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ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออัตราการไหลของน�้ำ
และก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน
กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม1 วริศรา โกระวิโยธิน1 และ วิเชียร ชาลี2*
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของขนาดมวลรวมหยาบ และ
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อก�ำลังอัด และ
อัตราการไหลของน�ำ้ ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน โดย
เตรียมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากโซเดียมซิลิเกต
(Na2SiO3) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โดยก�ำหนด
อัตราส่วนระหว่าง Si/Al คงที่ และใช้ความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 8, 10, 12 และ
14 โมลาร์ ใช้หน
ิ ปูนเป็นมวลรวมหยาบ 3 ขนาด คือ 3/8’’(S),
1/2’’(M) และ 3/4’’(L) หล่อจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนทรง
ลูกบาศก์ขนาด 100×100×100 มม.3 เพือ่ ทดสอบก�ำลังอัด
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1
2

*

การไหลของน�ำ้ ในคอนกรีตพรุนทีอ่ ายุ 28 วัน ผลการศึกษา
พบว่าการใช้สารละลาย NaOH ทีม่ คี วามเข้มข้นสูงขึน้ ส่งผลให้
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The Effect of Na(OH) Concentration on the Water Flow Rate and
Compressive Strengths of Fly Ash-based Geopolymer Porous Concrete
Kanoknet Kuennokkhum1 Warisara Koraviyothin1 and Wichian Chalee2*

Abstract

was also tested at 28 days. The results showed that
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ส่ ง เสริ ม การลดมลพิ ษ และสภาวะโลกร้ อ น ที่ เ กิ ด จาก
อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ได้ การผลิตวัสดุประสานที่
เป็นจีโอพอลิเมอร์ เป็นการใช้สารปอซโซลานที่ประกอบ
ด้วยซิลิกาและอลูมินาเป็นหลัก เมื่อผสมกับด่างอัลคาไล
สารละลายโซเดียมซิลเิ กต และเร่งปฏิกริ ยิ าด้วยความร้อน
สามารถก่ อ ตั ว และแข็ ง ตั ว ให้ มี ก� ำ ลั ง รั บ แรงได้ [9],
[10] ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุเชื่อมประสานเช่นเดียวกับ
ซีเมนต์เพสต์จากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ สารปอซโซลาน
ที่ ส ามารถใช้ ใ นการผลิ ต วั ส ดุ จี โ อพอลิ เ มอร์ ได้ แ ก่
เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ ดินขาวเผา เป็นต้น นอกจากนั้น
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา [11] พบว่ า การผสมซิ ลิ ก าฟู ม ใน
เถ้าถ่านหินที่มีคุณภาพต�่ำ  สามารถท�ำให้ก�ำลังอัดของ
วั ส ดุ จี โ อพอลิ เ มอร์ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการน� ำ เถ้ า ถ่ า นหิ น มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการผลิ ต วั ส ดุ
จีโอพอลิเมอร์อีกทางด้วย ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่มี
การใช้งานคอนกรีตที่ใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุประสาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้เนื่องจากขาดความมั่นใจ
ในการน�ำมาใช้งาน เพราะฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เกีย่ วกับวัสดุจโี อพอลิเมอร์ยงั มีไม่มากพอ ตลอดจนการใช้
วัสดุประสานที่ท�ำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ยังเป็นที่
นิยม เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ช่าง
ที่มีความช�ำนาญสูงมาก ประกอบกับยังไม่เกิดปัญหา
ขาดแคลนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อย่างไรก็ตาม แนวการ
ส่งเสริมเพือ่ ให้เกิดการใช้งานอย่างจริงจังในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ควรเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เป็นการสนับสนุน
และเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานให้มากขึ้น โดยเริ่ม
จากการใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตที่ไม่มีความซับซ้อน
มาก และมีลักษณะการรับแรงเชิงกลที่ไม่เสี่ยงต่อการ
วิบัติและก่อให้เกิดอันตราย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้
งานในงานก่อสร้างคอนกรีตพื้นฐาน เช่น คอนกรีตพรุน
คอนกรี ต บล๊ อ คปู พื้ น หรื อ วั ส ดุ ง านก่ อ ผนั ง เป็ น ต้ น
การเริ่มต้นใช้งานดังกล่าวจ�ำเป็นที่ต้องมีข้อมูลการวิจัยที่
น่าเชือ่ ถือได้เป็นฐานข้อมูลประกอบ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการผลิตคอนกรีตพรุนโดย
ไม่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสม แต่ใช้เถ้าถ่านหินในการท�ำ

1. บทน�ำ

คอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่ไม่ใช้มวลรวมละเอียด
ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ใ นงานคอนกรี ต ที่ รั ก ษาสภาพ
แวดล้อม และน�ำมาใช้ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น งานปู
ผิวถนน งานดาดคลองและพื้น ที่สามารถท�ำให้สิ่งมีชีวิต
ด�ำรงอยูไ่ ด้อาทิพชื และสัตว์ขนาดเล็ก นอกจากนีย้ งั สามารถ
ใช้ในงานวิศวกรรมอื่นๆ เช่น ใช้เป็นฉนวนความร้อน
เป็ น วั ส ดุ ช ่ ว ยเก็ บ เสี ย ง วั ส ดุ ช ่ ว ยระบายน�้ ำ  รวมทั้ ง
โครงสร้างทางชลศาสตร์ส�ำหรับกันคลื่นกระแทก เป็นต้น
การศึกษาเกี่ยวกับคอนกรีตพรุน จากปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ที่ผ่านมา [1], [2] พบว่าอัตราส่วนน�้ำต่อ
ปูนซีเมนต์ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผลิตคอนกรีตพรุนจะอยูใ่ น
ช่วงประมาณ 0.20-0.25 โดยมีอัตราส่วนช่องว่างในช่วง
ร้อยละ 15 ถึง 25 การใช้หนิ กรวดทีม่ ขี นาดคละกันจะส่งผล
ให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตพรุนสูงขึ้นและให้ความพรุนใน
ระดับทีใ่ ช้งานได้ดี โดยก�ำลังอัดของคอนกรีตพรุนจะลดลง
ตามอัตราส่วนน�ำ้ ต่อปูนซีเมนต์ทเี่ พิม่ ขึน้ ในคอนกรีตพรุนที่
มีอตั ราส่วนช่องว่างเท่ากัน การใช้มวลรวมทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้
ส่งผลให้ก�ำลังอัดของคอนกรีตพรุนสูงขึ้น นอกจากนั้น
ยังพบว่าการใช้มวลรวมหยาบในปริมาณที่สูงขึ้นท�ำให้
ก�ำลังอัดของคอนกรีตพรุนลดลง [3] การผลิตคอนกรีตพรุน
ที่ดีจะต้องได้ส่วนผสมที่ท�ำให้คอนกรีตพรุนมีก�ำลังอัด
ที่สูงภายใต้ความพรุนที่สูงด้วย ซึ่งเป็นการยากที่จะผลิต
คอนกรีตให้มีลักษณะดังกล่าว เนื่องจากคอนกรีตที่มี
ความพรุนสูงมักจะมีกำ� ลังอัดต�ำ่ ลงอย่างชัดเจน [4] ดังนัน้
แนวทางในการเลือกส่วนผสมเพื่อผลิตคอนกรีตพรุนที่ดี
ควรพิจารณาจากก�ำลังอัดที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดย
ให้มีความพรุนมากที่สุด
การศึกษาวัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อเป็นวัสดุประสาน
ในงานคอนกรีตเริ่มมีในประเทศไทยมากขึ้น [5] – [8]
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีจดุ เด่นในเรือ่ งของความเป็นวัสดุประสานได้
โดยไม่ตอ้ งใช้ปนู ซีเมนต์เป็นส่วนผสม แต่เป็นการใช้วสั ดุ
เหลือทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมแทน ซึง่ จะช่วยลดปริมาณ
การใช้ปูนซีเมนต์ลงและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมได้ ตลอดจนเป็นแนวทางที่
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วัสดุซีเมนต์ที่เรียกว่า จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน โดยมุ่ง
ประเด็นไปทีผ่ ลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
และขนาดมวลรวมต่อคุณสมบัติของคอนกรีตพรุน
2. วิธีการศึกษา

2.1 วัสดุประสานและมวลรวม

วั ส ดุ ป ระสานได้ ใ ช้ เ ถ้ า ถ่ า นหิ น ที่ ไ ด้ โ ดยตรงจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งมีความถ่วงจ�ำเพาะ เท่ากับ 2.23
มีอนุภาคที่ค้างตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 32 และอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ASTM C 618 [12] ที่ก�ำหนดไว้
ไม่เกินร้อยละ 34 โดยน�ำ้ หนัก มีขนาดอนุภาคเฉลีย่ ที่ 30.4
ไมครอน ส�ำหรับองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหิน
แม่เมาะ มีผลรวมของสารประกอบหลัก SiO2, Al2O3 และ
Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 70.91 และมีค่า LOI ร้อยละ 0.11
ซึ่งจัดเป็นเถ้าถ่านหิน Class F ตามมาตรฐาน ASTM C
618 [12] โดยองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหินแสดง
ดังตารางที่ 1 สารละลายที่ใช้ในการผสมจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนประกอบด้วย สารละลายโซเดียมซิลิเกต
(Na2SiO3) ซึ่งอัตราส่วน SiO2 ต่อ Na2O เท่ากับ 3.4 โดย
น�้ำหนัก ความถ่วงจ�ำเพาะเท่ากับ 1.36 ที่อุณหภูมิ 30°ซ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 8, 10,
12 และ 14 โมลาร์ มวลรวมหยาบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
มีขนาดใหญ่สุดของมวลรวมเท่ากับ 9.5 มม.(3/8’’), 12.5
มม.(1/2”) และ 19 มม. (3/4”) ผลการทดสอบหาค่า
ความถ่วงจ�ำเพาะและการดูดซึมน�้ำของมวลรวมหยาบ
ตามมาตรฐาน ASTM C127 [13] แสดงดังตารางที่ 2

รูปที่ 1 ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนทีบ่ ม่ ในอากาศ
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของมวลรวม
การทดสอบ

องค์ประกอบทางเคมี (%)

19.90
16.91

Calcium Oxide, CaO

18.75

Magnesium Oxide, MgO

-

Sodium Oxide, Na2O

0.69

Potassium Oxide, K2O

2.38

Sulfur Trioxide, SO3

2.21

Loss On Ignition, LOI

0.11

(M)
2.71

(L)
2.71

Absorption (%)

0.45

0.42

0.39

การเตรียมตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
การศึกษาครั้งนี้ได้เตรียมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
พรุนจากเถ้าถ่านหินแม่เมาะ สารละลายโซเดียมซิลิเกต
(Na2SiO3) และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
โดยใช้อตั ราส่วนของ Si/Al มีคา่ คงที่ และเพิม่ ความเข้มข้น
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8, 10, 12 และ
14 โมลาร์ มวลรวมใช้หินปูนเป็นมวลรวมหยาบ 3 ขนาด
ได้แก่ หิน 3/8’’ (S) หิน 1/2’’ (M) และหิน 3/4’’ (L) โดย
ส่วนผสมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนแสดงดังตารางที่ 3
ในการเตรียมตัวอย่างทดสอบได้ผสมสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์กบั สารละลายโซเดียมซิลเิ กต ทิง้ ไว้ให้เย็นลง
ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นผสมเถ้าถ่านหินให้เข้ากันกับสาร
ที่เตรียมไว้แล้วใส่มวลรวม โดยหล่อตัวอย่างทดสอบทรง
ลูกบาศก์ขนาด 100×100×100 มม.3 เพือ่ ทดสอบก�ำลังอัด
โดยอ้างอิงกับมาตรฐาน BS 1881 [14] ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ในงานคอนกรีตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ บ่มตัวอย่าง
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนในอากาศโดยใช้พลาสติก
พันรอบ (รูปที่ 1) จากนัน้ ทดสอบก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนที่อายุบ่มในอากาศ 3, 14, และ 28 วัน และ
ทดสอบอัตราการไหลของน�้ำที่อายุ 28 วัน

34.10

Iron Oxide, Fe2O3

(S)
2.72

2.2.1

เถ้าถ่านหิน

Aluminum Oxide, Al2O3

Bulk Specific Gravity (SSD)

2.2 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหิน
Silicon Dioxide, SiO2

มวลรวมหยาบ
หิน 3/8' หิน 1/2' หิน 3/4'
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ก) Na(OH) เข้มข้น 8 โมลาร์

รูปที่ 2 การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบอัตราการไหล
ของน�้ำในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน

ส่วนผสมจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต (กก/ม ) ความเข้มข้น
3

ส่วนผสม

เถ้าถ่านหิน

8M-S

386

8M-M

386

8M-L

386

10M-S

386

10M-M

386

10M-L

386

12M-S

386

12M-M

386

12M-L

386

14M-S

386

14M-M

386

14M-L

386

หิน

3/8’’ 1/2'' 3/4''

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350

NaOH Na2O:SiO3

ของ NaOH
(โมลาร์)

84

167

8

84

167

8

84

167

8

84

167

10

84

167

10

84

167

10

84

167

12

84

167

12

84

167

12

84

167

14

84

167

14

84

167

14

ข) Na(OH) เข้มข้น 14 โมลาร์
รูปที่ 3 ผลกระทบของ Na(OH)ต่อก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุน
3. วิเคราะห์ผลการศึกษา

3.1 ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน

การพั ฒ นาก� ำ ลั ง อั ด ของจี โ อพอลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุน
ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และขนาด
มวลรวมหยาบต่างกันแสดงดังตารางที่ 4 โดยรูปที่ 3(ก)
และ 3(ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัดกับอายุ
การทดสอบของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน หลังบ่มใน
อากาศเป็นเวลา 3, 14 และ 28 วัน เมือ่ ใช้ความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 8 และ 14 โมลาร์
ตามล�ำดับ ซึง่ พบว่าการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่มีความเข้มข้นต�่ำ (8 โมลาร์) และมีความเข้มข้นสูง
(14 โมลาร์ ) ให้ ผ ลการศึ ก ษาไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ
3.1.1

การทดสอบอัตราการไหลของน�ำ้ ในจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุน
ทดสอบอั ต ราการไหลของน�้ ำ ในจี โ อพอลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุนโดยจับเวลาที่น�้ำไหลผ่านตัวอย่างทดสอบ
ในปริมาตรที่ก�ำหนด (จากขีดระดับบนถึงระดับล่าง) ซึ่ง
สามารถหาการซึมผ่านน�ำ้ ในรูปของอัตราการไหลของน�ำ้
ผ่านตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน โดยค�ำนวณจาก
ปริมาตรน�้ำต่อเวลาที่น�้ำไหลผ่านตัวอย่าง รูปที่ 2 แสดง
การเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบอัตราการไหลของน�้ำใน
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
2.2.2
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ตารางที่ 4 ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
น
ส่วนผสม ความหนาแน่
(กก/ม )
3

รูปที่ 4 ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตอ่
ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนทีอ่ ายุ 28 วัน
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนมีการพัฒนาก�ำลังอัดตาม
ระยะเวลาทีบ่ ม่ ในอากาศ การทีก่ ำ� ลังอัดของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนมีการพัฒนาสูงขึน้ ตามอายุการบ่ม เนือ่ งจาก
การเกิดปฏิกริ ยิ าพอลิเมอร์ไรท์เซชัน ทีเ่ ป็นปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
ของ Si และ Al ซึ่งท�ำให้เกิดสมบัติในการยึดประสานกัน
ระหว่างจีโอพอลิเมอร์และมวลรวมมากขึน้ ท�ำให้จโี อพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนมีก�ำลังอัดสูงขึ้น นอกจากนั้นพบว่า การใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น
มี แ นวโน้ ม ของการพั ฒ นาก� ำ ลั ง อั ด ของจี โ อพอลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุนสูงกว่ากลุม่ ทีใ่ ช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่มีความเข้มข้นต�่ำ  ซึ่งสังเกตได้จากความชันของกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัดกับอายุการทดสอบของ
จี โ อพอลิ เ มอร์ ค อนกรี ต พรุ น ที่ ใ ช้ ส ารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูง (รูปที่ 4(ข)) มีแนวโน้ม
มากกว่ากลุ่มที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มี
ความเข้มข้นต�ำ่ (รูปที่ 4(ก)) การทีจ่ โี อพอลิเมอร์คอนกรีต
พรุนมีแนวโน้มของการพัฒนาก�ำลังอัดเพิ่มขึ้นที่ความ
เข้มข้นของสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สูงขึ้น อาจเป็น
เพราะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น
สูงขึ้น สามารถชะเอาซิลิกาและอลูมินาจากเถ้าถ่านหิน
ออกมาก และส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรท์เซชัน
ที่ท�ำให้เพสต์มีความแข็งแรงและยึดเกาะกับมวลรวมได้
แน่น [7], [15], [16] จึงท�ำให้จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
มีการพัฒนาก�ำลังอัดมากขึ้นตามอายุที่บ่มในอากาศ

ก�ำลังอัด (กก/ซม )
3 วัน
14 วัน
28 วัน
2

8M-S

1964

33.1

42.5

91.1

8M-M

2078

41.5

91.5

113.1

8M-L

2000

30.2

57.5

126.5

10M-S

2089

35.7

85.6

155.9

10M-M

2071

58.8

114.3

140.8

10M-L

1992

29.4

108.2

119.8

12M-S

2160

74.1

131.3

248.3

12M-M

2153

75.3

158.6

215.0

12M-L

2090

95.8

166.3

203.0

14M-S

2159

126.7

162.4

216.3

14M-M

2134

124.3

156.2

210.8

14M-L

2095

74.6

110.8

188.3

ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ต่อก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
เมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ต ่ อ ก� ำ ลั ง อั ด ของจี โ อพอลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุน ดังรูปที่ 4 พบว่าก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรี ต พรุ น มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ตามความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา [16], [17] ทั้งนี้เนื่องจากด่างที่มี
ความเข้ ม ข้ น สู ง สามารถชะเอาซิ ลิ ก าและอลู มิ น าจาก
เถ้าถ่านหินได้มากขึน้ ส่งผลให้จโี อพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
มีก�ำลังอัดสูงตามไปด้วย แต่พบว่าก�ำลังอัดมีค่าลดต�่ำลง
เล็กน้อย ทีค่ วามเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 14 โมลาร์ ซึง่ มีแนวโน้มทิศทางเดียวกันในทุกขนาด
ของมวลรวมหยาบ เช่น จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่
ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 8, 10,
12 และ 14 โมลาร์ และใช้มวลรวมหยาบขนาด 3/8” (S)
มีก�ำลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 91.1, 155.9, 248.3 และ
216.3 กก./ซม2 ตามล�ำดับ นอกจากนัน
้ พบว่าทีค่ วามเข้มข้น
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 12 โมลาร์
ท�ำให้จโี อพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนมีกำ� ลังอัดสูงทีส่ ดุ โดยที่
ขนาดของมวลรวมหยาบเท่ากับ 3/8” (S), 1/2” (M) และ
3.1.2
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3/4” (L) ให้ก�ำลังอัดที่อายุ 28

วัน เท่ากับ 248.3, 215.0
และ 203.0 กก./ซม. ตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มที่ใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์ ให้ก�ำลังอัดต�่ำสุด
โดยทีข่ นาดของมวลรวมหยาบเท่ากับ 3/8” (S), 1/2” (M)
และ 3/4” (L) มีก�ำลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 91.1, 113.1
และ 126.5 กก./ซม.2 ตามล�ำดับ การทีก่ ำ� ลังอัดของคอนกรีต
มี ค ่ า ลดลงเมื่ อ ใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ สู ง
ถึง 14 โมลาร์ อาจเป็นผลมาจากปริมาณของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความเข้มข้นมากไปและเหลือ
จากการท�ำปฏิกิริยา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เมื่อสัมผัสกับความชื้น
จะมี ลั ก ษณะลื่ น [16] อาจส่ ง ผลต่ อ การยึ ด เกาะของ
จีโอพอลิเมอร์เจลกับมวลรวมในคอนกรีตลดลงได้
3.1.3 ผลของขนาดมวลรวมหยาบต่อก�ำลังอัดของ
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
เมือ่ พิจารณาผลของขนาดมวลรวมหยาบต่อก�ำลังอัด
ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่บ่มในอากาศเป็นเวลา
28 วัน ดังรูปที่ 5 พบว่าขนาดมวลรวมหยาบทีใ่ หญ่ขน
ึ้ ส่งผล
ให้ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย โดยเห็นผลชัดเจนในกลุม่ ทีใ่ ช้ความเข้มข้น
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สูงขึ้น ขณะที่การ
ใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ต�่ำ
(8 โมลาร์) กลับพบว่าการใช้มวลรวมหยาบทีม
่ ขี นาดใหญ่
ขึน้ ส่งผลให้กำ� ลังอัดสูงขึน้ เช่น ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรี ต พรุ น ที่ ใ ช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้นเท่ากับ 14 โมลาร์ ให้ก�ำลังอัดเมื่อใช้ขนาด
ของมวลรวมหยาบ 3/8” (S), 1/2” (M) และ 3/4” (L) เท่ากับ
216.3, 210.8 และ 188.3 กก./ซม.2 ตามล�ำดับ ขณะที่
จี โ อพอลิ เ มอร์ ค อนกรี ต พรุ น ในกลุ ่ ม เดี ย วกั น เมื่ อ ใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นเท่ากับ
8 โมลาร์มก
ี ำ� ลังอัดเท่ากับ 91.1, 113.1 และ 126.5 กก./ซม.2
ตามล�ำดับ ผลการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่า การใช้ขนาด
ของมวลรวมหยาบที่ละเอียดขึ้นในจีโอพอลิเมอร์เพสต์
ทีม่ คี วามแข็งแรงมากขึน้ (ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
มีความเข้มข้นมากขึน้ ) ส่งผลดีตอ่ ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์
2

รูปที่ 5 ผลของขนาดมวลรวมหยาบต่ อ ก� ำ ลั ง อั ด ของ
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่อายุ 28 วัน
คอนกรีตพรุน ซึ่งอาจเกิดจากมวลรวมหยาบที่มีขนาด
เล็กลงมีพื้นที่ผิวมากขึ้น ท�ำให้มีพื้นที่ยึดเกาะระหว่าง
จีโอพอลิเมอร์เพสต์กับมวลรวมได้แข็งแรงขึ้น ส่งผลให้
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนมีก�ำลังอัดจึงสูงขึ้น ส่วนใน
กลุ่มที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต�ำ 
่
พบว่าจีโอพอลิเมอร์เพสต์จะมีความแข็งแรงต�่ำลง การใช้
มวลรวมที่ละเอียดขึ้น อาจไม่มีผลชัดเจนต่อก�ำลังอัดของ
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน ซึ่งสอดคล้องกับคอนกรีต
ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไปที่พบว่า ขนาดของมวล
รวมหยาบทีล่ ะเอียดมากขึน้ จะมีผลต่อการเพิม่ ก�ำลังอัดใน
คอนกรีตก�ำลังสูงมากกว่าคอนกรีตก�ำลังต�่ำ [18]
3.2 อัตราการไหลของน�ำ้ ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน

ผลการทดสอบอัตราการไหลของน�ำ้ ของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรี ต พรุ นที่ อ ายุ 28 วั น แสดงดั ง ตารางที่ 5 เมื่ อ
พิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ ต่ออัตราการไหลของน�้ำของจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน ดังรูปที่ 6 พบว่าการใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น
ส่งผลให้การซึมผ่านของน�ำ้ ในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ต�ำ่ ลง และให้แนวโน้มในทิศทางเดียวกันในมวลรวมหยาบ
ทั้ง 3 ขนาด เช่น การใช้มวลรวมหยาบขนาดเล็ก (S) ใน
จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนทีใ่ ช้ความเข้มข้นของสารละลาย
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รูปที่ 6 ผลของความเข้ ม ข้ น ของสารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ต่ออัตราการไหลของน�้ำของจีโอ
พอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่อายุ 28 วัน

รูปที่ 7 ผลของขนาดมวลรวมหยาบต่ออัตราการไหลของ
น�้ำของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่อายุ 28 วัน
ในกลุม่ ทีใ่ ช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่
14 โมลาร์) ผลดังกล่าวอาจเกิดจากมวลรวมขนาดเล็กมีพน
ื้ ที่
ผิวมากกว่ามวลรวมขนาดใหญ่ จึงท�ำให้จโี อพอลิเมอร์เพสต์
มีพนื้ ทีผ่ วิ ในการยึดเกาะได้ดกี ว่ามวลรวมขนาดใหญ่ จึงมี
ผลให้อตั ราการไหลของน�ำ้ ของคอนกรีตพรุนทีใ่ ช้มวลรวม
ขนาดเล็ก ขึ้นกับสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์ มากกว่า
คอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ ดังนั้นการเพิ่ม
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้สงู ขึน้
ซึง่ มีผลท�ำให้จโี อพอลิเมอร์เพสต์แข็งแรงมากขึน้ จึงส่งผล
ให้ลดอัตราการไหลของน�ำ้ ในคอนกรีตพรุนลงได้ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่ใช้มวลรวมขนาดเล็ก ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา [2] ที่ พ บว่ า การลดลงของ
ก�ำลังอัดของคอนกรีตพรุนจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ตามความพรุนที่มากขึ้น มีผลชัดเจนในคอนกรีตพรุน
ที่ใช้มวลรวมขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่
รูปที่ 7 แสดงผลของขนาดมวลรวมหยาบต่ออัตรา
การไหลของน�้ำของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้า
ถ่านหิน พบว่ามวลรวมหยาบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้
อัตราการไหลของน�้ำในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนเพิ่ม
มากขึ้น เช่น จีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่ใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 14 โมลาร์ และใช้มวลรวม
หยาบขนาด S, M และ L มีอัตราการไหลของน�้ำเท่ากับ
105.8, 177.2 และ 189.4 มล./วินาที ตามล�ำดับ ผลดังกล่าว
อาจเกิดจากขนาดของช่องว่างระหว่างจีโอพอลิเมอร์เพสต์

โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8, 10, 12 และ 14 โมลาร์
ให้อัตราการไหลของน�้ำเท่ากับ 198.8, 137.6, 132.5 และ
105.8 มล./วินาที ตามล�ำดับ ทัง้ นีอ
้ าจเกิดจากจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ มี
ความเข้มข้นต�่ำ  มีก�ำลังอัดที่ต�่ำกว่ากลุ่มที่ใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทมี่ คี วามเข้มข้นสูง จึงท�ำให้ความพรุน
ในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตในกลุ่มที่ใช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงมีน้อยลง และส่งผลให้
อัตราการไหลของน�ำ้ ต�ำ่ ลงด้วย [17] นอกจากนีพ้ บว่าการใช้
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มากขึ้น
มี ผ ลต่ อ การลดอั ต ราการไหลของน�้ ำ ในจี โ อพอลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมหยาบขนาดเล็กมากกว่ามวล
รวมหยาบขนาดใหญ่ เช่น การเพิ่มความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก 8 โมลาร์เป็น 14 โมลาร์
พบว่าอัตราการไหลของน�ำ้ ในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ทีใ่ ช้มวลรวมหยาบขนาดเล็ก (S) ลดลงเท่ากับ 93 มล./วินาที
(ลดจาก 198.8 มล./วินาที ในกลุม
่ ทีใ่ ช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่ 8 โมลาร์เป็น 105.8 มล./วินาที
ในกลุ่มที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นที่
14 โมลาร์) ขณะที่การใช้มวลรวมหยาบขนาดใหญ่ (L)
ส่งผลให้อตั ราการไหลของน�ำ้ ลดลงเท่ากับ 25.5 มล./วินาที
(ลดจาก 214.9 มล./วินาที ในกลุม
่ ทีใ่ ช้สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่ 8 โมลาร์เป็น 189.4 มล./วินาที
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กับมวลรวมขนาดใหญ่ มีมากกว่ามวลรวมขนาดเล็ก จึง
ส่งผลให้อัตราการไหลของน�้ำในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
ที่ใช้มวลรวมหยาบขนาดใหญ่ขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นด้วย

ไฮดรอกไซด์ทลี่ ดลงมีผลต่อการเพิม่ อัตราการไหลของน�ำ 
้
ในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่ใช้มวลรวมหยาบขนาด
เล็กมากกว่ามวลรวมหยาบขนาดใหญ่
5) การใช้มวลรวมหยาบขนาดใหญ่ขน
ึ้ ในจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุน ส่งผลให้อตั ราการไหลของน�ำ้ ในจีโอพอลิเมอร์
คอนกรีตพรุนเพิ่มมากขึ้น โดยการซึมผ่านของน�้ำมีค่าสูง
ที่สุดในมวลรวมหยาบขนาด 3/4" (L) ที่ความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 8 โมลาร์

ตารางที่ 5 อั ต ราการไหลของน�้ ำ ในจี โ อพอลิ เ มอร์
คอนกรีตพรุนที่อายุ 28 วัน
ส่วนผสม

อัตราการไหลของน�้ำ (มล/วินาที)

8M-S
8M-M
8M-L
10M-S
10M-M
10M-L
12M-S
12M-M
12M-L
14M-S
14M-M
14M-L

198.8
202.7
214.9
137.6
204
243.1
132.5
195.7
197.3
105.8
177.2
189.4
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