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อิทธิพลของการแทนทีปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ และอัตราส่ วนทรายต่ อ
วัสดุประสานต่ อกําลังรั บแรงเฉือนอัดระหว่ างคอนกรี ตกับจีโอโพลิเมอร์
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บทคัดย่อ
บทความนีศึกษาอิทธิพลของการแทนทีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานที มีต่ อ
กําลังรับแรงเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับ จีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ โดยเถ้าลอยถูกแทนที ด้ ว ยปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์
ร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 และทําการแปรผันอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 1.00, 1.25 และ 1.50 สารละลายด่ าง
ทีใช้ในการเกิดปฏิกริ ิยาได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เ ข้มข้น 6 โมลาร์ โดยใช้
อัต ราส่ ว นสารละลายโซเดี ยมซิ ลิ เ กตต่ อสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ เ ท่ ากับ 2.0 อัต ราส่ ว นของเหลวต่ อวัส ดุ
ประสานเท่ากับ 0.60 และบ่มทีอุณหภูมิห้องทุกอัตราส่วนผสม ผลการทดสอบแสดงให้เ ห็ นว่ ากําลังรับ แรงเฉื อนอัด
ระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์มีแนวโน้มเพิมขึนตามปริมาณการแทนที ปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ ที เพิมขึ น
อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานทีเพิมขึนส่งผลให้ก ําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต กับ จีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์
มีแ นวโน้มเพิมขึ น แต่ อย่า งไรก็ต ามเมือใช้ อัต ราส่ ว นทรายต่ อ วัส ดุ ป ระสานเท่ า กับ 1.50 กํา ลังรั บ แรงเฉื อ นอัด
มีแ นวโน้ มลดลง ซึ งปริ ม าณการแทนที ปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ ในเถ้า ลอยร้ อยละ 15 และอัต ราส่ ว นทรายต่ อ
วัสดุประสานเท่ ากับ 1.00 เป็ นอัต ราส่ ว นที สามารถให้ค่ ากําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต กับ จีโอโพลิเ มอร์
ได้สูงสุด
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Influence of Portland Cement Replacement and Sand to Binder Ratio
on Slant Shear Strength between Concrete Substrate and Geopolymer
Tanakorn Phoo-ngernkham1* Sakonwan Hanjitsuwan2 and Prinya Chindaprasirt3

Abstract
This article presents the influence of both Portland cement replacement and sand to binder ratio (S/B) on
slant shear strength between concrete substrate and geopolymer mortar. Fly ash (FA) was replaced with Portland
cement (PC) at the dosages of 0, 5, 10 and 15% with various sand to binder ratios of 1.00, 1.25 and 1.50,
respectively. The alkali solution for used as liquid alkali were sodium silicate (Na2SiO3) and 10 molar sodium
hydroxide (NaOH) solutions. The Na2SiO3/NaOH ratio of 2.0 and the liquid/binder (L/B) ratio of 0.60 and cure at
ambient temperature were used in all mixture. Test results indicated that the slant shear strength between concrete
substrate and geopolymer mortar tends to increase with increase in PC replacement. While the S/B ratio increased,
the slant shear strength between concrete substrate and geopolymer mortar tends to increase. However at S/B ratio
of 1.50, the slant shear strength tends to decrease. The 15% PC replacement with S/B ratio of 1.00 gave the highest
slant shear strength between concrete substrate and geopolymer.

Keywords : Geopolymer, Sand to binder ratio, Slant shear strength, Failure mode.
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ในประเทศไทยนิ ยมใช้ เ ถ้า ลอยเป็ นวัส ดุ ตังต้ น
เถ้าลอยเป็ นผลพลอยได้ จากการผลิต กระแสไฟฟ้ าจาก
ถ่านหิน ทีโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัด ลําปาง ซึ งมีเ ถ้าลอย
ในปริ ม าณประมาณ 3 ล้า นตัน ต่ อ ปี [4] เถ้า ลอยมี
องค์ป ระกอบหลัก ของซิ ลิก า อะลูมิ นา และแคลเซี ย ม
ออกไซด์ จากรายงานวิ จัยทั งในและต่ างประเทศพบว่ า
เถ้าลอยมีความเหมาะสมในการใช้เป็ นวัสดุตงต้
ั นในการ
ผลิต จีโอโพลิเ มอร์ [4-5] อย่างไรก็ต ามการใช้ เ ถ้าลอย
เป็ นวัส ดุ ต ังต้น ในการผลิต จีโ อโพลิ เ มอร์ ย ังคงมีก าร
พัฒนากําลังได้ ช้ าที อุณ หภูมิป กติ (25 องศาเซลเซี ยส)
ซึ งเป็ นข้อ จํากัด ในการนําไปใช้ ใ นงานก่อ สร้า งจริ ง
จากงานวิจยั ทีผ่านมาแสดงให้เ ห็ นว่ าปริ มาณแคลเซี ยม
ออกไซด์ ทีเพิมขึนส่งผลเชิงบวกต่ อสมบั ติ ท างกายภาพ
และโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ จี โอโพลิเ มอร์ [6]
โดยการใช้ปูนซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ เ พือปรับ ปรุ งสมบั ติ
ของจี โ อโพลิ เ มอร์ พบว่ า สามารถเพิ มปริ ม าณของ
ผลผลิต แคลเซี ยมซิ ลิเ กตไฮเดรต (CSH) ภายในระบบ
ของจีโ อโพลิ เ มอร์ [7] ขณะที ปริ ม าณของมวลรวม
ละเอียดส่งผลต่อแรงยึด เหนี ยวระหว่ างอนุ ภาคในวัสดุ
[8] เนืองจากสมบัติเด่นในการเป็ นวัสดุ ซ่อมแซมควรมี
เนือแน่นสมําเสมอและคุณภาพดี
งานวิจยั เกียวกับ การประยุกต์ใช้ จีโอโพลิเ มอร์เ ป็ น
วัสดุซ่อมแซมยังมีไม่มาก เช่ น Pacheco-Torgal et al. [9]
ได้ ศึ กษาลัก ษณะการยึด เหนี ยวจากการใช้ ว ัส ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ จ ากของเสี ย จากเหมื อ งทั ง สเตนเป็ นวัส ดุ
ประสาน โดยการทดสอบแรงยึดเหนี ยวด้ ว ยวิ ธี ท ดสอบ
แบบเฉือน (Slant shear test) เปรี ยบเที ยบระหว่ างจีโอโพลิ เ มอร์ ก บั วัส ดุ ซ่ อ มแซมตามท้ อ งตลาด ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าจีโอโพลิเมอร์เป็ นวัสดุชนิดหนึ ง
ที น่ า สนใจสํ า หรั บ การนํา ไปใช้ เ ป็ นวั ส ดุ ซ่ อ มแซม

1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
คอนกรี ต จัด เป็ นวัสดุ ที มีอายุการใช้ งานจํากัด และ
เพือยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตจึงควรมีการดูแ ลและ
ซ่ อมแซมอย่างต่ อ เนื อง ตัว อย่างเช่ น การแตกร้า วของ
ผนัง แสดงดังรูปที 1 ที จําเป็ นต้องดําเนิ นการซ่ อมแซม
ปั จ จุ บั นวัส ดุ ซ่อ มแซมที นิ ยมใช้ ได้ แ ก่ อี พ็ อกซี และ
วัสดุโพลิเมอร์ ซึ งวัสดุ ดั งกล่าวมีคุ ณ สมบั ติ ที ใช้ งานได้
สะดวกและให้กาํ ลังสู งในระยะเวลาอันสันแต่ มีราคา
ทีค่อนข้างสูง ดังนันจึงมีงานวิจยั ทีศึกษาหาวัสดุ ช นิ ด อืน
เพื อใช้ เ ป็ นวัส ดุ ซ่ อมแซมและวั ส ดุ เชื อมประสาน
เพือเพิมทางเลือกในการนําไปใช้งาน จีโอโพลิเ มอร์เ ป็ น
วัสดุเชือมประสานที ใช้ ว ัสดุ ป อซโซลานในปริ มาณสู ง
เป็ นวัสดุตงต้
ั น จีโอโพลิเมอร์สามารถสังเคราะห์ได้ จาก
วัต ถุดิ บ ที มีซิ ลิก า (SiO2) และอะลูมิ นา (Al2O3) เป็ น
องค์ประกอบหลัก โดยใช้หลักการทําปฏิกริ ิยาของซิ ลิกา
และอะลูมินากับสารละลายด่างและใช้ ค วามร้อนในการ
เร่งปฏิ กริ ิ ยา ทําให้ได้ ว ัสดุ เ ชื อมประสานที สามารถรับ
กําลังได้เช่นเดียวกับซีเมนต์เพสต์ [1] วัสดุ ต งต้
ั นที นิ ยม
ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ได้แก่ เถ้าลอย เป็ นต้น [2-3]

รู ปที 1 ผนังทีเกิดการแตกร้าว
44

บทความวิจยั

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 11 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2558
The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 3 September – December 2015

เมือพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับ อีพ็อกซี เนื องด้ ว ยการใช้
จีโอโพลิเมอร์เ ป็ นวัสดุ ซ่อมแซมทําให้ต ัว อย่างเกิด การ
วิบัติแบบแบบเสา ซึงการวิบัติดังกล่าวบ่งบอกถึงมีความ
เป็ นเนือเดียวกันระหว่างผิวสัมผัส อีกทังเมือเปรียบเทียบ
ด้ านราคาพบว่ าจี โอโพลิ เ มอร์ มีราคาต้น ทุ นที ถูก กว่ า
วัส ดุ ซ่ อ มแซมตามท้ อ งตลาดมาก นอกจากนั นจาก
งานวิ จัยของ Songpiriyakij et al. [10] ได้ ศึก ษาแรงยึด
เหนียวระหว่ างคอนกรี ต กับ เหล็กเสริ มที มีการใช้ จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็ นวัสดุ เ ชื อมประสานเปรี ยบเที ยบกับ
อีพ็ อ กซี ผลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สามารถใช้
จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็ นวัสดุป ระสานระหว่ างคอนกรี ต
กับเหล็กเสริม เนืองด้วยมีค่าการยึดเหนียวทีใกล้เ คี ยงกับ
การใช้อีพ็อกซี จากเหตุผลดังกล่าวการใช้ จีโอโพลิเ มอร์
จึงเป็ นหนึงในทางเลือกทีน่าสนใจสําหรับงานซ่ อมแซม
ดังนันในงานวิ จัยนี จึงได้ ศึกษาอิท ธิ พลของการแทนที
เถ้าลอยด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอัตราส่ ว นทราย
ต่ อวัสดุ ป ระสานที มีต่ อกําลังรับ แรงเฉื อ นอัด ระหว่ า ง
คอนกรี ต กับ จีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ ซึ งผลการทดสอบ
ที ได้ รั บ ช่ ว ยให้เ ข้าใจถึ งพฤติ กรรมของจี โอโพลิเ มอร์
เมือใช้เป็ นวัสดุซ่อมแซมและเป็ นทางแนวทางเบื องต้น
ในการพัฒนาจี โอโพลิ เ มอร์เ พือใช้ เ ป็ นวัสดุ ซ่อมแซม
ในอนาคต

สารละลายด่ างที ใ ช้ เ ป็ น ของเ หลว ใน ส่ ว นผสม
ประกอบด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ทีความเข้มข้นเท่ากับ 6 โมลาร์ และสารละลายโซเดี ยม
ซิ ลิเ กต (Na2SiO3) (13.89% Na2O, 32.15% SiO2 และ
46.04% H2O) โดยองค์ป ระกอบทางเคมีแ ละสมบั ติ
ทางกายภาพของเถ้า ลอยและปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์
ดังแสดงในตารางที 1 และ 2
ตารางที 1 องค์ประกอบทางเคมีของ FA และ PC
Chemical compositions FA (%) PC (%)
SiO2
29.32
20.80
Al2O3
12.96
4.70
Fe2O3
15.64
3.40
CaO
25.79
65.30
MgO
2.94
1.50
Na2O
2.94
0.40
K 2O
2.93
0.10
SO3
7.29
2.70
LOI
0.30
0.90
SiO2+ Al2O3+ Fe2O3
57.92
ตารางที 2 สมบั ติ ท างกายภาพของเถ้ า ลอยและ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ

Materials
Specific gravity
Median particle size, d50 (m)
Blaine fineness (cm2/g)

2.1 จีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
วั ส ดุ ตั งต้ น ที ใ ช้ ผลิ ต จี โอโพ ลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์
ประกอบด้ ว ยเถ้า ลอย (FA) จากโรงไฟฟ้ าแม่ เ มาะ
จังหวัดลําปาง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที 1 (PC)
และทราย (RS) ทรายมีโมดู ลัสความละเอียดและความ
ถ่ว งจําเพาะเท่ า กับ 2.25 และ 2.63 ตามลํา ดั บ ส่ ว น
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การผสมจี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้า ร์เ ริ มต้น ด้ ว ยผสม
เถ้าลอย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และทรายให้เ ข้ากันเป็ น
เวลาประมาณ 1 นาที จากนันเติมสารละลายด่างที เตรี ยม
ไว้แ ล้ว ผสมเป็ นเวลาประมาณ 3 นาที โดยก่อ นนํา
สารละลายด่างไปใช้ เ ป็ นของเหลวในส่ ว นผสมต้องทํา
การผสมสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตและโซเดี ย มไฮด ร อกไซ ด์ ใ ห้ เ ข้ า กัน ก่ อ น เ ป็ น เ ว ลา 5 น า ที
ซึงอัตราส่วนผสม กําลังรับ แรงอัด และกําลังรับ แรงดั ด
ของจี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ ดั ง แสดงในตารางที 3
ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัว ของจีโอโพลิเ มอร์
มอร์ตา้ ร์ดังแสดงในตารางที 4

ตารางที 3 อัตราส่วนผสม กําลังรับแรงอัด และกําลังรับ
แรงดัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
FA
(g)

PC
(g)

RS
(g)

1.00S0PC

100

-

1.00S5PC

95

1.00S10PC

Symbol

28-day strength of
geopolmymer

100

fc
(MPa)
35.9

ft
(MPa)
3.6

5

100

40.2

4.7

90

10

100

45.3

5.6

1.00S15PC

85

15

100

48.2

6.8

1.25S0PC

100

-

125

37.7

4.9

1.25S5PC

95

5

125

44.1

6.5

1.25S10PC

90

10

125

46.8

8.5

1.25S15PC

85

15

125

54.0

9.1

1.50S0PC

100

-

150

33.6

5.8

1.50S5PC

95

5

150

40.4

7.9

1.50S10PC

90

10

150

45.1

9.4

1.50S15PC

85

15

150

47.7

9.8

ตารางที 4 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์
Setting times of geopolymer mortar
Symbols
Initial (min)
Final (min)

งานวิ จั ย นี มุ่ ง เ น้ นถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการแท น ที
ปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ แ ละอัต ราส่ ว นทรายต่ อวัส ดุ
ประสาน ดั ง นันปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ ถูก แทนที ใน
เถ้าลอยร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดยนําหนักของวัสดุ
ประสาน และแปรผันอัต ราส่ ว นทรายต่ อวัสดุ ป ระสาน
(S/B) เท่ ากับ 1.0 0, 1 .25 แ ละ 1.50 ตามลํา ดั บ
ในกระบวนการผลิตจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ใช้ อัต ราส่ ว น
ของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.60 ความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ เ ท่ ากับ 6 โมลาร์ และ
อัต ราส่ ว นสารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 ทุกอัตราส่วนผสม
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2.2 คอนกรีต
คอนกรีตออกแบบตามมาตรฐาน ACI 211.1-91 [11]
วัสดุที ใช้ ในการเตรี ยมตัว อย่างคอนกรี ต ประกอบด้ ว ย
ปูนซีเมนต์ป อร์ต แลนด์ ประเภทที 1 มวลรวมละเอียด
และมวลรวมหยาบ ขนาด 3/8 นิ ว โดยกําลังรับ แรงอัด
ของคอนกรีตและกําลังรับแรงดัดของคอนกรีตทีอายุการ
บ่ม 28 วัน มีค่าเท่ากับ 36.0 และ 8.5 MPa ตามลําดับ

2.3 การเตรี ยมตัวอย่ างกํา ลัง รั บแรงเฉื อนอัดระหว่ า ง
คอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
การทดสอบก ําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต
กับจีโอโพลิเมอร์มอร์ต ้าร์ป ระยุกต์จากมาตรฐาน FM3C882 [12] ขันตอนการเตรี ย มตัว อย่า งสํา หรั บ การ
ทดสอบกําลังรับ แรงเฉื อนอัด เริ มต้นด้ ว ยเทคอนกรี ต
ที ถู ก ออกแบบไว้ ล งในแบบหล่ อ รู ปปริ ซึ มขนาด
50x50x125 มิลลิเมตร ทิงไว้เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนัน
ทําการถอดแบบและบ่มในนําเป็ นเวลา 28 วัน หลังจาก
ครบอายุบ่ มตัว อย่างคอนกรี ต ถูกห่ อด้ ว ยแผ่นพลาสติ ก
เพื อป้ องกัน การสู ญเสี ยความชื นเป็ นเวลา 60 วั น
รวมเวลาในการบ่ ม ตัว อย่า งคอนกรี ต เท่ า กับ 90 วัน
เพื อต้อ งการให้ ค อนกรี ต มีก ารทํา ปฏิ ก ิริย าไฮเดรชั น
สมบูรณ์ [13]
หลังจากการเตรี ยมตัว อย่างคอนกรี ต เรี ยบร้อยแล้ว
ตัว อย่า งคอนกรี ตถู ก ตัด แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นเท่ า ๆ กัน
โดยทํา มุ ม 45 องศากับ แนวตัง ดั ง แสดงในรู ป ที 2ก
ตามมาตรฐาน FM3-C882 [12] เพือทดสอบค่ ากําลังรับ
แรงเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับวัสดุซ่อมแซม อย่างไร
ก็ตามในงานวิจยั นีผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาลักษณะการวิ บั ติ
ของตั ว อย่ า งคอนกรี ตกับ วั ส ดุ ซ่ อมแซมเพิ มเติ ม
เพือพิจารณาลักษณะการยึดเกาะกันระหว่างคอนกรี ต กับ
วัสดุซ่อมแซมเพือประกอบผลการทดสอบกําลังรับ แรง
เฉือนอัดทีได้รับ ดังนันเพือทําให้สามารถวิ เ คราะห์แ ละ
พิจารณาถึงการใช้ จีโอโพลิเ มอร์เ ป็ นวัสดุ ซ่อมแซมได้
ชัดเจนมากยิงขึ น งานวิ จัยนี จึงเลือกใช้ มุมระนาบเอียง
เท่ากับ 45 องศา นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้นแล้ว ผูว้ ิ จัย
ยังเล็งเห็นว่าการเลือกใช้มุมระนาบเอียงเท่ ากับ 45 องศา
สามารถตัด ตัว อย่างได้ ง่ายและลดการแตกร้าวและบิ น

(ก) ลักษณะตัวอย่างคอนกรีต

(ข) ลักษณะตัวอย่างก่อนทดสอบ
รู ป ที 2 วิ ธี ก ารเตรี ย มตัว อย่า งคอนกรี ต สํา หรั บ การ
ทดสอบก ําลังรับแรงเฉือนอัด
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รับ แรงเฉื อ นอัด ระหว่ า งคอนกรี ต กับ จี โ อโพลิ เ มอร์
จะควบคุ มอั ต ราความเร็ วของแรงกระทํ า เท่ ากับ
0.30 MPa/s ซึงลักษณะการทดสอบก ําลังรับแรงเฉือนอัด
ระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์ดังแสดงในรูปที 3

ของตัว อย่างคอนกรี ต ได้ ดี กว่ ามุม ระนาบเอี ยงเท่ ากับ
30 องศา

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ ผล
3.1 อิท ธิ พ ลของการแทนทีปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ตแลนด์
ในเถ้ าลอย
กํา ลั ง รั บ แรงเฉื อ นอัด ระหว่ า งคอนกรี ตเดิ มกับ
จีโอโพลิเ มอร์ มอร์ต ้าร์ที อายุการบ่ ม 28 วัน โดยศึกษา
ปัจจัยของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ทีมีการแปรผันปริ มาณ
การแทนทีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในเถ้าลอยทีมีต่อกําลัง
รับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต กับ จีโ อโพลิเ มอร์ มอร์ตา้ ร์ ดังแสดงในรูปที 4 พบว่ากําลังรับ แรงเฉื อนอัด
ระหว่างคอนกรี ต กับ จีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์มีแ นวโน้ม
เพิ มขึ นตามปริ มาณการใช้ ปู นซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์
ที เ พิ มขึ น ทุ กอั ต ราส่ ว น ท รายต่ อวั ส ดุ ป ระ สา น
ตัวอย่างเช่นกําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต กับ
จี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ ข อง 1.00S0PC, 1.00S5PC,
1.00S10PC และ1.00S15PC เท่ ากับ 14.2, 15.4, 18.2
และ 19.8 MPa การเพิมขึ นของกําลังรับ แรงเฉื อนอัด
ระหว่ า งคอนกรี ต กับ จี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ที มี ก าร
แทนที ปู นซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ ใ นเถ้า ลอย เนื องจาก
การเพิมขึนของปริมาณของแคลเซี ยมที สู งขึ นช่ ว ยให้มี
การทําปฏิกริ ิยามากขึนภายในระบบของจีโอโพลิเ มอร์
ซึงสอดคล้องกับรายงานวิ จัยของ Parcheco-Torgal et al.
[9] ที ได้ มีการรายงานไว้ว่ า แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ ที
บริเวณผิวสัมผัสระหว่างคอนกรี ต เดิ มกับ จีโอโพลิเ มอร์
สามารถทําปฏิกริ ิยาซิลิกาและอะลูมินาจากวัสดุตงต้
ั นใน
การผลิตจีโอโพลิเมอร์เกิดเป็ นแคลเซี ยมซิ ลิเ กตไฮเดรต

รู ปที 3 ลักษณะการทดสอบก ําลังรับแรงเฉือนอัด
การเตรียมตัวอย่างสําหรับทดสอบกําลังรับแรงเฉื อน
อัดเริมต้นด้ ว ยการเทจีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ลงในแบบ
หล่อรูปปริซึมขนาด 50x50x125 มิลลิเ มตร ที มีต ัว อย่าง
คอนกรีตครึงหนึง (แบบหล่อเดิมทีทําการเตรียมตัวอย่าง
คอนกรี ต ) ซึ งจี โอโพลิ เ มอร์ มอร์ต ้าร์ถู กเทเป็ น 2 ชั น
เท่าๆ กัน แต่ละชันกระทุ้ง 25 ครัง จากนันนําตัว อย่างไว้
ทีอุณหภูมิห้องประมาณ 1 ชัวโมง และห่อแบบหล่อด้ ว ย
แผ่นพลาสติก หลังจากครบ 24 ชัวโมง ทําการถอดแบบ
หล่ อ แล้ว เก็บ ตั ว อย่า งจี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ ไ ว้ ที
อุณหภูมิปกติจนครบอายุการทดสอบที 28 วัน ตัว อย่าง
ก่อนการทดสอบดังแสดงในรูปที 2ข การทดสอบกําลัง
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จีโอโพลิเมอร์มีความเป็ นเนือเดียวกัน และเมือพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัว ของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ (ตารางที 4) พบว่าจีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ที ใช้ อัต ราส่ ว นทรายต่ อวัส ดุ ป ระสานเท่ ากับ
1.00 มีระยะเวลาการก่อตัว ที รวดเร็ ว ขณะที จีโอโพลิเมอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ที ใช้ อัต ราส่ ว นทรายต่ อ วัส ดุ ป ระสาน
เท่ ากับ 1.50 มีระยะเวลาการก่อตัว ที ช้ ากว่ าอัต ราส่ ว น
ทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 1.00 และ 1.25 ดังแสดงใน
ตารางที 4 ส่ ว นกรณี จี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ที มี ก าร
แทนทีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 15 พบว่าจีโอโพลิเมอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ที ใช้ อัต ราส่ ว นทรายต่ อ วัส ดุ ป ระสาน
เท่ากับ 1.00 มีค่าก ําลังรับแรงเฉือนอัด ระหว่ างคอนกรี ต
กับ จี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ดี ก ว่ า อัต ราส่ ว นทรายต่ อ
วัส ดุ ป ระสานเท่ า กับ 1.25 และ 1.50 ตั ว อย่า งเช่ น
กําลังรับแรงเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับ จีโอโพลิเ มอร์
มอร์ต ้าร์ข อง 1.00S15PC, 1.25S15PC และ1.50S15PC
เท่ากับ 19.8, 19.3 และ 16.8 MPa อาจเนืองจากจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต ้าร์แ ทนที ด้ ว ยปู นซี เ มนต์ป อร์ต แลนด์ แ ละ
ใช้ อัต ราส่ ว นทรายต่ อวัส ดุ ป ระสานเท่ ากับ 1.00 เป็ น
ปริ มาณของทรายที มี ค วามเป็ นเนื อเดี ย วกัน มากกว่ า
อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ ากับ 1.25 และ 1.50
ดั งนั นที อัต ราส่ ว นดั ง กล่ าวจึง มีค วามสามารถในการ
ยึด เกาะกับ คอนกรี ต เดิ มได้ ดี ส่ง ผลให้มี แ นวโน้มของ
กําลังรับแรงเฉือนอัดระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์มีค่าสูงกว่า

(CSH) และแคลเซี ยมอะลูมิโนซิ ลิเ กตไฮเดรต (CASH)
มากขึ นที พื นผิ ว สั ม ผัส ระหว่ า งคอนกรี ต กับ จี โ อโพลิเ มอร์ มอร์ต ้าร์ ส่ งผลให้ส ามารถปรั บ ปรุ งกําลัง ที
พืนทีเชือมต่อกัน ผลการทดสอบของกําลังรับ แรงเฉื อน
อัดสอดคล้องกับผลการทดสอบของกําลังรับแรงอัด ของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ดังแสดงในตารางที 3

Slant shear strength (MPa)

25
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S/B=1.25

S/B=1.50

20
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5
0
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5PC
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15PC

รู ปที 4 กํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นอัด ระหว่ า งคอนกรี ต กับ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
3.2 อิทธิพลของอัตราส่ วนทรายต่อวัสดุประสาน
การศึกษาปั จจัยของจีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ที มีการ
แปรผันอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานต่อกําลังรับ แรง
เฉื อ นอัด ระหว่ า งคอนกรี ต กับ จี โอโพลิเ มอร์ม อร์ ต ้า ร์
ดังแสดงในรูปที 4 พบว่ ากําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ าง
คอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ทีอัต ราส่ ว นทรายต่ อ
วัสดุ ป ระสานเท่ ากับ 1.25 มีแ นวโน้ม สู งสุ ด เมือมีการ
แท นที ปู นซี เมน ต์ ป อร์ ต แลน ด์ ร้ อ ยละ 0 ถึ ง 1 0
ตัวอย่างเช่นกําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต กับ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ของ 1.00S10PC, 1.25S10PC และ
1.50S10PC เ ท่ ากับ 18.2, 18.6 แ ละ 15.9 MPa
อาจเนื องจากอัต ราส่ ว นทรายต่ อวัสดุ ป ระสานเท่ ากับ
1.25 เป็ นปริ ม าณของทรายที เหมาะสมส่ ง ผลให้ มี

3.3 ลักษณะการวิบตั ิ
เมื อพิ จ ารณาลัก ษณะการวิ บั ติ ข องกํา ลัง รั บ แรง
เฉื อ นอัด ระหว่ า งคอนกรี ต กับ จี โอโพลิเ มอร์ม อร์ ต ้า ร์
ทีอายุการบ่ม 28 วัน ดั งแสดงในรู ป ที 5 พบว่ าลักษณะ
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การวิบัติของกําลังรับแรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต กับ
จี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้า ร์ ข อง 1.00S0PC, 1.00S15PC,
1.25S15PC และ 1.50S15PC สามารถแบ่ งลักษณะการ
วิ บั ติ อ อกเป็ น 2 ลัก ษณะ คื อการวิ บั ติ ที พื นผิว สัม ผัส
ระหว่ างคอนกรี ต กับ จี โอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ เนื องจาก
ความแข็ ง แรงของคอนกรี ต มี มากกว่ า จีโ อโพลิ เ มอร์
มอร์ต ้าร์ ได้ แ ก่ 1.00S0PC (รู ป ที 5ก) ขณะที เมือจีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์ แ ทนที ด้ ว ยปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์
ร้อยละ 15 (1.00S15PC) ดั งแสดงในรู ป ที 5ข เกิด การ
วิบัติแบบเสาคือการแตกร้าวผ่านพืนที การเชื อมต่ อกัน
ระหว่ างคอนกรี ตกับ จี โอโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ ซึ ง
สอดคล้องกับ รายงานวิ จัยของ Phoo-ngernkham et al.
[14] ที ได้ มีการรายงานไว้ว่ าลักษณะการแตกระหว่ าง
คอนกรี ตเดิ มกับ จี โ อโพลิ เ มอร์ แ บบเสาแสดงถึ ง
การยึด เหนี ยวที สู งระหว่ างคอนกรี ต กับ จีโอโพลิเ มอร์
มอร์ตา้ ร์ อีกทังจากงานวิจยั ดังกล่าวยังได้สรุปเพิมเติ มไว้
ว่าการยึดเกาะทีดีของจีโอโพลิเมอร์กบั คอนกรีต เดิ มเป็ น
การเพิ มทางเลื อ กที น่ า สนใจการเลื อ กใช้ เ ป็ นวัส ดุ
ซ่ อมแซมเมือเปรี ยบเที ยบกับ อีพ็อกซี แต่ เ มือพิจารณา
เปรี ยบเที ย บถึ งอิ ท ธิ พ ลของอัต ราส่ ว นทรายต่ อ วัส ดุ
ประสานที มีผลต่ อ ลัก ษณะการวิ บั ติ ข องกํา ลัง รับ แรง
เฉื อ นอัด ระหว่ า งคอนกรี ต กับ จี โอโพลิเ มอร์ม อร์ ต ้า ร์
(รู ป ที 5ข-5ง) พบว่ าอัต ราส่ ว นทรายต่ อวัสดุ ป ระสาน
เท่ า กับ 1.00 และ 1.25 มี ลัก ษณะการวิ บั ติ แ บบเสา
มากกว่ าอัต ราส่ ว นทรายต่ อ วัสดุ ป ระสานเท่ ากับ 1.50
สอดคล้อ งกับ ผลการทดสอบกํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นอั ด
ระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ (รูปที 4)

(ก) 1.00S0PC

ข) 1.00S15PC

(ค) 1.25S15PC

(ง) 1.50S15PC

รู ป ที 5 ลัก ษณะการวิ บั ติ ข องกํา ลัง รั บ แรงเฉื อ นอัด
ระหว่างคอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์
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4. สรุปผล

5. กิตติกรรมประกาศ

จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ทีมีการแทนทีด้วยปูนซีเ มนต์ปอร์ตแลนด์สามารถใช้ ท างเลือกในงานวัสดุ ซ่อมแซม
ได้ เมื อพิ จ ารณาค่ า กํา ลั ง รั บ แรงเฉื อนอั ด ระหว่ า ง
คอนกรีตกับจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ ซึงค่ากําลังรับแรงอัด
มีแ นวโน้ มเพิมขึ นตามปริ ม าณการแทนที ปู นซี เ มนต์
ปอร์ ต แลนด์ ที เพิ มขึ นอาจเนื องจากการทํา ปฏิ ก ิริ ย า
ทีเพิมขึนส่งผลให้มีความแข็งแรงทีพืนทีเชือมต่อกันและ
มี ค วามเป็ นเนื อเดี ย วกัน ระหว่ า งคอนกรี ตกับ จี โ อโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์โดยไม่พบการแยกตัว ของพืนผิว การ
แตก ขณะทีอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเป็ นอีกหนึง
ปัจจัยทีมีผลต่ อกําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ างคอนกรี ต
กับ จี โ อโพลิ เ มอร์ ม อร์ ต ้ า ร์ ซึ งอั ต ราส่ ว นทรายต่ อ
วัสดุประสานเท่ากับ 1.00 และ 1.25 สามารถให้ค่ ากําลัง
รับ แรงเฉื อนอัด ที ดี ทุ กปริ ม าณการแทนที ปู น ซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์ อาจเนืองจากปริมาณของทรายดังกล่าวเป็ น
ปริมาณทีเหมาะสมและความเป็ นเนือเดียวกันส่งผลให้มี
ความสามารถในการยึด เกาะกับ คอนกรี ต เดิ ม ได้ ดี
ดังนันจากผลการทดสอบกําลังรับ แรงเฉื อนอัด ระหว่ าง
คอนกรี ต กับ จีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
จีโ อโพลิ เ มอร์ม อร์ ต ้า ร์ที มี การแทนที ด้ ว ยปู นซี เ มนต์
ปอร์ ต แลนด์ แ ละปริ มาณของอั ต ราส่ ว นทรายต่ อ
วัส ดุ ประสานที มี ค วามเหมาะสมสามารถใช้ เ ป็ น
ทางเลือกของวัสดุซ่อมแซมได้เมือพิจารณาลักษณะการ
วิ บั ติ ที เกิด ขึ น โดยกํา ลั ง รั บ แรงเฉื อนอั ด ระหว่ า ง
คอนกรีตกับจีโอโพลิเ มอร์มอร์ต ้าร์มีค่ าอยู่ระหว่ าง 1519 MPa สามารถนํา ไปประยุกต์ใช้ กบั งานซ่ อมแซม
ประเภทการซ่อมอุดรอยร้าวคอนกรีต หรือการซ่ อมแซม
ผิวหน้าคอนกรีตได้เช่นเดียวกันกับ อีพ็อกซี ซึ งเป็ นวัสดุ
ซ่อมแซมทีมีขายทัวไป

ผูว้ ิ จัยขอขอบคุ ณ ศูน ย์วิ จัย และพัฒ นาโครงสร้ า ง
มูลฐานอย่า งยังยืน มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่น, สาขาวิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี โ ยธ า
คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ลําปาง ทีอนุเคราะห์วสั ดุและเครืองมือในการดําเนินงาน
วิจยั
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