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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมต่อก�ำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของ
เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ โดยการใช้เอฟจีดียิปซัมแทนที่เถ้าลอยในปริมาณร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน�้ำหนักวัสดุประสาน
สารละลายด่างทีใ่ ช้ในการเกิดปฏิกริ ยิ า ได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลเิ กตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 โมลาร์
โดยแปรผันอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 โดยน�้ำหนัก
อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.60 และบ่มที่อุณหภูมิห้องทุกอัตราส่วนผสม ผลการทดสอบพบว่า ระยะเวลา
การก่อตัวของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่เอฟจีดียิปซัม และอัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทเี่ พิม่ ขึน้ การแทนทีเ่ อฟจีดยี ปิ ซัมในเถ้าลอยมีแนวโน้มส่งผลต่อก�ำลังอัดของ
จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มากกว่าอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่และโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ผสมเอฟจีดียิปซัม เมื่อแปรผันอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สอดคล้องกับผลการทดสอบก�ำลังอัดของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
จากผลการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ปริมาณการใช้เอฟจีดยี ปิ ซัมในเถ้าลอยร้อยละ 10 และอัตราส่วนสารละลายโซเดียม
ซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 และ 1.5 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาก�ำลังอัดของ
จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัม
ค�ำส�ำคัญ: เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ เอฟจีดียิปซัม อัตราส่วนของสารละลายด่าง สมบัติเชิงกล โครงสร้างทางจุลภาค
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Abstract
This research aims to study the factors of FGD-gypsum replacement and alkaline solution ratio on
the compressive strength and microstructure of fly ash (FA) geopolymer. FGD was used to replace FA at the
ratio of 0%, 10%, 20%, and 30% by weight of the binder. The liquid activators were sodium silicate
(Na2SiO3) and 10 molar of sodium hydroxide (NaOH) solutions. The differences in Na2SiO3/NaOH ratios at
1.0, 1.5, 2.0, and 2.5 were investigated. The liquid/binder ratio of 0.60 cured at ambient temperature was
used in all mixing. Test results showed that the setting time of FA geopolymer mortar tended to decrease
with the increasing of FGD replacement and the Na2SiO3/NaOH ratio. Besides, XRD and SEM results
corresponded to compressive strength results of FA geopolymer. According to the above test results,
it can be concluded that using 10%FGD activated with Na2SiO3/NaOH ratios at 1.0 and 1.5 were the
optimum mix o develop the compressive strength of FA geopolymer mortar incorporated with
FGD-gypsum.
Keywords: Fly Ash Geopolymer, GD-gypsum, Alkaline Solution Ratio, Mechanical Properties, Microstructure
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1. บทน�ำ
จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุเชือ่ มประสานทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในงาน
วัสดุก่อสร้าง วัสดุจีโอพอลิเมอร์จัดเป็นวัสดุเชื่อมประสาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถน�ำวัสดุพลอยได้
จากอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมมาใช้เป็นวัสดุตงั้ ต้นในการ
ผลิต และใช้อุณหภูมิในการผลิตต�่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส
การผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์อาศัยหลักการท�ำปฏิกิริยาของ
ซิ ลิ ก าและอะลู มิ น ากั บ สารละลายด่ า งและใช้ ค วามร้ อ น
ในการเร่ งป ฏิ กิ ริ ย า [1] ส�ำหรั บ การผลิ ต จี โ อพอลิ เ มอร์
ในประเทศไทย วัสดุตงั้ ต้นทีน่ ยิ มใช้ คือ เถ้าลอยจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง เถ้าลอย
ดังกล่าวมีองค์ประกอบของซิลิกา อะลูมินา และแคลเซียม
เป็นหลัก และมีส่วนของอสัณฐานในปริมาณสูงเมื่อพิจารณา
จากองค์ประกอบทางแร่ ส่งผลให้สามารถเกิดปฏิกิริยา
ในสภาวะสารละลายด่างได้ดี จึงมีความเหมาะสมในการ
ใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตวัสดุจีโอพอลิเมอร์ [2]
จากงานวิจัยที่ผ่านมา [3], [4] แสดงให้เห็นว่าเถ้าลอย
จี โ อพอลิ เ มอร์ มี ค วามสามารถในการรั บ ก�ำลั ง ไม่ สู ง มาก
เมือ่ บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติ (25 องศาเซลเซียส) แนวทางแก้ไขคือ
ต้องเร่งการเกิดปฏิกริ ยิ าด้วยความร้อนประมาณ 40–90 องศา
เซลเซี ย ส [3] ถึ ง แม้ ว ่ า การใช้ ค วามร้ อ นจะช่ ว ยพั ฒ นา
ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์ทอี่ ณ
ุ หภูมปิ กติได้ แต่อย่างไรก็ตาม
เมือ่ พิจารณาถึงการน�ำไปใช้งาน ถือเป็นข้อจ�ำกัดในการน�ำไป
ใช้ในงานภาคสนาม ดังนัน้ นักวิจยั หลายท่าน [3], [4] ได้ใช้วสั ดุ
ที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมออกไซด์แทนที่เถ้าลอยเพื่อ
เร่งปฏิกิริยาของจีโอพอลิเมอร์ซ่งึ จากรายงานวิจัยดังกล่าว
พบว่า ปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นมีผลเชิงบวกต่อสมบัติ
ทางกลและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
อีกทั้งปริมาณแคลเซียมในระบบของจีโอพอลิเมอร์สามารถ
เพิม่ ปริมาณของผลผลิตแคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต (C-S-H) และ
แสดงถึงการอยู่ร่วมกันของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและ
จีโอพอลิเมอร์เจล (N-A-S-H) ในโครงสร้าง [5]
ในปัจจุบนั เอฟจีดยี ปิ ซัมเป็นหนึ่งในวัสดุทมี่ อี งค์ประกอบ
ของแคลเซียมออกไซด์ในปริมาณสูง ซึ่งเอฟจีดียิปซัมเป็น
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วัสดุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง โดยเอฟจีดี
ยิปซัมได้มาจากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ได้ด�ำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา เพื่อ
ควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังรายงานวิจัยของจักรชัยวัฒน์ [6]
ดั ง นั้ น จึ ง ติ ด ตั้ ง ระบบก�ำจั ด ก�ำมะถั น ซึ่ง เป็ น เครื่ อ งก�ำจั ด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization; FGD)
ระบบนี้จะท�ำการก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช้ระบบ
เปียก โดยมีหินปูนเป็นตัวก�ำจัดก๊าซ (Wet Lime Stone
Process) ต้องใช้ปริมาณหินปูนมากกว่า 130 ตันต่อวัน หรือ
เฉลี่ยประมาณเกือบ 1 ล้านตันต่อปี ผลจากกระบวนการ
Desulfurization จะได้ เ อฟจี ดี ยิ ป ซั ม [FGD-Gypsum
(CaSO4.2H2O)] เป็นวัสดุพลอยได้ โดยทั่วไปผลึกของยิปซัม
มีตั้งแต่ 1–200 ไมครอน มีรูปร่างและขนาดของผลึกเป็น
แบบต่างๆ ตัง้ แต่เป็นรูปลูกบาศก์ (Cubic Shape) จนกระทั่ง
เป็นรูปแท่ง (Rod Shape) ส�ำหรับผลึกของยิปซัมที่ผ่าน
กระบวนการก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยทั่วไปอนุภาค
จะอยู่ในช่วง 5–20 ไมครอน มีลักษณะเป็นรูปแท่ง [6] แต่
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเอฟจีดียิปซัมยังไม่ได้มีการน�ำไป
ใช้งานและแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากนัก
จึงท�ำให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเหลือยิปซัมจากการจ�ำหน่าย ปีละ
ประมาณ 2.19 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.4 ของปริมาณ
ทั้งหมด [6]
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความ
เป็นไปได้ในการใช้เอฟจีดียิปซัมเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิต
วัสดุจโี อพอลิเมอร์ โดยใช้เอฟจีดยี ปิ ซัมแทนทีเ่ ถ้าลอยเพือ่ เร่ง
การเกิดปฏิกริ ยิ าของวัสดุจโี อพอลิเมอร์เมือ่ บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติ
โดยศึกษาสมสมบัติด้านระยะเวลาการก่อตัวและก�ำลังรับ
แรงอั ด ของจี โ อพอลิ เ มอร์ ม อร์ ต าร์ จ ากเถ้ า ลอยผสม
เอฟจีดียิปซัม นอกจากนั้นศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของ
จี โ อพอลิ เ มอร์ เ พสต์ จ ากเถ้ า ลอยผสมเอฟจี ดี ยิ ป ซั ม เพื่ อ
วิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั บ ผลการทดสอบเชิ ง กล ผลการทดสอบ
ที่ ไ ด้ รั บ จะเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส�ำหรั บ การประยุ ก ต์ ก ารใช้
จีโอพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปในอนาคต
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2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
วั ส ดุ ตั้ ง ต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต จี โ อพอลิ เ มอร์ ม อร์ ต าร์
ประกอบด้วย เถ้าลอย (FA) และเอฟจีดียิปซัม (FGD) จาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ขั้นตอนการเตรียมเอฟจีดี
ยิปซัมในงานวิจัยนี้ เอฟจีดียิปซัมจะถูกอบที่อุณหภูมิเท่ากับ
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเอฟจีดี
ยิปซัมถูกบดด้วยเครื่องลอสแองเจลีส และร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 100 (150 ไมครอน) ก่อนน�ำไปใช้งาน องค์ประกอบ
ทางเคมีของเถ้าลอยและเอฟจีดียิปซัม ดังแสดงในตารางที่ 1
โดยเถ้าลอยและเอฟจีดียิปซัมมีค่าความถ่วงจ�ำเพาะเท่ากับ
2.65 และ 2.39 ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยและเอฟจีดี
ยิปซัม
Chemical
compositions
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
LOI

FA
(%)
31.32
12.96
15.64
25.79
2.94
2.93
2.83
4.92
1.30

FGD
(%)
0.97
2.82
0.25
75.47
10.16
10.33

สารละลายที่ใช้ในการผลิตจีโอพอลิเมอร์ประกอบด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH, NH) ที่ความเข้มข้น
10 โมลาร์ และสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3, NS)
ประกอบด้วย 13.45% Na2O, 32.39% SiO2 และ 54.16%
H2O
2.2 การเตรียมตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์
อัตราส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 2 ในการผสม

จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ใช้อตั ราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน
เท่ากับ 0.60 ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 10 โมลาร์ อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 อัตราส่วนวัสดุ
ประสานต่อมวลรวมละเอียดเท่ากับ 1.0 และบ่มที่อุณหภูมิ
ปกติทุกอัตราส่วนผสม
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัม
Symbol
FA0FGD-NS/NH=1.0
FA0FGD-NS/NH=1.5
FA0FGD-NS/NH=2.0
FA0FGD-NS/NH=2.5
FA10FGD-NS/NH=1.0
FA10FGD-NS/NH=1.5
FA10FGD-NS/NH=2.0
FA10FGD-NS/NH=2.5
FA20FGD-NS/NH=1.0
FA20FGD-NS/NH=1.5
FA20FGD-NS/NH=2.0
FA20FGD-NS/NH=2.5
FA30FGD-NS/NH=1.0
FA30FGD-NS/NH=1.5
FA30FGD-NS/NH=2.0
FA30FGD-NS/NH=2.5

FA FGD Sand
(g) (g) (g)
100 - 100
100 - 100
100 - 100
100 - 100
90 10 100
90 10 100
90 10 100
90 10 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
80 20 100
70 30 100
70 30 100
70 30 100
70 30 100

NH
(g)
30
24
20
17
30
24
20
17
30
24
20
17
30
24
20
17

NS
(g)
30
36
40
43
30
36
40
43
30
36
40
43
30
36
40
43

การผสมตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ เริม่ ต้นด้วยผสม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลาย
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ให้เข้ากันดีก่อนการน�ำไปใช้เป็น
ของเหลวในส่ ว นผสม การผสมตั ว อย่ า งจี โ อพอลิ เ มอร์ มี
ขั้นตอนการผสมดังนี้ เริ่มต้นด้วยการน�ำวัสดุตั้งต้นใส่ในหม้อ
ผสมและผสมให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ 1 นาที จากนั้น
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลาย
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โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่เตรียมไว้แล้วผสมให้ส่วนผสม
เข้ากันประมาณ 1 นาที และใส่ทรายที่เตรียมไว้แล้วผสมอีก
ประมาณ 1 นาที จนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
2.3 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวและก�ำลังอัด
การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์
โดยใช้เข็มไวแคตท�ำนองเดียวกันกับการทดสอบระยะเวลา
การก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM
C191-13 [7]
ส�ำหรับการทดสอบก�ำลังอัด ด�ำเนินการเทจีโอพอลิเมอร์
หลังการผสมลงในแบบหล่อขนาด 50 × 50 × 50 มิลลิเมตร
ซึ่งกระบวนการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบก�ำลังอัด
ด�ำเนินตามมาตรฐาน ASTM C109 [8] แล้วท�ำการห่อด้วย
ฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่าง
และเก็บไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมง แล้วท�ำการห่อด้วยฟิล์ม
พลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นอีกครั้งและเก็บ
ตัวอย่างไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
จนครบอายุการทดสอบตัวอย่างที่อายุการบ่มเท่ากับ 7 และ
28 วัน โดยค่าก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จะใช้คา่ เฉลีย่
จาก 3 ตัวอย่างในแต่ละส่วนผสม
2.4 การทดสอบองค์ประกอบทางแร่ด้วยเทคนิค XRD
การเตรียมตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์ น�ำตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ท่ีอายุ
การบ่ม 28 วัน มาบดให้เป็นผงละเอียด และน�ำไปทดสอบด้วย
เครื่อง X-Ray Diffraction (XRD) ตั้งแต่มุม 5 ถึง 60 องศา
2.5 การทดสอบลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
การเตรี ย มตั ว อย่ า งส�ำหรั บ การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะ
โครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์ หลังจากการทดสอบ
ก�ำลังอัดที่อายุการบ่ม 28 วัน จะเลือกชิ้นส่วนตัวอย่างจาก
ตรงกลางของก้อนตัวอย่างขนาดประมาณ 3–5 มิลลิเมตร แล้ว
น�ำตัวอย่างวางบนที่วางตัวอย่างและเคลือบทอง แล้วท�ำการ
ทดสอบที่ 15 กิโลโวลต์ และก�ำลังขยายเท่ากับ 1,000 เท่า

รูปที่ 1 ระยะการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอย
	ผสมเอฟจีดียิปซัม
3. ผลการทดลอง
3.1 ระยะเวลาการก่อตัว
	ผลการทดสอบระยะการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์
จากเถ้าลอยผสมเอฟจีดยี ปิ ซัม เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
การแทนที่เอฟจีดียิปซัมในเถ้าลอย และการเปลี่ยนแปลง
อั ต ราส่ ว นของสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่า ปัจจัยของ
อั ต ราส่ ว นของสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์และการแทนที่เอฟจีดียิปซัมในเถ้าลอย
ส่งผลต่อระยะเวลาการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์
ในกรณีท่ปี ริมาณการแทนที่เอฟจีดียิปซัมในเถ้าลอย
เท่ากับร้อยละ 0 และ 10 พบว่า อัตราส่วนของสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
อาจเนื่องจากอัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จะมีปริมาณซิลกิ าที่
มีความว่องไวในการท�ำปฏิกิริยามากขึ้น ส่งผลให้ซิลิกาจาก
สารละลายโซเดียมซิลิเกตสามารถท�ำปฏิกิริยากับแคลเซียม
ออกไซด์จากเถ้าลอยและเอฟจีดียิปซัม ท�ำนองเดียวกันกับ
การใช้เถ้าลอยผสมแคลเซียมคาร์ไบด์ตามรายงานวิจัยของ
ธนากร และคณะ [9]
ส่วนในกรณีปริมาณการแทนทีเ่ อฟจีดยี ปิ ซัมในเถ้าลอย
เท่ากับร้อยละ 20 และ 30 พบว่า ระยะเวลาการก่อตัวไม่
แตกต่างกันมากนักเมื่อแปรผันอัตราส่วนของสารละลาย
โซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ อาจ
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รูปที่ 2 ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอย
	ผสมเอฟจีดียิปซัมเมื่อแปรผันอัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่อายุการบ่มเท่ากับ 7 วัน

รูปที่ 3 ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอยผสม
เอฟจีดยี ปิ ซัมเมือ่ แปรผันอัตราส่วนสารละลายโซเดียม
ซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ท่ีอ ายุ
การบ่มเท่ากับ 28 วัน

เนื่องจากการแทนที่เอฟจีดียิปซัมในปริมาณเพิ่มขึ้นจะส่งผล
ให้มีการก่อตัวอย่างรวดเร็วจนท�ำให้ระยะเวลาการก่อตัว
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
รูปที่ 1 ยังพบว่า อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกต
ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 และเมื่อมีการ
ใช้เอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 30 จะมีระยะเวลาการก่อตัวทีร่ วดเร็ว
ที่ สุ ด การที่ ก ารใช้ เ อฟจี ดี ยิ ป ซั ม แทนที่ เ ถ้ า ลอยส่ งผ ล
ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์ อาจเนือ่ งจากปริมาณ
แคลเซียมออกไซด์จากเอฟจีดียิปซัม (ดูตารางที่ 1) สามารถ
ท�ำปฏิริยากับซิลิกาและอะลูมินาเกิดเป็นผลผลิตแคลเซียม
ซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และ/หรือแคลเซียมอะลูมิโนซิลิเกต
ไฮเดรต (C-A-S-H) มากขึ้ น ในระบบของจี โ อพอลิ เ มอร์
นอกจากนัน้ ความร้อนจากการท�ำปฏิกริ ยิ าระหว่างแคลเซียม
ออกไซด์กบั ซิลกิ าช่วยเร่งการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์ ผลการ
วิเคราะห์ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอย
ผสมเอฟจีดียิปซัมสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pangdaeng
และคณะ [3] และ ธนากร และคณะ [4] ที่มีการใช้เถ้าลอย
ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพือ่ ผลิตวัสดุจโี อพอลิเมอร์ จากผล
การทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ระยะเวลาการก่อตัวที่
รวดเร็วของวัสดุจโี อพอลิเมอร์จากเถ้าลอยผสมเอฟจีดยี ปิ ซัม
มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นวัสดุซ่อมแซมส�ำหรับงาน
โครงสร้างคอนกรีต ซึ่งมาตรฐาน ASTM C881 [10] ได้มีการ

แนะน�ำไว้ว่า วัสดุซ่อมแซมควรมีระยะเวลาการก่อตัวต้น
ไม่เกิน 30 นาที
3.2 ก�ำลังอัด
	ผลการทดสอบก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์
จากเถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมเมื่อแปรผันอัตราส่วนของ
สารละลายโซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
และอายุการบ่ม ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 พบว่า การใช้เอฟจีดี
ยิปซัมร้อยละ 10 สามารถปรับปรุงก�ำลังรับแรงอัดของเถ้าลอย
จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ทุกอัตราส่วนของสารละลายโซเดียม
ซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อาจเป็นไปได้ว่า
แคลเซียมออกไซด์จากเอฟจีดยี ปิ ซัมท�ำปฏิกริ ยิ ากับซิลกิ าจาก
เถ้าลอยเกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) มากขึ้นใน
ระบบของจีโอพอลิเมอร์และอยู่ร่วมกับผลิตหลักของระบบ
จีโอพอลิเมอร์คือ โซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (N-A-S-H)
หรือจีโอพอลิเมอร์เจล จากรายงานวิจัยของ Chindaprasirt
และคณะ [11] พบว่า การร่วมอยู่ร่วมกันระหว่างแคลเซียม
ซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต
(N-A-S-H) จะช่วยพัฒนาสมบัตขิ องจีโอพอลิเมอร์ ส่วนการใช้
เอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 20 และ 30 พบว่า ก�ำลังอัดของเถ้าลอย
จีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มแี นวโน้มลดลง อาจเนือ่ งจากปริมาณ
ซัลเฟตจากเอฟจีดยี ปิ ซัมทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลกระทบต่อก�ำลังอัด
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ของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ [12]
เมือ่ พิจารณาปัจจัยของอัตราส่วนของสารละลายโซเดียม
ซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อก�ำลังอัดของ
เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเอฟจีดยี ปิ ซัมทีอ่ ายุการบ่ม
เท่ากับ 7 วัน (รูปที่ 2) พบว่า ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์
ผสมเอฟจีดยี ปิ ซัมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยตามปริมาณของ
อั ต ราส่ ว นของสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ก�ำลังอัดทีอ่ ายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน (รูปที่ 3) พบว่า ก�ำลังอัด
มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณของอัตราส่วนของสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีเพิ่มขึ้น
ผลการทดสอบก�ำลังที่เกิดขึ้นมีทิศทางแตกต่างจากก�ำลังอัด
ที่อายุการบ่มเท่ากับ 7 วัน เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้
พบว่า การที่ก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอย
ผสมเอฟจีดยี ปิ ซัมมากกว่า 20 มีแนวโน้มลดลง อาจเนือ่ งจาก
เอฟจีดียิปซัมมีองค์ประกอบของแคลเซียมซัลเฟตเมื่ออยู่ใน
ระบบจีโอพอลิเมอร์และท�ำปฏิกิริยากับโซเดียมออกไซด์
(Na2O) จากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลาย
โซเดียมซิลิเกต ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเป็นคราบเกลือ
เกิดขึ้นภายในระบบของจีโอพอลิเมอร์ จึงส่งผลต่อความ
สามารถในการรั บ แรงอั ด สอดคล้ อ งกั บ รายงานวิ จั ย ของ
Rattanasak และคณะ [13] และ Guo และคณะ [14]
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รูปที่ 4 องค์ประกอบทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์เพสต์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมที่อัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 1.0 และอายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน

Garcia-Lodeiro และคณะ [15] พบว่า ส่วนของอสัณฐานของ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่อาจแสดงถึงการอยู่ร่วมกัน
ของสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และ
สารประกอบโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (N-A-S-H) ของ
ระบบแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์ ซึ่งจากรายงานข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่า แคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต (C-S-H) อยูร่ ว่ มกับโซเดียม
อะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต (N-A-S-H) จะช่วยพัฒนาก�ำลังรับ
แรงอัดของจีโอพอลิเมอร์ได้
ส�ำหรับส่วนผสมทีใ่ ช้อตั ราส่วนสารละลายโซเดียมซิลเิ กต
3.3 องค์ประกอบทางแร่ด้วยเทคนิค XRD
	ผลการศึกษาองค์ประกอบทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์ ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 (รูปที่ 4) และ
จากเถ้าลอยเมื่อแปรผันปริมาณการแทนที่เอฟจีดียิปซัมใน 1.5 (รูปที่ 5) และมีการแทนทีด่ ว้ ยเอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 10, 20
เถ้าลอยและอัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อ และ 30 พบว่า สารประกอบที่เกิดขึ้นทั้งสองอัตราส่วนมี
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังแสดงในรูปที่ 4–7 โดย แนวโน้มเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ส่วนผสมที่ใช้อัตราส่วน
องค์ประกอบทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์ทไ่ี ม่มกี ารแทนทีเ่ อฟจีดี สารละลายโซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ยิ ป ซั ม และใช้ อั ต ราส่ ว นสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ เท่ากับ 1.0 และแทนทีด่ ว้ ยเอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 10 [รูปที่ 4 (ข)]
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 และส่วนผสมที่ใช้อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อ
ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก), 5 (ก), 6 (ก) และ 7 (ก) ตามล�ำดับ พบว่า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.5 และแทนที่ด้วย
ประกอบด้วยส่วนของอสัณฐานประมาณมุม 20-38 องศา และ เอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 10 [รูปที่ 5 (ข)] จะมีสารประกอบคือ ผลึก
ผลึกของควอตซ์ (SiO2) แมกนีไทต์ (Fe2O3) แคลไซด์ (CaCO3) ของควอตซ์ (SiO2) แมกนีไทต์ (Fe2O3) แคลไซด์ (CaCO3)
และแคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต (C-S-H) โดยจากรายงานวิจยั ของ และแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ในขณะที่เมื่อแทนที่
ชุดาภัค เดชพันธ์ และคณะ, “ปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมและอัตราส่วนของสารละลายด่างต่อก�ำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาค
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รูปที่ 5 องค์ประกอบทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์เพสต์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมที่อัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 1.5 และอายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน

รูปที่ 6 องค์ประกอบทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์เพสต์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมที่อัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 2.0 และอายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน
เถ้าลอยด้วยเอฟจีดียิปซัมร้อยละ 20 และ 30 ดังแสดงใน
รูปที่ 4 (ค), 4 (ง) และ 5 (ค) จะพบสารประกอบเพิ่มขึ้นอีก
2 ชนิด คือ Ettringite (Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O) และ
Vishnevite (Na 8Al 6Si 4O24(SO 4)2.H 2O) ส่ ว นการใช้
เอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 30 [รูปที่ 5 (ง)] ทีใ่ ช้ตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.5

รูปที่ 7 องค์ประกอบทางแร่ของจีโอพอลิเมอร์เพสต์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมที่อัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 2.5 และอายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน
จะพบยิปซัม (CaSO4.2H2O) เพิ่มเติม
ส�ำหรับส่วนผสมทีใ่ ช้อตั ราส่วนสารละลายโซเดียมซิลเิ กต
ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 (รูปที่ 6) และ
2.5 (รูปที่ 7) และแทนทีด่ ว้ ยเอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 10, 20 และ
30 พบว่า สารประกอบที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งสองอัตราส่วน
โดยส่วนผสมที่ใช้อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 และแทนที่ด้วย
เอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 10 [รูปที่ 6 (ข)] และ 20 [รูปที่ 6 (ค)] และ
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 และแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซัมร้อยละ
10 [รูปที่ 7 (ข)] พบว่า สารประกอบที่เกิดขึ้นภายในระบบมี
แนวโน้มเหมือนกัน คือ ผลึกของควอตซ์ (SiO2) แมกนีไทต์
(Fe2O3) แคลไซด์ (CaCO3) และแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต
(C-S-H) และเมื่อมีการแทนที่ด้วยเอฟจีดียิปซัมร้อยละ 30
กระตุน้ ด้วยอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 [รูปที่ 6 (ง)] จะพบ Ettringite
(Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O) และยิปซัม (CaSO4.2H2O)
เพิ่มเติมเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 6 (ค)
ส่วนการใช้เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 20 และ 30 กระตุ้น
ด้ ว ยอั ต ราส่ ว นสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลาย
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โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 ดังแสดงในรูปที่ 7 (ค), 7 (ง)
จะพบสารประกอบเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 2 ชนิ ด คื อ Ettringite
(Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O) และยิปซัม (CaSO4.2H2O)
เพิ่มเติมเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 7 (ข)
3.4 โครงสร้างทางจุลภาค
ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์เพสต์
ผสมเอฟจีดียิปซัมที่อายุตัวอย่าง 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 8
พบว่า ผลการทดสอบโครงสร้างทางจุลภาคมีความสอดคล้อง
กับผลการทดสอบก�ำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดยี ปิ ซัม เมือ่ พิจารณาปัจจัยของการแทนที่
ด้วยเอฟจีดียิปซัมในเถ้าลอยร้อยละ 0 [รูปที่ 8 (ก)] กับ 10
[รูปที่ 8 (ค)] พบว่า ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคจะแน่นเมือ่
เพิ่มปริมาณการแทนที่เอฟจีดียิปซัมเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ
ก�ำลังอัดทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งอาจเนือ่ งจากแคลเซียมออกไซด์ของวัสดุ
ตั้งต้นจะเกิดเป็นผลผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2)
หรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และจะเกิดปฏิกิริยากับซิลิกา
และ/หรืออะลูมินาจากเถ้าลอยและเกิดเป็นสารประกอบ
แคลเซียมซิลเิ กตไฮเดรต (C-S-H) และ/หรือแคลเซียมอะลูมโิ น
ซิลิเกตไฮเดรต (C-A-S-H) ร่วมกับโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต
ไฮเดรต (N-A-S-H) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hanjitsuwan
และคณะ [16]
ส่วนเมือ่ พิจารณาปัจจัยของอัตราส่วนสารละลายโซเดียม
ซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่ ก ารแทนที่
เอฟจีดยี ปิ ซัมในเถ้าลอยร้อยละ 10 พบว่า ลักษณะโครงสร้าง
ทางจุ ล ภาคของอั ต ราส่ ว นสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 [รูปที่ 8 (ข)]
และ 1.5 [รู ป ที่ 8 (ค)] มีเกิด ปฏิกิริยาดีก ว่าอัต ราส่ ว น
สารละลายโซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 2.0 [รูปที่ 8 (ง)] และ 2.5 [รูปที่ 8 (จ)] เมื่อพิจารณา
จากอนุภาคของเถ้าลอยทีย่ งั ไม่เกิดปฏิกริ ยิ าหรือเกิดปฏิกริ ยิ า
บางส่ ว นภายในระบบของจี โ อพอลิ เ มอร์ น ้ อ ยกว่ า และ
มีแนวโน้มแน่นตัวมากกว่า
	ขณะที่เมื่อพิจารณาปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัม
ในเถ้าลอยร้อยละ 10 [รูปที่ 8 (จ)] และ 30 [รูปที่ 8 (ฉ)] ที่ใช้

รูปที่ 8 โครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์เพสต์จาก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมเมื่อแปรผันอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 พบว่า การแทนที่เอฟจีดียิปซัม
ร้้อยละ 30 จะเริ่่�มปรากฏสารประกอบอื่่�นๆ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ผลวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางแร่่ [รููปที่่� 6(ง) และ 7 (ง)] ที่่�จะ
พบ เอต์์ทริินไกต์์ ซึ่่�งการพบเอต์์ทริินไกต์์ หมายถึึง โครงสร้้าง
ทางจุุลภาคมีีโอกาสเกิิดแตกร้้าวจากการขยายตััว เนื่่�องจาก
การใช้้เอฟจีีดีียิิปซััมร้้อยละ 30 เป็็นการใช้้ในปริิมาณสููงจะ
มีีโอกาสเกิิดโซเดีียมซััลเฟตสููงมากและจะส่่งผลต่่อกำำ�ลัังอััด
ของจีีโอพอลิิเมอร์์ในอายุุปลาย ดัังเช่่นสมการการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ า
ดังต่อไปนี้ [13]
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รูปที่ 9 ลั ก ษณะคราบเกลื อ ของจี โ อพอลิ เ มอร์ เ พสต์ จ าก
เถ้าลอยผสมเอฟจีดียิปซัมร้อยละ 30 กระตุ้นด้วย
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5
จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้เอฟจีดียิปซัม
แทนที่ เ ถ้ า ลอยในปริ ม าณมากขึ้ น จะมี แ นวโน้ ม การเกิ ด
สารประกอบโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) มากขึ้นภายในระบบ
ของจีโอพอลิเมอร์ ซึ่งการเกิดสารประกอบโซเดียมซัลเฟต
(Na2SO4) หมายถึง การเกิดคราบเกลือภายในระบบของ
จีโอพอลิเมอร์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เอฟจีดยี ปิ ซัมร้อยละ 30
แทนที่ ใ นเถ้ า ลอยและกระตุ ้ น ด้ ว ยอั ต ราส่ ว นสารละลาย
โซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5
เพือ่ ผลิตวัสดุจโี อพอลิเมอร์เพสต์ จะเกิดคราบเกลือบนผิวของ
ตัวอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 9
4. สรุป
	ผลการศึกษาสมบัติของจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอย
ผสมเอฟจีดียิปซัมและแปรผันอัตราส่วนสารละลายโซเดียม
ซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1.	ปัจจัยของอัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกต
ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และปริมาณของการใช้
เอฟจีดียิปซัมส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวของเถ้าลอยจีโอ
พอลิเมอร์มีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องจากปริมาณซิลิกาที่มี
ความว่องไวในการท�ำปฏิกริ ยิ าจากสารละลายโซเดียมซิลเิ กต
และแคลเซียมออกไซด์จากเอฟจีดยี ปิ ซัมมากขึน้ โดยค่าระยะ
เวลาการก่อตัวของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ผสมเอฟจีดียิปซัม
ร้อยละ 10–30 มีค่าระหว่าง 6–20 นาที
2. การใช้เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 10 ช่วยปรับปรุงก�ำลัง

รับแรงอัดของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ แต่อย่างไรก็ตาม
ก�ำลังอัดของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์มีแนวโน้มลดลง
เมื่อมีการใช้เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 20 และ 30 นอกจากนั้น
ก�ำลั ง อั ด มี แ นวโน้ ม ลดลงตามปริ ม าณของอั ต ราส่ ว นของ
สารละลายโซเดียมซิลเิ กตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่เพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากองค์ประกอบของแคลเซียมซัลเฟต
จากเอฟจี ดี ยิ ป ซั ม ท�ำปฏิ กิ ริ ย ากั บ โซเดี ย มออกไซด์ จ าก
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลเิ กต
ให้เกิดเป็นสารประกอบโซเดียมซัลเฟต
3.	ปริมาณการใช้เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 10 แทนที่
ในเถ้าลอยและกระตุน้ ด้วยอัตราส่วนของสารละลายโซเดียม
ซิลเิ กตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.5 ให้คา่ ก�ำลังอัดสูงสุด
ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 54.3 เมกะปาสคาล
4. องค์ประกอบทางแร่ของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ผสม
เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 10 ส�ำหรับทุกอัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะพบ
สารประกอบของผลึกของควอตซ์ (SiO2) แมกนีไทต์ (Fe2O3)
แคลไซด์ (CaCO3) และแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H)
ซึ่งการพบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) สอดคล้องกับ
ผลก�ำลังอัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
5. การพบสารประกอบเอต์ทรินไกต์เพิ่มเติมจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนผสม
ของการใช้เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 20 และ 30 กระตุ้นด้วย
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 สอดคล้องกับผลการทดสอบก�ำลังอัด
ที่มีแนวโน้มลดลง
6. ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของการใช้เอฟจีดี
ยิปซัมร้อยละ 10 มีแนวโน้มแน่นตัวมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ส่วนผสมควบคุม ส่วนลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคเมื่อใช้
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 และ 1.5 มีแนวโน้มเกิดปฏิกิริยา
ดีกว่าอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 และ 2.5 นอกจากนั้น
การแทนที่เอฟจีดียิปซัมร้อยละ 30 พบเอต์ทรินไกต์ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท�ำให้ตัวอย่างเกิดแตกร้าวจากการขยายตัว
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