 10-50 ของเม็ดโฟมที่มคี ่ากําลังแรงดัดลดลง
ต่อเนื่อง จากในทฤษฎีหลักการของวัสดุเชิงประกอบ ก้อนตัวอย่างการ
ทดสอบแรงดัด ของมอร์ต้า ที่มีเม็ดโฟมอยู่ ในส่วนของเม็ด โฟมจะทํ า
หน้าที่เสริมเพิ่มการรับแรงดึง จึงทําให้ประสิทธิภาพการต้านแรงดึงได้
สูงเพิม่ ขึน้ กว่าช่วงในระยะเปอร์เซนต์รอ้ ยละ 10-50
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การทดสอบอัต ราการดู ด ซึม ของนํ้ าในก้อ นตัว อย่า งทดสอบ ที่
ช่ว งเวลา 30 นาที และภายหลัง 24 ชัว่ โมงนัน้ เมื่อ เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนเปอร์เซนต์ร้อยละของเม็ดโฟมที่ผสมเพิ่มเพื่อ แทนที่ทรายใน
มอร์ตา้ พบว่า อัตราการดูดซึมนํ้าของก้อนเม็ดโฟมผสมมอร์ตา้ มีค่าเพิม่
สูงขึน้ ต่อเนื่องในช่วงเปอร์เซนต์รอ้ ยละ 10-50 ของการผสมเม็ดโฟมใน
มอร์ตา้ และหลังจากนัน้ ที่เปอร์เซนต์รอ้ ยละ 60-100 อัตราการดูดซึมนํ้ า
ได้ลดลงต่อเนื่อ ง ทัง้ ผลการทดสอบทัง้ สองช่วงเวลาดังกล่า ว ผลของ
อัตราการดูดซึมนํ้ าที่เพิม่ ขึน้ ในการทดสอบนัน้ เกิดจากความเป็ นรูพรุน
ของเนื้ อวัสดุ ท่ีผ สมระหว่างเม็ด โฟมกับ มอร์ต้ายังคงมีอ ัตราช่ องว่า ง
เกิด ขึน้ ที่ทํ าให้การแทนที่ของนํ้ าเกิดขึน้ จนกระทัง้ อัตราการเพิ่มของ
เม็ดโฟมแน่ นเต็มที่เพียงพอจนทําให้ช่องว่างในเนื้อมอร์ต้าลดลงทําให้
นํ้ าไม่ สามารถเข้าไปแทนที่ไ ด้เนื่อ งจากโฟมมีคุ ณ สมบัติท่ที ึบ นํ้ า ซึ่ง
สังเกตุได้จากในรูป ที่ 6 การกระจายตัวของเม็ด โฟมในแต่ ละสัดส่ว น
ปริมาตรการผสม
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รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ค่ากําลังรับแรงดัด ของมอร์ตา้ ผสมเม็ดโฟม

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ค่าการดูดซึมนํ้า ของมอร์ตา้ ผสมเม็ดโฟม
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จากรูปที่ 6 แสดงภาพถ่ายหน้ าตัดของก้อนมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม
ภายหลังการทดสอบและแตกหัก เพื่อ ศึก ษาการกระจายตัวของเม็ด
โฟมตลอดทัว่ หน้า ตัด ของก้อนตัว อย่า งที่เพิ่ม เปอร์เซนต์ร้อยละการ
ผสมเม็ด โฟม แทนที่ป ริม าตรทราย พบว่ าเม็ด โฟมชนิ ด Economic
Recycle มีอตั ราการกระจายตัวที่ดีตลอดทัวหน้
่ าตัด และขณะทํ าการ
ผสมขึน้ รูปก้อนตัวอย่าง การยึดเกาะของเม็ดโฟมกับเนื้อมอร์ต้ามีการ
จับตัวที่ดี แต่เนื่องจากข้อมูลในด้านคุณสมบัติเฉพาะของเม็ดโฟมดังก
ล่าวมิได้เปิ ดเผย จึงทําให้การวิเคราะห์สาเหตุทางกายภาพของเม็ดโฟม
ผสมมอร์ตา้ นี้ไม่สามารถระบุได้โดยชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการ
ทดสอบด้านคุณสมบัตดิ งั กล่าว สามารถสรุปได้วา่ มอร์ตา้ ผสมเม็ดโฟม
มีประสิท ธิภาพทางกลสมบัติการรับ แรงต่างๆได้อย่างเหมาะสมตาม
สัดส่วนการผสมเพิม่ ของเม็ดโฟมในก้อนมอร์ตา้ ที่ทดสอบนี้

 คุณสมบัติการรับกําลังแรงดัดของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม มีค่ากําลัง
แรงดัดที่ลดลงตามสัดส่วนของการผสมเม็ดโฟมที่เพิม่ ขึน้ ตามลําดับ อยู่
ระหว่าง 105.54 -37.22 กก./ตร.ซม. โดยอัตราการผสมของเม็ดโฟมที่
เหมาะสม อยูท่ ่รี อ้ ยละ 60 เปอร์เซนต์ของการแทนที่ปริมาตรของทราย
 คุณสมบัตกิ ารดูดซึมนํ้ ามีค่าเพิ่มขึน้ สูงสุด เมื่อปริมาตรการแทนที่
เม็ ด โฟมอัต ราส่ ว นการผสมร้อ ยละ 50 เปอร์เ ซนต์ ข องการแทนที่
ปริมาตรทราย
 อัตราการไหลแผ่ท่เี หมาะสมของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟมที่เหมาะสม
และอยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กํ า หนดคื อ อัต ราส่ ว นผสมร้อ ยละ 30
เปอร์เซนต์ของการแทนที่ปริมาตรทราย ในกรณี ท่ใี ช้อตั ราส่วนนํ้ าต่ อ
ซีเมนต์ท่ี 0.6
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6. สรุป และ ข้อเสนอแนะ
จากผลการทดลองในการทดสอบของการใช้ เ ม็ ด โฟ มชนิ ด
Economic Recycle ของบริษ ัท Cebau Industries จํ ากัด ผสมในมอร์
ต้า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางกลสมบัติของวัสดุเชิงประกอบดังกล่าว
สามารถสรุปได้ดงั นี้
 ค่า ความหนาแน่ น ของมอร์ต้าผสมเม็ด โฟมมีค่ าความหนาแน่ น
ลดลงตามสัดส่วนของการผสมเม็ดโฟมที่เพิม่ ขึน้ ตามลําดับ อยู่ระหว่าง
2.135 -0.595 กรัม /ลบ.ซม. โดยที่ ค่ า ความหนาแน่ น มี ผ ลต่ อ ค่ า
คุณสมบัตกิ ารรับกําลังรับแรงอัดและกําลังรับแรงดัด เป็ นต้น
 คุณ สมบัติทางการรับกําลังแรงอัดของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม มีค่ า
กําลังลดลงตามสัดส่วนของการผสมเม็ดโฟมที่เพิ่มขึน้ ตามลําดับ อยู่
ระหว่าง 307.24-23.55 กก./ตร.ซม. โดยอัตราการผสมของเม็ดโฟมที่
เหมาะสม ที่ไม่ทําให้ค่ากําลังแรงอัดตํ่ากว่าค่ามาตราฐานวัสดุก่อของ
มอก.(สํา หรับ ประเภทรับ กํ าลัง) อยู่ท่รี ้อยละ 60 เปอร์เซนต์โดยการ
แทนที่ปริมาตรของทราย
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