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บทคัดย่อ

บทความนี้ ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักเป็ นวัสดุจีโอโพลิเมอร์ โดยมีการศึกษาปั จจัยของปริ มาณการแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอัตราส่ วนสารละลายต่อวัสดุประสานที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์
โดยใช้อ ัต ราส่ ว นปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์ ในเถ้าหนัก เท่ ากับ 0:100, 10:90, 20:80 และ 30:70 และใช้ส ารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 โมลาร์และสารละลายโซเดียมซิ ลิเกตเป็ นของเหลวในส่ วนผสม ผลการทดสอบแสดงให้
เห็ นว่า การเพิ่มอัตราส่ วนปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าหนัก และอัตราส่ วนสารละลายต่อวัสดุประสานส่ งผลต่อสมบัติ
เชิ งกลของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ ระยะเวลาก่อตัวของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ มีค่าลดลงเมื่ อปริ มาณการแทนที่
ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์เพิ่มขึ้น การใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์แทนที่เถ้าหนักมีผลต่อการเกิดปฏิ กิริยาของผลิตภัณฑ์ภายใน
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ส่ วนผสมที่มีอตั ราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าหนัก เท่ากับ 30:70 และใช้อตั ราส่ วนสารละลาย
ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.9 มีค่ากาลังรับแรงอัดสู งสุ ด เท่ากับ 16.67 เมกะปาสคาล สาหรับขนาดโพรงและการดูดซึ มน้ า
พบว่ามีค่าลดลงเมื่อปริ มาณการแทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์เพิ่มขึ้น ซึ่ งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับผลการทดสอบ
กาลังรับแรงอัด
ABSTRACT

This article investigates the utilization of bottom ash (BA) in geopolymer material with various
factors of Portland cement ( PC) replacement and liquid alkali to binder ( L/ B) ratio on physical
properties of geopolymer mortar. This study is used the PC:BA ratio of 0:100, 10:90, 20:80 and 30:70.
The 10 molar of sodium hydroxide and sodium silicate solution are used as the liquid portion in the
mixture. The test results indicate that the increase in PC: BA ratio and L/ B ratio affect mechanical
properties geopolymermortar. The setting time of geopolymer mortar decreases with increasing of PC
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replacement. The use of PC to replace BA is significantly affected to the reaction products of
geopolymer matrix. The uses of PC: BA ratio at 30: 70 and L/ B ratio at 0.9 gives high compressive
strength, which is 16.67MPa. For total porosity and water absorption test, they are decreasedas PC
replacement increases. This resulted is corresponded to compressive strength results of geopolymer
mortar.

1.

บทนา

ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาให้ดีข้ ึน แต่ยงั คงมีกาลัง
รั บ แ รงอั ด ที่ ค่ อ น ข้ า งต่ า ข ณ ะที่ จาก งาน วิ จั ย ข อ ง
Chindaprasirt et al., [3] รายงานไว้ว่า วัส ดุ จี โ อโพลิ
เมอร์ จากเถ้าลอยสามารถให้ก าลังอัด ได้สู งกว่าจี โ อโพลิ
เมอร์ จากเถ้าหนัก เนื่ องด้วยลักษณะเฉพาะของวัสดุต้ งั ต้น
อย่างไรก็ ต ามจี โ อโพลิ เมอร์ จ ากเถ้าลอยที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ
ยัง คงมี ก าลัง รั บ แรงอัด ที่ ต่ า ดั ง นั้ น จึ ง มี ง านวิ จัย ที่ ไ ด้
พยายามศึ กษาเพื่ อปรั บปรุ งสมบัติข องจี โอโพลิ เมอร์ จาก
เถ้าลอยที่ อุณหภูมิปกติ เช่ นGarcia-Lodeiro et al. [4]
ศึ กษาจี โอโพลิ เมอร์ ผสมแคลเซี ยมออกไซด์เป็ นสารผสม
เพิ่ม จากรายงานดังกล่าวสรุ ปไว้วา่ เมื่อระบบของจีโอโพลิ
เมอร์ มีปริ มาณของแคลเซี ยมออกไซด์เพิ่มขึ้ น ในระบบมี
แนวโน้มส่งผลเชิงทางบวกต่อสมบัติของจีโอโพลิเมอร์จาก
เถ้าลอย เนื่ องจากแคลเซี ยมออกไซด์สามารถทาปฏิ กิริยา
กับสารละลายด่างอัลคาไลเกิดเป็ นสารประกอบแคลเซียมซิ
ลิ เกตไฮเดรต (CSH) และแคลเซี ย มอะลู มิ โ นซิ ลิ เกต
ไฮเดรต (CASH) คล้า ยกับ กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาใน
ระบบปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ทาให้ระบบมีสารประกอบ
แคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรตและแคลเซี ย มอะลู มิ โนซิ ลิ เกต
แทรกอยูก่ บั ผลผลิตของจีโอโพลิเมอร์ ส่งผลให้วสั ดุแข็งตัว
และรับกาลังได้ดีข้ ึนที่อุณหภูมิปกติและมีสมบัติทางกลที่ดี
ขึ้ นจากผลงานวิ จัย ของ Phoo-ngernkham et al. [5]
และ ธนากร ภูเงิ นขา และคณะ [6] แสดงให้เห็ นว่าการ
แทนที่ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าลอยส่ งผลเชิงบวกต่อ
การพัฒนาการก่อตัวและการรับกาลังอัดของจีโอโพลิเมอร์
ซึ่ งมี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะน าปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์ ม า
แทนที่ ในเถ้าหนักเพื่ อ ให้เกิ ด ปฏิ กิริยาระหว่างแคลเซี ยม
ออกไซด์จากปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์กบั ซิลิกาและอะลูมินา
จากเถ้าหนักเพื่อปรับปรุ งสมบัติของจี โอโพลิเมอร์ จากเถ้า
หนัก

การจัดการวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมยังคงเป็ น
ประเด็น ที่ ควรให้ความสาคัญ และได้รับ การจัด การอย่าง
จริ งจังเพื่อลดการนาวัสดุพลอยได้มากองทิ้งในที่ โล่งและ
ส่ งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม หนึ่ งในวัสดุพลอยได้ท่ี ปัจจุบัน
สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นอุ ต สาหกรรมวัส ดุ
ก่อสร้าง โดยการนามาใช้แทนที่ ปูน ซี เมนต์ป อร์ ตแลนด์
บางส่ ว น คื อ เถ้าลอยซึ่ งเป็ นวัส ดุ พ ลอยได้จ ากการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง แต่อย่างไรก็
ตามเถ้าลอยดังกล่าวยังคงเหลือกองทิ้งอีกจานวนมาก ใน
ปั จจุ บัน มี ความพยายามในการพัฒนาวัสดุ เชื่ อมประสาน
ชนิ ดใหม่เพื่อนามาทดแทนการใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
โดยวัสดุดงั กล่าวสามารถก่อตัวและรับกาลังได้เหมือนกับ
ระบบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์วสั ดุน้ นั คือจีโอโพลิเมอร์
จีโอโพลิเมอร์สามารถเตรี ยมได้จากการนาวัสดุพลอย
ได้ จ ากภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี อ งค์ ป ระกอบของซิ ลิ ก า
(SiO2) และอะลู มิ น า (Al2O3) เป็ นวัส ดุ ต้ ั ง ต้ น มาท า
ปฏิ กิ ริ ยากั บ สารละลายอั ล คาไลไฮดรอกไซด์ แ ละ
สารละลายอัล คาไล - ซิ ลิเกตท าให้สามารถก่ อตัวและรั บ
กาลังอัดได้ [1] ในประเทศไทยนิ ยมใช้เถ้าลอยมาใช้เป็ น
วัส ดุ ตั้ งต้ น ใน การผลิ ตจี โอโพ ลิ เม อร์ เนื่ องด้ ว ยมี
องค์ประกอบทางเคมีที่ประกอบด้วยซิ ลิกาและอะลูมินา มี
องค์ประกอบทางแร่ ที่มีความเป็ นอสัณฐานที่เหมาะต่อการ
เกิดปฏิกิริยากับสารละลายด่าง และมีขนาดอนุภาคเล็ก [1]
ขณะเดี ยวกันวัสดุพลอยได้จากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะอี กชนิ ด
หนึ่ งคื อเถ้าหนัก โดยที่ เถ้าหนักมี องค์ประกอบทางเคมี ที่
ประกอบด้วยซิ ลิกาและอะลูมิ นาเช่ น เดี ยวกัน กับ เถ้าลอย
แต่มีขนาดอนุ ภาคใหญ่ กว่า มีความพรุ นสู ง และมี ส่วนอ
สัณ ฐานน้อยเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ เถ้าลอย [1] ซึ่ งถื อ เป็ น
ข้อ จ ากัด ในการน ามาใช้งาน อาภา สธนเสาวภาคย์ [2]
รายงานไว้ว่าเมื่ อเถ้าหนัก มี ขนาดอนุ ภาคเล็กลงช่ วยเพิ่ ม
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ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึ ง มี จุ ด ประสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความ
เป็ นไปได้ในการน าเถ้าหนักมาใช้เป็ นวัส ดุ ต้ งั ต้น ในการ
ผลิ ต วัส ดุ จี โ อโพลิ เมอร์ ซ่ ึ งนอกจากจะเป็ นการน าวัส ดุ
พลอยได้ ม าใช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ดในงานวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง
นอกจากนั้นยังเป็ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อลดการกอง
ทิ้งวัสดุพลอยได้ดงั กล่าว โดยงานวิจยั นี้ได้ศึกษาอัตราส่วน
สารละลายต่ อ วัส ดุ ป ระสานที่ มี ต่ อ ระยะเวลาการก่ อ ตัว
กาลังรั บแรงอัด และการดูดซึ มน้ าของจี โอโพลิ เมอร์ จาก
เถ้าหนักที่ มีการแทนที่ ด้วยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ซึ่ งผล
การทดสอบที่ได้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการนาวัสดุดงั กล่าว
ไปใช้กบั งานวัสดุก่อสร้างต่อไป
2.

SiO 2 เท่ า กั บ 32.39%

H 2O

เท่ า กับ

54.16%

ตามลาดับ
2.2 การเตรียมตัวอย่ างจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
อัตราส่ วนผสมจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ ดงั แสดงใน
ตารางที่ 2 โดยแปรผันอัตราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ในเถ้าหนัก เท่ ากับ 0:100, 10:90, 20:80 และ 30:70
และอัตราส่ วนของเหลวต่อวัส ดุ ประสาน (L/B) เท่ ากับ
0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 ตามล าดั บ ในงานวิ จ ั ย นี้ ใช้
อั ต ราส่ วนสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เกตต่ อ สารละลาย
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NS/NH) เท่ า กั บ 2.0 และ
อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน เท่ากับ 1.5ทุกอัตราส่ วน
ผสม

การเตรียมวัสดุและการทดสอบ

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์

2.1 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดสอบ

วัส ดุ ต้ ัง ต้น ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต จี โ อโพลิ เมอร์ ม อร์ ต ้า ร์
ประกอบด้ ว ย เถ้า หนั ก (BA) จากโรงไฟฟ้ า แม่ เมาะ
จังหวัดลาปาง โดยการบดและร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 80
เพื่อให้ได้อนุภาคที่มีขนาดปานกลางที่สามารถเกิดปฏิกิริยา
เคมีได้ ปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ (PC) และทรายละเอี ยด
(RS) องค์ป ระกอบทางเคมี ของเถ้าหนักและปู นซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ดงั แสดงในตารางที่ 1

Symbol
0.6BA0PC
0.6BA10PC
0.6BA20PC
0.6FA30PC
0.7BA0PC
0.7BA10PC
0.7BA20PC
0.7FA30PC
0.8BA0PC
0.8BA10PC
0.8BA20PC
0.8FA30PC
0.9BA0PC
0.9BA10PC
0.9BA20PC
0.9FA30PC

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของ BA และ PC
Chemical
compositions
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K 2O
MnO
LOI +SO3

และ

BA (%)

PC (%)

26.17
15.79
14.21
28.51
2.98
1.05
1.43
0.12
9.17

20.80
4.70
3.40
65.30
1.50
0.40
0.10
3.80

BA
(g)
100
90
80
70
100
90
80
70
100
90
80
70
100
90
80
70

PC
(g)
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

RS
(g)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

NH
(g)
20.0
20.0
20.0
20.0
23.3
23.3
23.3
23.3
26.7
26.7
26.7
26.7
30.0
30.0
30.0
30.0

NS
(g)
40.0
40.0
40.0
40.0
46.7
46.7
46.7
46.7
53.3
53.3
53.3
53.3
60.0
60.0
60.0
60.0

ส าหรั บ ขั้น ตอนการผสมจี โ อโพลิ เมอร์ ม อร์ ต ้า ร์
เริ่ มต้นด้วยผสมเถ้าหนัก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และทราย
ให้เข้ากันเป็ นเวลาประมาณ 1 นาที จากนั้นเติมของเหลวที่
เตรี ยมไว้ (สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลาย
โซเดี ยมซิ ลิเกต) ลงไปในส่ วนผสมแล้วผสมต่อเป็ นเวลา
ประมาณ 5 นาที จนส่ ว นผสมเป็ นเนื้ อ เดี ยวกัน ส าหรั บ
สารละลายด่ างคื อ สารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์แ ละ
สารละลายโซเดี ยมซิ ลิเกตจะผสมให้เข้ากันก่อนนาไปใช้
เป็ นของเหลวในส่วนผสม [6]

สารละลายที่ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ประกอบด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) ที่ความเข้มข้น 10
โม ลาร์ และสารละลายโซเดี ยมซิ ลิ เ กต (NS) ที่ มี
องค์ป ระกอบทางเคมี ได้แก่ Na 2O เท่ ากับ 13.45%,
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2.3 การทดสอบตัวอย่ าง

โพลิ เมอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ล งในแบบหล่ อ ขนาด 50x50x50
มิลลิเมตร เช่นเดียวกันกับการทดสอบกาลังรับแรงอัด โดย
ท าการทดสอบหาค่ าขนาดโพรงและการดู ด ซึ ม น้ าของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ ตา้ ร์ ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน โดยเมื่อ
ครบอายุที่ ต ้อ งการทดสอบ ด าเนิ น การวัด ขนาดและชั่ง
น้ าหนักตัวอย่าง และนาตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 100±5
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบระยะเวลานา
ออกจากเตาอบและชัง่ น้ าหนัก (Wdry ) จากนั้นนาตัวอย่าง
ไปแช่น้ าอีก 48 ชัว่ โมง เมื่อครบระยะเวลานาตัวอย่างขึ้น
จากน้ าและชัง่ น้ าหนัก (Wsat) และสุ ดท้ายคื อชั่งน้ าหนัก
ในน้ า (Wair) เพื่อหาค่าการดูดซึ มน้ า ขนาดโพรง และการ
ดูดซับน้ าโดยสามารถคานวณหาค่าขนาดโพรงและการดูด
ซึมน้ าได้จากสมการที่ (1)-(2)

การทดสอบระยะเวลาการก่ อตัว
การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของจี โอโพลิเมอร์
มอร์ ต ้าร์ ด าเนิ น การทดสอบด้ว ยเครื่ อ งมื อ ไวแคทตาม
มาตรฐาน ASTM C191 [7] โดยดาเนิ นการทดสอบใน
ห้องที่ มีอุณหภูมิปกติ สาหรับการเตรี ยมตัวอย่างทดสอบ
หลังจากกระบวนการผสมแล้วเสร็ จทาการเทจีโอโพลิเมอร์
มอร์ตา้ ร์ลงแบบหล่อทรงกรวยแล้วปาดหน้าให้เรี ยบซึ่งการ
วัด ระยะเวลาการก่ อ ตัว คื อ ระยะเวลาที่ เข็ ม ไวเคตขนาด
เส้น ผ่าศู นย์กลางขนาด 1 มิ ลลิ เมตร ปล่อยลงไปในเนื้ อ
จี โอโพลิ เมอร์ ม อร์ ตา้ ร์ ในระยะเวลา 30 วิน าที การหา
ความสั ม พัน ธ์ ข องเวลาที่ ผ่ า นไปกับ ระยะที่ เข็ ม จมเป็ น
ระ ย ะ เวล าตั้ งแ ต่ เริ่ ม ผ ส ม จ น ถึ งเวล าที่ เข็ ม จ ม ใน
จีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ 25 มิลลิเมตร คือระยะเวลาก่อตัว
เริ่ มต้น และเมื่อเวลาผ่านไปจนเข็มไม่จมในจีโอโพลิเมอร์
มอร์ ตา้ ร์ คือระยะเวลาก่อตัวสุ ดท้ายโดยผลการทดสอบใช้
ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ 2 ตัวอย่างต่อ 1 ส่วนผสม
2.3.2 การทดสอบกาลังรับแรงอัด
หลั ง จากกระบวนการผสมแล้ ว เสร็ จ ท าการเท
จี โอ โพ ลิ เม อ ร์ ม อ ร์ ต้ า ร์ ลงแ บ บ ข น าด 50x50x50
มิลลิเมตรตามมาตรฐาน ASTM C109 [8] โดยกระทุ ้ง
เนื้ อจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ แท่งกระทุง้ และใช้เกรี ยงปาด
หน้าตัวอย่างให้เรี ยบหลังจากนั้นทาการห่ อแบบหล่อด้วย
ฟิ ล์มพลาสติกเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความชื้นของตัวอย่าง
และเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติจนครบอายุการทดสอบตัวอย่าง
ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วันก่อนการทดสอบดาเนิ นการวัด
ขนาดตัวอย่างและชั่งน้ าหนัก และน าเข้าเครื่ อ งทดสอบ
กาลังรั บ แรงอัดโดยให้ต ัวอย่างอยู่ในแนวศู นย์กลางของ
เครื่ องทดสอบและผิวก้อนตัวอย่างสัมผัสกับแป้ นกดโดย
ผลการทดสอบใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ 3 ตัวอย่าง
2.3.3 การทดสอบค่ าขนาดโพรงและการดูดซึมนา้
ขั้น ตอนการเตรี ยมตัวอย่างสาหรั บ การทดสอบหา
ค่าขนาดโพรงและการดูดซึมน้ าของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ตา้ ร์
ด าเนิ น การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C642 [9]
ส าหรั บ การเตรี ยมตัว อย่ า งทดสอบเริ่ มต้น ด้ว ยเทจี โ อ
2.3.1

 Wair  Wdry 
 100
 Wair  Wsat 

porosity (%) = 

 Wsat  Wdry
 Wsat

absorption (%) = 


 100


(1)

(2)

เมื่อ porosity หมายถึ ง ขนาดโพรง (เปอร์ เซ็ นต์),
Absorption หมายถึ ง การดูดซับน้ า (เปอร์ เซ็นต์), Wsat
หมายถึงน้ าหนักตัวอย่างหลังแช่ในน้ าเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
(กรัม), Wdry หมายถึ ง น้ าหนักตัวอย่างหลังอบที่ อุณหภูมิ
100±5 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (กรั ม) และ
Wair หมายถึง น้ าหนักตัวอย่างในขณะที่ชงั่ ในน้ า (กรัม)
3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ ผล

ระยะเวลาก่ อตัวของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
ผลการทดสอบระยะเวลาก่ อตัวของจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ เมื่อ แปรผัน อัตราส่ วนปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ใน
เถ้าหนัก เท่ากับ 0:100, 10:90, 20:80 และ 30:70 และ
อัตราส่ วนสารละลายต่อวัสดุ ประสาน เท่ากับ 0.6, 0.7,
0.8 และ 0.9 ดังแสดงในรู ปที่ 1
3.1
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ก่อตัวเริ่ มต้นมี ค่าเท่ ากับ 410, 625,742 และ 800 นาที
ตามลาดับและระยะเวลาก่อตัวสุ ดท้ายเท่ ากับ 635, 675,
815และ 830 น าที ตามล าดั บ การเพิ่ มอั ต ราส่ วน
สารละลายต่อวัสดุประสานเพิ่มขึ้นทาให้ความสามารถใน
การทางานเพิ่มขึ้น กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของสารละลายด่าง
ที่ ใ ช้ ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของจี โ อโพลิ เมอร์ ท าให้ เพิ่ ม
ความสามารถในการชะละลายซิ ลิ ก า อะลู มิ น า และ
แคลเซี ยมออกไซด์จากวัส ดุ ต้ งั ต้น มากขึ้ น ซึ่ งการที่ เพิ่ ม
ความสามารถชะละลายดังกล่าวหมายถึงจาเป็ นต้องใช้เวลา
มากขึ้น ดังรายงานวิจยั ของอาภา สธนเสาวภาคย์ [2] จาก
ผลทดสอบข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ อัตราส่ วนปูนซี เมนต์
ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าหนักเและอัตราส่ วนสารละลายต่อวัสดุ
ประสานส่ งผลต่อระยะเวลาการก่อตัวของจี โอโพลิ เมอร์
มอร์ ต ้ า ร์ การใช้ ง านจี โ อโพลิ เ มอร์ ค วรพิ จ ารณาถึ ง
ส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้นๆ
3.2 กาลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
ค่ากาลังรับแรงอัดของจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ ที่อายุ
การบ่ ม 28 วัน เมื่ อ แปรผัน อัตราส่ ว นปู น ซี เมนต์ป อร์ ต
แลนด์ ใ นเถ้ า หนั ก และอั ต ราส่ วนสารละลายต่ อ วัส ดุ
ประสาน ดังแสดงในรู ปที่ 2
จากรู ป ที่ 2 แสดงให้เห็ นว่ากาลังรับแรงอัดของจี โอโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นเมื่ อ อั ต ราส่ วน
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่น
ค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของ 0.6BA0PC, 0.6BA10PC,
0.6BA20PC และ 0.6BA30PC มี ค่ า เท่ ากั บ 1.78,
3.76, 5.50 และ 10.37 เมกะปาสคาล ตามล าดับ การ
เพิ่มขึ้นของกาลังอัดของจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ เมื่อแทนที่
ปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์ในเถ้าหนัก เนื่ อ งจากปู น ซี เมนต์
ปอร์ ต แลนด์ ท าหน้ าที่ เป็ นแหล่ ง ให้ แ คลเซี ย มออกไซด์
ให้ กับ ระบบเถ้าหนั ก จี โ อโพลิ เมอร์ ท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่างแคลเซียมออกไซด์จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กบั ซิ
ลิ ก าและอะลู มิ น าจากเถ้ า หนั ก เกิ ด เป็ นสารประกอบ
แคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรตและแคลแคลเซี ยมอะลูมิ โนซิ ลิ
เกตไฮเดรตมากขึ้นภายในระบบของจี โอโพลิเมอร์ ทาให้
ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งจุ ล ภาคของจี โ อโพลิ เมอร์ ซ่ ึ ง

รู ปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าหนักและอัตราส่วน
สารละลายต่อวัสดุประสานกับระยะเวลาก่อตัว
จากรู ป ที่ 1 พบว่า ระยะเวลาการก่ อ ตัว ของจี โ อโพลิ เ มอร์ มอร์ ต้ า ร์ มี แน วโน้ ม ลดลงเมื่ อ อั ต ราส่ วน
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าหนัก เพิ่มขึ้น เช่น ระยะเวลา
ก า ร ก่ อ ตั ว ข อ ง 0. 6BA0PC, 0. 6BA10PC,
0.6BA20PC และ 0.6BA30PC มี ค่ าระยะเวลาก่ อ ตัว
เริ่ มต้น มีค่าเท่ ากับ 410, 18, 14 และ 7 นาที ตามลาดับ
และระยะเวลาก่อตัวสุ ดท้ายเท่ากับ 635, 40, 35 และ 25
นาที ตามล าดับ ซึ่ งการเพิ่ ม อัต ราส่ ว นปู น ซี เมนต์ป อร์ ต
แลนด์ในเถ้าหนักเพิ่มขึ้นทาให้ความสามารถในการทางาน
ลดลง เนื่ องจากปริ มาณของแคลเซี ยมออกไซด์ จ าก
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ทาให้จีโอโพลิเมอร์ เจลสามารถจับ
ตัวกันและแข็งตัวได้รวดเร็ วขึ้น จากผลการทดสอบข้างต้น
จะเห็ นว่าจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ จากเถ้าหนักเมื่อไม่มีการ
แทนที่ ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ จ ะใช้เวลาในการก่ อ ตัว
ค่อนข้างมาก เนื่ องจากเถ้าหนักมี อนุ ภาคขนาดใหญ่ และ
เฉื่ อยต่อการเกิ ดปฏิ กิริยาจึ งส่ งผลต่อระยะเวลาก่ อตัวของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
เมื่ อ พิ จ ารณ าเปรี ยบเที ยบ ปั จจั ย ของอั ต ราส่ วน
สารละลายต่อวัสดุประสาน พบว่า ระยะเวลาการก่อตัวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่ วนสารละลายต่อวัสดุประสาน
เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ระยะเวลาการก่ อ ตั ว ของ 0.6BA0PC,
0.7BA0PC, 0.8BA0PCและ 0.9BA0PC มีระยะเวลา
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และ 0.9 ของเหลวในส่ วนผสมมีความเพียงพอต่อการทา
ปฏิกิริยาและส่ วนผสมเป็ นเนื้ อเดียวกันได้ดีทาให้กาลังรับ
แรงอัดมีแนวโน้มสู งกว่าซึ่งจากผลทดสอบข้างต้นแสดงให้
เห็นว่า ส่วนผสมที่มีความเหมาะคือ L/B=0.8 และการใช้
อัต ราส่ ว นปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ใ นเถ้า หนั ก เท่ า กับ
30:70 ถึ ง แม้ ว่ า ที่ L/B= 0.9 และการใช้ อ ั ต ราส่ วน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าหนัก เท่ากับ 30:70 จะมีค่า
มากกว่าเล็กน้อย แต่หากพิจารณาถึงราคาที่ ใช้ในการผลิต
ผูว้ ิจยั จึงขอแนะนาส่ วนผสมที่มีความเหมาะคือ L/B=0.8
และการใช้อตั ราส่ วนปู นซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าหนัก
เท่ากับ 30:70
เมื่ อ พิ จารณ าผลก าลั ง รั บ แรงอั ด ของส่ วน ผส ม
ที่ อ ั ต ราส่ วนสารละลายต่ อ วัส ดุ ป ระสานเท่ า กั บ 0.7
ที่ อ ัต ราส่ ว นปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์ ใ นเถ้า หนั ก เท่ ากับ
20:80 มี ค่ากาลังรับแรงอัดประมาณ 9.56 เมกะปาสคาล
ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์
ที่ มี ก ารแทนที่ เท่ ากัน 48.58 เมกะปาสคาล [6] ที่ อ ายุ
ตัวอย่าง 28 วัน อาจเนื่ องจากลักษณะเฉพาะของวัสดุ ต้ งั
ต้นระหว่างเถ้าลอยกับเถ้าหนักที่ มีผลต่อความสามารถใน
การเกิดปฏิกิริยาของจีโอโพลิเมอร์ แต่อย่างไรก็ตามค่ากาลัง
รั บ แรงอัด ของจี โ อโพลิ เมอร์ ม อร์ ต ้าร์ เมื่ อ ใช้ อ ัต ราส่ ว น
ปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์ ใ นเถ้าหนัก เท่ ากับ 20:80 และ
อัตราส่ วนสารละลายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.7 ซึ่ งมีค่า
เท่ า กับ 9.56 เมกะปาสคาล มี ค่ า มากกว่าเมื่ อ เที ย บกับ
คอนกรี ตบล็อกรับ น้ าหนักสาหรั บก าแพงภายนอก และ
ก าแพงภายในตามมาตรฐาน มอก. 57-2533 [10] ที่
กาหนดให้ช้ นั คุณภาพ ก ที่ 28 วัน กาลังต้านแรงอัดต่าสุ ด
ของอิฐแต่ละก้อนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 5.5 เมกะปาสคาลและ
ชั้นคุณภาพ ค ที่ 28 วัน กาลังต้านแรงอัดต่าสุ ดของอิฐแต่
ละก้อนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 4.0 เมกะปาสคาลแต่อย่างไรก็ตาม
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จจั ย เรื่ องต้ น ทุ น ในการผลิ ต การใช้
อัต ราส่ ว นสารละลายต่ อ วัส ดุ ป ระสานเท่ ากับ 0.7 และ
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าหนักเท่ากับ20:80
และ เท่ากับ 30:70 มีค่ากาลังรับแรงอัดเท่ากับ 9.56 และ
13.81 เมกะปาสคาล ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่าค่ากาลังอัด

ผลผลิตดังกล่าวทาหน้าที่ เหมื อนมวลรวมเล็กๆ ส่ งผลให้
เพิ่มความแข็งแรงและกาลังรั บแรงอัดของจี โอโพลิ เมอร์
นอกจากนี้ ปริ ม าณแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์จ ากปฏิ กิ ริ ย า
ไฮเดรชัน่ สามารถทาปฏิ กิริยากับซิ ลิกาและอะลูมินาส่ งผล
ให้ มี ก ารปรั บ แต่ ง ขนาดโพรงในท านองเดี ย วกั น กั บ
ปฏิ กิ ริย าปอซโซลานของระบบปู น ซี เมนต์ป อร์ ต แลนด์
[5-6]

รู ปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าหนักกับค่ากาลังรับแรงอัด
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบปั จจัยของอัตราส่วนสารละลายต่อ
วัสดุประสาน พบว่า ค่ากาลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ ต ้าร์ มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ อัต ราส่ ว นสารละลายต่ อ
วั ส ดุ ป ระส าน เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ก าลั ง รั บ แ รงอั ด ข อ ง
0.6BA0PC, 0.7BA0PC, 0.8BA0PC แ ล ะ
0.9BA0PC มี ค่ า เท่ า กั บ 1.7, 5,82, 7.18 และ 8.16
เมกะปาสคาลตามลาดับ จากผลการทดสอบข้างต้นจะเห็ น
ได้ว่าที่ อตั ราส่ วนสารละลายต่อวัสดุประสานเท่ ากับ 0.6
กาลังรับแรงอัดของจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ มีค่าต่ ากว่าเมื่ อ
พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ อัต ราส่ ว นสารละลายต่ อ วัส ดุ
ประสานเท่ากับ 0.7, 0.8 และ 0.9 ที่มีค่ากาลังรับแรงอัด
ใกล้เคียงกัน อาจเนื่ องจากที่ อตั ราส่ วนสารละลายต่อวัสดุ
ประสานเท่ า กับ 0.6 ปริ ม าณของเหลวไม่ เพี ย งพอต่ อ
ระบบของจีโอโพลิเมอร์มอร์ ตา้ ร์ เพราะเถ้าหนักเป็ นวัสดุที่
มี ค วามพรุ น สู ง ท าให้ มี ก ารดู ด น้ าค่ อ นข้างสู ง ในขณะที่
อัต ราส่ วนสารละลายต่ อ วัส ดุ ป ระสานเท่ ากับ 0.7, 0.8
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ใกล้เคี ย งกับ ข้อ ก าหนดของคอนกรี ต บล็อ กรั บ น้ าหนั ก
สาหรับกาแพงภายนอก และกาแพงภายในตามมาตรฐาน
มอก.57-2533 [10]
3.3 ขนาดโพรงและการดูดซึมนา้
ผลการทดสอบขนาดโพรงและการดู ด ซึ ม น้ าของ
จี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ เมื่ อแปรผัน อัตราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ ต แลนด์ ใ นเถ้าหนั ก เท่ า กับ 0:100, 10:90, 20:80
และ 30:70 โดยใช้อตั ราส่ วนสารละลายต่อวัสดุประสาน
เท่ากับ 0.7จากรู ปที่ 3 พบว่า ขนาดโพรงและร้อยละการ
ดูดซึ มน้ ามีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ในเถ้าหนัก เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งผลการทดสอบขนาดโพรง
และการดูดซึมน้ ามีผลไปในทางเดียวกันกับกาลังรับแรงอัด
ของจี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ การเพิ่ ม ขึ้ นของปริ มาณ
ปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ท าให้ จี โ อโพลิ เมอร์ มี ก าลัง รั บ
แรงอัดสู งและขนาดของโพรงลดลง แสดงถึ งโครงสร้าง
ทางจุ ล ภาคมี ค วามหนาแน่ น มากขึ้ น และมี ก ารปรั บ แต่ ง
ขนาดโพรงของจี โ อโพลิ เมอร์ ใ ห้ ล ดลงเมื่ อ ปริ มาณ
แคลเซียมเพิ่มขึ้นภายในระบบของจีโอโพลิเมอร์ หมายถึง
การเพิ่มปริ มาณของแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรตและแคลเซียม
อะลูมิโนซิลิเกต-ไฮเดรตมากขึ้น

การใช้ อ ัต ราส่ ว นปู น ซี เมนต์ ป อร์ ต แลนด์ ใ น
เถ้าหนักที่ เพิ่มขึ้ น มี แนวโน้มลดระยะเวลาการก่ อตัวของ
จีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ ให้ส้ ันลง เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริ มาณแคลเซี ย มในระบบจี โ อโพลิ เมอร์ ขณะที่ ก าร
เพิ่ ม ขึ้ นของอัต ราส่ ว นสารละลายด่ า งต่ อ วัส ดุ ป ระสาน
มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ระยะเวลาการก่ อ ตัว ของจี โ อโพลิ เมอร์ มอร์ตา้ ร์
2) ก าลั ง รั บ แรงอั ด ของจี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่ วนปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ใน
เถ้าหนักเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตแคลเซี ยม
ซิ ลิ เกตไฮเดรตและแคลเซี ย มอะลู มิ โ นซิ ลิ เกตไฮเดรต
ภายใน ระบ บ ของจี โอโพลิ เม อร์ ขณ ะที่ อั ต ราส่ วน
สารละลายด่างต่อวัสดุ ประสานที่ เพิ่มขึ้นช่ วยให้กาลังรั บ
แรงอัด ของจี โ อโพลิ เมอร์ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งด้ว ย
ส่ ว นผสมมี ข องเหลวเพี ย งพอต่ อ การท าปฏิ กิ ริ ย าและ
ส่วนผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน
3) ขนาดโพรงและการดู ด ซึ ม น้ าของจี โอโพลิ เมอร์
มอร์ ตา้ ร์ มีแนวโน้มลดลงตามอัตราส่ วนปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ในเถ้าหนักที่เพิ่มขึ้นเนื่ องด้วยโครงสร้างทางจุลภาค
มีความหนาแน่นมากขึ้นและมีการปรับแต่งขนาดโพรงของ
จีโอโพลิเมอร์ ให้ลดลงเมื่อปริ มาณแคลเซี ยมเพิ่มขึ้นภายใน
ระบบของจีโอโพลิเมอร์
1)
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รู ปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการแทนที่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าหนักกับขนาดโพรง
และการดูดซึมน้ าของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
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