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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาก�ำลังและความคงทนของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ โดยใช้อัตราส่วนดินลูกรังต่อเถ้าลอย
เท่ากับ 3 : 1 อัตราส่วนโซเดียมซิลเิ กต (Na2SiO3) ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เท่ากับ 80 : 20, 70 : 30 และ 50 : 50 ความเข้มข้น
ของ NaOH มีค่าเท่ากับ 1, 3 และ 5 โมลาร์ (M) และอายุบ่ม 7, 14, 28, 60 และ 90 วัน โดยท�ำการทดสอบการบดอัด
ก�ำลังอัดแกนเดียว ก�ำลังดัด และความคงทนที่สภาวะเปียกสลับแห้งของดินลกู รังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ พบว่า อัตราส่วน
Na2SiO3 : NaOH และความเข้มข้นของ NaOH มีผลต่อหน่วยน�้ำหนักแห้ง ก�ำลังอัดแกนเดียว ก�ำลังดัด และความคงทนของ
ตัวอย่าง หน่วยน�้ำหนักแห้งสูงสุด และปริมาณสารกระตุ้นที่เหมาะสมของตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 19.01 kN/m3 และร้อยละ 18
ตามล�ำดับ ก�ำลังอัดและก�ำลังดัดสูงสุดของตัวอย่างพบทีอ่ ตั ราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20 และความเข้มข้นของ NaOH
เท่ากับ 5 M ที่อายุบ่ม 28 วัน มีค่าเท่ากับ 6.55 และ 2.70 MPa ตามล�ำดับ ค่าก�ำลังอัดสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานประมาณ
2.62 เท่า ปริมาณ NaOH ส่งผลกระทบต่อก�ำลังอัด การดูดซึมน�้ำ และร้อยละการสูญเสียน�้ำหนักของตัวอย่าง ปริมาณ NaOH
ที่สูงขึ้นสามารถชะซิลิกาได้ดีเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งท�ำให้ตัวอย่างมีความแน่นมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ดินลูกรัง เถ้าลอย ก�ำลังอัดแกนเดียว สภาวะเปียกสลับแห้ง จีโอพอลิเมอร์
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Abstract
This research studies the strength and durability of lateritic soil mixed with fly ash geopolymer.
The following parameters, i.e. the ratio of lateritic soil (LS) to fly ash (FA) at 3 : 1; the ratio of sodium
silicate (Na2SiO3) to sodium hydroxide (NaOH) at 80 : 20, 70 : 30, and 50 : 50; the concentration of NaOH of
at 1, 3 and 5 Molar (M); and curing time of 7, 14, 28, 60, and 90 days were investigated in this study.
The compaction test, the unconfined compressive strength (UCS), the flexural strength (FS), and the
wet–dry cycles of LS mixed with FA geopolymer were evaluated. The test results showed that Na2SiO3 :
NaOH ratio and the concentration of NaOH had an effect on dry unit weight, UCS, and FS. The maximum
dry unit weight and the optimum liquid alkaline content of the sample were 19.01 kN/m3 and 18%
respectively. The maximum UCS and FS of the sample of Na2SiO3 : NaOH at the ratio of 80 : 20 and the
concentration of NaOH of 5 Molar at 28 days curing were 6.55 and 2.70 MPa respectively. This maximum
UCS was higher than the standard of non-bearing interlocking block at 2.62 times. The amount of NaOH
had an effect on UCS, water absorption and weight loss of the sample. The higher NaOH content could
leached silica when sample was heated, causing more dense matrix structure.
Keywords: Laterite Soil, Fly Ash, Unconfined Compressive Strength, Wet–dry Cycles, Geopolymer
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1. บทน�ำ
บล็อกประสานเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการใช้กันอย่าง
แพร่หลาย การผลิตบล็อกชนิดนี้ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น
ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ผสมกับ
ปูนซีเมนต์ และน�้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้นน�ำมาอัด
ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแห้ง ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน
ต้นทุนการผลิตบล็อกประสานจึงแปรผันตามแหล่งดินและ
ปูนซีเมนต์ แหล่งดินเป็นต้นทุนคงที่สำ� หรับพืน้ ทีก่ ารผลิตหนึง่
ดังนั้น ตัวแปรต้นทุนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จึงเป็นเพียง
ปูนซีเมนต์ อย่างไรก็ตาม ขบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงซึ่งส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม
และเป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Greenhouse
Effect) [1] และ [2]
ปัจจุบันวัสดุประสานจีโอพอลิเมอร์ (Geopolymer)
เป็นวัสดุทางเลือกส�ำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งไม่มีส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์ วัสดุดงั กล่าวยังเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และมีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 สู่ชนั้ บรรยากาศทีป่ ริมาณ
น้อย [3] จีโอพอลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้จากวัสดุตั้งต้น
(เถ้าลอย เถ้าชานอ้อย และเถ้าแกลบ) ที่มีองค์ประกอบของ
ซิลกิ า (SiO2) และอะลูมนิ า (Al2O3) เป็นหลัก และท�ำปฏิกริ ยิ า
กับสารละลายด่าง เถ้าลอย (Fly Ash; FA) จัดเป็นวัสดุพลอยได้
จากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ในปัจจุบันนักวิจัยหลายท่านได้ท�ำการศึกษาการใช้ปริมาณ
การแทนที่เถ้าลอย ปริมาณสารละลาย และอุณหภูมิการบ่ม
เช่น งานวิจัยในอดีต [4] ได้น�ำเถ้าลอยมาปรับปรุงดินลูกรัง
พบว่า การแทนที่ด้วยเถ้าลอยในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลให้
ก�ำลังมีค่าเพิ่มขึ้น Suksiripattanapong และคณะ [5]
ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนาก�ำลังอัดของตะกอนดินเถ้าลอย
จี โ อพอลิ เ มอร์ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
อัตราส่วนการแทนที่ตะกอนดินประปาด้วยเถ้าลอย ปริมาณ
สารละลายอัลคาไลน์ (L) อัตราส่วนระหว่าง Na2SiO3 : NaOH
อุ ณ หภู มิ แ ละระยะเวลาในการให้ ค วามร้ อ นจากผลการ
ทดสอบพบว่า อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ตะกอนดินประปาเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มีค่าเท่ากับ 80 : 20
ส�ำหรับทุกอัตราส่วนของ L : FA ก�ำลังอัดของตะกอนดินเถ้าลอย
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จีโอพอลิเมอร์แปรผันกับอัตราส่วน L : FA ก�ำลังอัดทีอ่ ตั ราส่วน
Na2SiO3 : NaOH และเงื่อนไขการบ่มค่าหนึ่ง มีค่าสูงสุดที่
L : FA เท่ากับ 1.3 (ค่าเหมาะสม) ซึง่ ให้คา่ หน่วยน�ำ้ หนักสูงสุด
อุณหภมู ิ และอายุบม่ ตัวอย่างในตอู้ บทีเ่ หมาะสม มีคา่ เท่ากับ
75oC และ 72 ชั่วโมง ตามล�ำดับ อุณหภูมิที่สูงกว่า (85oC)
จะท�ำให้เกิดการสูญเสียปริมาณความชืน้ ในตัวอย่าง ที่ผา่ นมา
มีงานวิจยั ทีไ่ ด้นำ� เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มาปรับปรุงคุณสมบัติ
วัสดุให้มคี วามคงทนต่อสภาวะเปียกสลับแห้ง Hoy และคณะ
[6] ศึกษาความคงทนต่อสภาวะเปียกสลับแห้งของแอสฟัลต์
คอนกรีตรีไซเคิล (RAP) ปรับปรุงด้วยเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
ทีจ่ ำ� นวนรอบเปียกสลับแห้ง 1–12 รอบ พบว่า ค่าความคงทน
ของตัวอย่างมีค่าเพิ่มถึงรอบที่ 6 จากนั้นความคงทนเกิดการ
ลดลงจนถึงรอบที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] และ
[8] ทีร่ ายงานว่าโครงสร้างจีโอพอลิเมอร์จะมีพนั ธะทีด่ ขี นึ้ ด้วย
การบ่มด้วยสภาวะเปียกสลับแห้ง
ดังนัน้ งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการพัฒนาก�ำลัง และความคงทน
ที่สภาวะเปียกสลับแห้งของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
และเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม [9] ที่ก�ำหนดค่าเฉลี่ยก�ำลังอัดของอิฐบล็อก
ประสานชนิดไม่รบั น�ำ้ หนักต้องไม่นอ้ ยกว่า 2.5 เมกกะปาสคาล
งานวิจยั นีส้ ามารถใช้เถ้าลอยทดแทนการใช้ปนู ซีเมนต์ อีกทัง้
ยั ง เป็ น แนวทางเบื้ อ งต้ น ในการพั ฒ นาวั ส ดุ ท่ี เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย
ดินลูกรัง (Lateritic Soil; LS) ได้จากบ่อลูกรัง อ�ำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขั้นตอนการเตรียม LS เริ่มจากน�ำ
LS ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้นร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ดินลูกรังประกอบด้วยดิน
เม็ดหยาบร้อยละ 61 และดินเม็ดละเอียดร้อยละ 19 ค่า
ความถ่วงจ�ำเพาะของ LS เท่ากับ 2.75 ค่าขีดจ�ำกัดเหลว (LL)
ขีดจ�ำกัดพลาสติก (PL) และดัชนีพลาสติก (PI) เท่ากับร้อยละ
31, 19 และ 12 ตามล�ำดับ ดินลูกรังสามารถจ�ำแนกได้เป็น
ดินทรายปนตะกอน (Silty Sand; SM) โดยระบบ USCS
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รูปที่ 1 ขนาดคละของ LS และ FA
(รูปที่ 1) หน่วยน�้ำหนักแห้งสูงสุดที่พลังงานบดอัดสูงกว่า
มาตรฐานของ LS เท่ากับ 20.93 kN/m3 และค่าปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสม (OMC) ร้อยละ 9.90
เถ้ า ลอย (Fly Ash; FA) เป็ น วั ส ดุ พ ลอยได้ จ าก
กระบวนการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้จาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบ
ทางเคมีของ FA ส่วนประกอบหลักทางเคมีของ FA ได้แก่
ซิลกิ าออกไซด์ (SiO2) ร้อยละ 43.10 อะลูมนิ าออกไซด์ (Al2O3)
ร้อยละ 18.95 เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ร้อยละ 14.10 และ
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) ร้อยละ 16.09 ซึ่งสามารถจ�ำแนก
เป็นเถ้าลอย Class F ตามมาตรฐาน ASTM C618 [10] ขนาด
คละเฉลี่ยของ FA มีค่าเท่ากับ 20 ไมครอน (รูปที่ 1)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของ LS และ FA
Chemical
compositions
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
LOI

LS (%)

FA (%)

66.44
8.16
8.23
10.99
0.72
0.06
0.05
3.00
2.35

43.10
18.95
14.10
16.09
3.66
0.73
1.76
1.61

	สารละลายด่าง (Liquid Alkaline; L) ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้
คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide,
NaOH) และสารละลายโซเดียมซิลเิ กต (Na2SiO3) ความเข้มข้น
ของสารละลาย NaOH มีคา่ เท่ากับ 1, 3 และ 5 โมลาร์ ซึง่ เตรียม
โดยการชั่ง NaOH แบบเกล็ด ที่ 40, 120 และ 200 กรัม
และผสมกับน�้ำให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร จากนั้นผสมจนน�้ำใส
แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง อัตราส่วนผสม
Na2SiO3 : NaOH ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 80 : 20, 70 : 30
และ 50 : 50
2.2 การเตรียมตัวอย่าง และการทดสอบ
ขั้นตอนการผสมตัวอย่างเริ่มต้นด้วยการน�ำดินลูกรัง
(LS) ทีไ่ ด้จากการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ผสมกับเถ้าลอย (FA)
แล้วผสมให้เข้ากันทีอ่ ตั ราส่วน LS : FA เท่ากับ 3 : 1 โดยน�ำ้ หนัก
รวม จากนั้นน�ำปริมาณสารกระตุ้นที่เหมาะสม (Optimum
Liquid Content; OLC) ซึ่งได้จากการทดสอบการบดอัดดิน
มาผสมกับตัวอย่าง LS-FA ที่อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH
ต่างๆ แล้วท�ำการผสมให้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน รวมระยะเวลา
การผสมตัวอย่างประมาณ 5 นาที หลังจากเสร็จกระบวนการ
ผสมตัวอย่างแล้ว น�ำตัวอย่างมาอัดขึ้นรูปโดยใช้เครื่องอัด
ตัวอย่างแบบหล่อเหล็กทรงกระบอก ดังรูปที่ 2 (ก) ตัวอย่าง
ทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ความสูง
10 เซนติเมตร ดังรูปที่ 2 (ข) และตัวอย่างคานมีขนาดเท่ากับ
4 × 4 × 16 เซนติเมตร ดังรูปที่ 2 (ค) ลักษณะตัวอย่างที่ผ่าน
กระบวนการขึน้ รูป แสดงในรูปที่ 3 (ก) และ 3 (ข) จากนัน้ ท�ำการ
แกะตัวอย่างออกจากแบบหล่อ และห่อหุ้มด้วยพลาสติก
เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น และท�ำการบ่มตัวอย่างที่
อุณหภูมิ เมื่อตัวอย่างมีอายุบ่มเท่ากับ 7, 14, 28, 60 และ
90 วัน ตัวอย่างจะถกู น�ำมาทดสอบการรับก�ำลังอัดแกนเดียว
ตามมาตรฐาน ASTM 2166 [11] ก�ำลังดัดโดยใช้วิธี ThirdPoint Loading ตามมาตรฐาน ASTM D1635 [12] การ
ทดสอบความคงทนที่สภาวะเปียกสลับแห้ง โดยใช้ตัวอย่าง
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 10
เซนติเมตร ทีอ่ ายุบม่ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM D599 [13]
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รูปที่ 2 เครื่องมือ (ก) เครื่องขึ้นรูปตัวอย่าง (ข) แบบหล่อ
ทรงกระบอก (ค) แบบหล่อคาน
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน�ำ้ หนักแห้งและปริมาณ
	สารกระตุน้ ของดินลูกรังผสมเถ้าลอย จีโอพอลิเมอร์

รูปที่ 3 ลักษณะตัวอย่าง (ก) ตัวอย่างคาน (ข) ตัวอย่างทรง
กระบอก

NaOH เท่ากับ 80 : 20 และความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ
5 โมลาร์ มีหน่วยน�ำ้ หนักแห้งสูงสุด ในขณะที่ OLC ของดินลูกรัง
ผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มีค่าประมาณร้อยละ 18 ของ
น�้ำหนักดินลูกรังส�ำหรับทุกอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH และ
ความเข้มข้นของ NaOH

3. ผลการทดลอง
3.1 การบดอัดของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน�้ำหนักและ
ปริมาณสารกระตุ้นของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
พบว่า หน่วยน�ำ้ หนักแห้งของตัวอย่างมีคา่ เพิม่ ขึน้ ตามอัตราส่วน
Na2SiO3 : NaOH ยกตัวอย่างเช่น หน่วยน�้ำหนักแห้งของ
ตัวอย่างที่ NaOH เท่ากับ 5 โมลาร์ มีคา่ เท่ากับ 18.56, 18.79
และ 19.01 kN/m3 ส�ำหรับอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH
เท่ากับ 50 : 50, 70 : 30 และ 80 : 20 ตามล�ำดับ หน่วยน�ำ้ หนัก
แห้งของตัวอย่างมีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ ปริมาณ L เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
L สามารถชะซิลิกา และอะลูมินาจากเถ้าลอย ซึ่งส่งผลให้
โครงสร้างของตัวอย่างแน่นขึ้น เมื่อปริมาณ L>OLC (OLC
คือปริมาณสารกระตุ้นที่เหมาะสม) หน่วยน�้ำหนักแห้งของ
ตัวอย่างมีค่าลดลง เนื่องจากปริมาณ L ที่มากเกินท�ำให้เกิด
ช่องว่างระหว่างอนุภาคของตัวอย่าง LS-FA ซึง่ ส่งผลให้หน่วย
น�้ำหนักของตัวอย่างลดลง ตัวอย่างที่อัตราส่วน Na2SiO3 :

3.2 ก�ำลังอัดแกนเดียวและก�ำลังดัดของดินลูกรังผสม
เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
รูปที่ 5 และ 6 แสดงก�ำลังอัดแกนเดียวและก�ำลังดัด
ที่อายุบ่ม 7 วัน ที่ความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 1, 3 และ
5 โมลาร์ และอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20,
70 : 30 และ 50 : 50 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าก�ำลังรับ
แรงอั ด และก� ำ ลั ง ดั ด ของตั ว อย่ า งมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH และความเข้มข้นของ NaOH
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาผลของ Na2SiO3 เนื่องจากปริมาณ
Na2SiO3 ที่สูงขึน้ จะท�ำให้ SiO2 ในระบบเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้
ตัวอย่างเกิดปฏิกริ ยิ า และจับตัวกันได้อย่างรวดเร็ว [14] และ
ยังท�ำให้โครงสร้างของตัวอย่างมีความแข็งแรงมากขึน้ ในขณะ
ที่ความเข้มข้นของ NaOH สูงสามารถชะซิลิกาและอะลูมินา
จากเถ้าลอย ซึ่งส่งผลให้เกิด Sodium Aluminum Silicate
Hydrate (NASH) เจล [15]
อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20 และความ
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รูปที่ 5 ก�ำลังอัดแกนเดียวที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังผสม
เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ทคี่ วามเข้มข้นของ NaOH และ
อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH ต่างๆ

รูปที่ 7 การพัฒนาก�ำลังอัด และก�ำลังดัดของดินลูกรังผสม
เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ที่อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH
ต่างๆ

รูปที่ 6 ก�ำลังดัดที่อายุบ่ม 7 วัน ของดินลูกรังผสมเถ้าลอย
จี โ อพอลิ เ มอร์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ของ NaOH และ
อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH ต่างๆ
เข้้มข้้นของ NaOH เท่่ากัับ 5 โมลาร์์ ให้้กำำ�ลังั อััด และกำำ�ลัังดััด
สููงสุุด ซึ่่�งมีีค่่าเท่่ากัับ 6.55 และ 2.70 เมกกะปาสคาล ที่่�อายุุ
28 วััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกำำ�ลัังอััดกัับมาตราฐานอิิฐบล็็อก
ประสานชนิิดไม่่รับั น้ำำ��หนััก (มผช.602-2547) [9] ซึ่่ง� ระบุุกำำ�ลังั
อััดไว้้ไม่่น้้อย 2.5 เมกกะปาสคาล พบว่่า กำำ�ลัังอััดที่่�อััตรา
ส่่วนผสมข้้างต้้นมีีค่า่ สููงกว่่าเกณฑ์์มาตราฐานประมาณ 2.62 เท่่า

รูปที่ 7 แสดงการพัฒนาก�ำลังอัด และก�ำลังดัดของดิน
ลกู รังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ พบว่า ส�ำหรับอายุบม่ ระหว่าง
7–28 วัน การพัฒนาก�ำลังของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอ
พอลิเมอร์มคี า่ เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ยกตัวอย่างเช่น ก�ำลังอัด
ของตัวอย่างทีอ่ ตั ราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20 และ
ความเข้มข้นของ NaOH เท่ากับ 5 โมลาร์ มีค่าเท่ากับ 4.08,
6.36 และ 6.55 เมกกะปาสคาล ส�ำหรับอายุบม่ เท่ากับ 7, 14
และ 28 วัน ตามล�ำดับ ในขณะที่ก�ำลังดัดมีค่าเท่ากับ 1.50,
2.62 และ 2.70 เมกกะปาสคาล ส�ำหรับอายุบม่ เท่ากับ 7, 14
และ 28 วัน ตามล�ำดับ เนื่องจาก Na2SiO3 และ NaOH
สามารถท�ำปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับอายุบ่มมากกว่า
28 วัน การพัฒนาก�ำลังอัดของตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัดแกนเดียวและก�ำลังดัด
ของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์

681

รูปที่ 9 ก�ำลังอัดภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้งของดินลูกรัง
	ผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัดแกนเดียว
และก�ำลังดัดของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์ และ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Kolias และคณะ [16] พบว่า
ก�ำลังดัดมีค่าน้อยกว่าก�ำลังอัดแกนเดียวประมาณร้อยละ 60
เนื่องจากระนาบวิบัติของตัวอย่างทดสอบแรงดัดขนานกับ
หน่วยแรงในแนวดิ่ง [17] เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
Kolias และคณะ [16] พบว่า ก�ำลังอัดแกนเดียวและก�ำลังดัด
ของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มคี า่ สูงกว่าดินเหนียว
ปรับปรุงด้วยเถ้าลอยแคลเซียมสูงและซีเมนต์ เนื่องจาก
ปริมาณวัสดุประสานที่มากกว่า

สามารถท�ำปฏิกริ ยิ าอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ก�ำลังอัดของ
ตัวอย่างทีอ่ ตั ราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20 มีคา่ ลดลง
เนื่องจากปริมาณ NaOH ที่ต�่ำไม่เพียงพอต่อการท�ำปฏิกิริยา
จีโอพอลิเมอไรเซชัน [5] เมื่อจ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้ง
มากกว่า 6 รอบ โครงสร้างภายในของตัวอย่างจะเกิดการยืด
และการหดตัว จนท�ำให้เกิดรอยแตกในระดับจุลภาค เป็นผลให้
เกิดช่องว่างภายในโครงสร้างและการซึมผ่านของน�้ำมากขึ้น
ซึ่งท�ำให้ก�ำลังลดลง [6] และ [16]
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บก� ำ ลั ง อั ด กั บ มาตราฐานอิ ฐ บล็ อ ก
ประสานชนิดไม่รับน�้ำหนัก (มผช.602-2547) [9] พบว่า
ทีจ่ ำ� นวนรอบเปียกสลับแห้งเท่ากับ 12 รอบ อัตราส่วนผสมที่
3.3 ความคงทนต่อสภาวะเปียกสลับแห้งของดินลูกรัง ให้ก�ำลังผ่านเกณฑ์มาตรฐานคืออัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH
ผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
เท่ากับ 50 : 50 ซึ่งให้ค่าก�ำลังอัดเท่ากับ 4.07 เมกะปาสคาล
รูปที่ 9 แสดงก�ำลังอัดของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอ
รปู ที่ 10 แสดงการดดู ซึมน�ำ้ ภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้ง
พอลิเมอร์ภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้งพบว่า ก�ำลังอัดมีค่า พบว่า การดูดซึมน�้ำของตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
เพิ่มขึ้นที่จ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้งเท่ากับ 1 รอบ เนื่องจาก การแช่น�้ำที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งระยะเวลาการแช่น�้ำเท่ากับ
ตัวอย่างถูกกระตุน้ ด้วยอุณหภูมทิ ี่ 70 องศาเซลเซียส ซึง่ ท�ำให้ 1 ชั่วโมง จากนั้นการดูดซึมน�้ำของตัวอย่างมีค่าคงที่ ส�ำหรับ
เกิดการกระตุ้นผลิตภัณฑ์จีโอพอลิเมอไรเซชัน (Sodium ทุกจ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้ง เนื่องจากในช่วง 1 ชั่วโมงแรก
Alumino-Silicate Hydrate; N-A-S-H) [18] และ [19] ส�ำหรับ ตัวอย่างมีปริมาณช่องว่างค่อนข้างมาก จากนั้นตัวอย่างเริ่ม
จ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้งเท่ากับ 1 ถึง 6 รอบ ที่อัตราส่วน ทีจ่ ะอิม่ ตัวด้วยน�ำ้ ซึง่ ท�ำให้การดดู ซึมน�ำ้ มีคา่ คงที่ การดดู ซึมน�ำ้
Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 70 : 30 และ 50 : 50 มีค่าเพิ่มขึ้น ของตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้งที่
เล็กน้อย เนื่องจากปริมาณ NaOH ยังเหลืออยู่ในระบบ และ เพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวอย่างเกิดการหดตัว และการขยายตัว
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างการดดู ซึมน�ำ้ ต่อสภาวะเปียก
	สลับแห้งที่ 1–12 รอบ

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียน�ำ้ หนักต่อสภาวะ
เปียกสลับแห้งที่ 1–12 รอบ
ซึง่ ท�ำให้ตวั อย่างเกิดการแตกร้าว และส่งผลให้ตวั อย่างดดู ซึม
น�้ำได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าการดูดซึมน�้ำของตัวอย่างที่
อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 50 : 50 มีค่าน้อยที่สุด
ซึง่ มีคา่ ระหว่างร้อยละ 0.10–9.00 เนือ่ งจากปริมาณสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มากสามารถชะซิลิกาได้ดี เมื่อได้รับ
ความร้อนท�ำให้ตวั อย่างมีความเป็นเนือ้ เดียวกันเพิม่ ขึน้ [20]
และ [21]
รูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการสูญเสีย
น�ำ้ หนักต่อจ�ำนวนรอบสภาวะเปียกสลับแห้ง พบว่า การสูญเสีย

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง qu w-d/qu 28 และการ
	สูญเสียน�ำ้ หนักของดินลกู รังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
น�ำ้ หนักมีคา่ เพิม่ ขึน้ ตามอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH และจ�ำนวน
รอบเปียกสลับแห้งมีค่าเพิ่มขึ้น อัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH
เท่ากับ 50 : 50 มีค่าการสูญเสียน�้ำหนักต�่ำที่สุด โดยงานวิจัย
ที่ผ่านมาของ Hoy และคณะ [6] ได้ใช้อัตราส่วนสารกระตุ้น
Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 50 : 50 และ 0 : 100 โดยน�ำสารกระตุน้
ดังกล่าวมาผสมกับแอสฟัลต์คอนกรีตรีไซเคิล และเถ้าลอย
ที่ร้อยละ 20 แล้วน�ำไปทดสอบความคงทนในสภาวะเปียก
สลับแห้ง ผลปรากฏว่าอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 0: 100
สามารถทนทานต่อสภาวะเปียกสลับแห้งได้ดีกว่าอัตราส่วน
Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 50 : 50 เนือ่ งจากสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ทมี่ ปี ริมาณมากขึน้ สามารถชะซิลกิ าได้ดเี มือ่ ได้รบั
ความร้อน ซึ่งท�ำให้ตัวอย่างมีความเป็นเนื้อเดียวกันเพิ่มขึ้น
สรุปได้ว่าปริมาณอัตราส่วน NaOH ที่สูงขึ้นจะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพความทนทานต่อสภาวะเปียกสลับแห้งที่ดีขึ้น
รปู ที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก�ำลังอัดแกนเดียว
ที่จ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้งต่อก�ำลังอัดแกนเดียวที่อายุบ่ม
28 วัน (qu w-d/qu 28) และการสูญเสียน�ำ้ หนัก (Weight Loss,
WL) ของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์พบว่า ความ
สัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถประมาณได้จากฟังก์ชนั โพลิโนเมียล
ดังแสดงในสมการที่ (1) ถึง (3)
qu w-d/qu 28 = 0.0009(WL)3-0.0191(WL)2+0.0406(WL)
+ 1.0315 ส�ำหรับ Na2SiO3 : NaOH=80 : 20
(1)
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qu w-d/qu 28 = 0.0001(WL)3-0.0095(WL)2 + 0.0679(WL)
+ 0.9949 ส�ำหรับ Na2SiO3 : NaOH=70 : 30
(2)
3

2

qu w-d/qu 28 = -0.002(WL) -0.005(WL) +0.1967(WL)
+ 0.9994 ส�ำหรับ Na2SiO3 : NaOH=50 : 50
(3)
โดยค่า R2 (Coefficient of Determination) เท่ากับ
0.8968, 0.9967 และ 0.9994 ส�ำหรับ Na2SiO3 : NaOH
เท่ากับ 80 : 20, 70 : 30 และ 50 : 50 ตามล�ำดับ
4. สรุป
1. หน่วยน�ำ้ หนักแห้งสูงสุดของตัวอย่างพบทีอ่ ตั ราส่วน
Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20 และความเข้มข้นของ NaOH
เท่ากับ 5 โมลาร์ ในขณะที่ OLC ของตัวอย่างมีค่าประมาณ
ร้ อ ยละ 18 ของน�้ ำ หนั ก ดิ น ลูก รั ง ส� ำ หรั บ ทุ ก อั ต ราส่ ว น
Na2SiO3 : NaOH และความเข้มข้นของ NaOH
2. การเพิม่ ขึน้ ของ Na2SiO3 และความเข้มข้นของ NaOH
ช่วยพัฒนาก�ำลังอัดแกนเดียว และก�ำลังดัดของดินลูกรังผสม
เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
3. ก�ำลังอัดและก�ำลังดัดสูงสุดของตัวอย่างพบทีอ่ ตั ราส่วน
Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 80 : 20 และความเข้มข้นของ NaOH
เท่ากับ 5 โมลาร์ ที่อายุบ่ม 28 วัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.55 และ
2.70 เมกะปาสคาล ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบก�ำลังอัดกับ
มาตราฐานอิฐบล็อกประสานชนิดไม่รบั น�ำ้ หนักพบว่า ก�ำลังอัด
ของตัวอย่างมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานประมาณ 2.62 เท่า
4.	ส�ำหรับจ�ำนวนรอบเปียกสลับแห้งเท่ากับ 12 รอบ
อัตราส่วนผสมที่ให้ก�ำลังผ่านเกณฑ์มาตรฐานคืออัตราส่วน
Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 50 : 50 ซึ่งให้ค่าก�ำลังอัดเท่ากับ
4.07 MPa
5. ปริมาณ NaOH ที่เพิ่มขึ้นส่งผลในการช่วยลดค่า
การดูดซึมน�้ำ และร้อยละการสูญเสียน�้ำหนักของตัวอย่าง
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