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การสังเคราะห์ จีโอพอลิเมอร์ จากตะกอนประปาและเถ้ าเส้ นใยปาล์มนํา้ มัน
นภารัตน์ ไวยเจริ ญ* และ สุ วิมล อัศวพิศิษฐ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการนําตะกอนประปากับเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันมาสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ เพื่อคัดเลือก
อัตราส่ วน SiO2/Al2O3 ที่เหมะสม โดยแปรผลจากการพัฒนากําลังรับแรงอัด และการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของ
ก้อนหล่อแข็งจีโอพอลิเมอร์ สังเคราะห์ ภายหลังการบ่มสู งสุ ด 60 วัน โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ระดับโครงสร้าง
จุล ภาคได้แก่ เทคนิ ค XRF XRD และSEM ผลการวิจัยสรุ ป ได้ว่ า อัต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 ที่ เหมาะสมสําหรั บ การ
สังเคราะห์ จีโอพอลิ เมอร์ เท่ ากับ 2.50 (อัต ราส่ วนที่ ใช้ในการทดสอบคื อ 1.77 2.00 2.50 และ 3.00) สามารถเกิ ด
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จีโอพอลิ เมอร์ ภ ายใต้ป ฏิ กิ ริยาจี โอพอลิ เมอร์ ไรเซชัน ได้ และให้ กาํ ลังรั บ แรงอัดสู งที่ สุ ดเท่ ากับ 40.56
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนการใช้เทคนิค XRD และ SEM แสดงการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างอะลูมิโนซิ
ลิเกต สามารถบ่งบอกการเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ ไรเซชันและผลิตภัณฑ์จีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์ได้ สรุ ปได้ดงั นี้
เทคนิ ค XRD พบโครงสร้ างผลึ กของสารประกอบ Sodium Aluminum Silicate Hydrate (Na96Al96Si96O384.216H2O;
NASH) แทนที่ พีก ของ Quartz และ Potassium Aluminum Silicate (KAlSi2O6) ตลอดการเลี้ ยวแบนของรั งสี ที่มุ ม 2
theta เทคนิค SEM แสดงลักษณะพื้นผิวของจีโอพอลิเมอร์ มีลกั ษณะเป็ นเจลหรื อผลึกมีรูปทรงแตกต่างกัน ซ้อนทับ
หลายชั้น กระจัดกระจายทัว่ ทั้งก้อนจีโอพอลิเมอร์ สลับกับบางส่วนยังคงปรากฏเป็ นช่องโหว่หรื อรู พรุ น มีท้งั ผิวหน้า
เรี ยบและขรุ ขระ และปรากฏตําแหน่ งของ Silicon, Aluminum และ Sodium ในตําแหน่ งเดี ยวกัน แสดงการจับ กัน
ภายในโครงสร้างของ NASH ดังนั้น การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากตะกอนประปาร่ วมกับเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันจึง
สามารถพัฒนากําลังรับแรงอัดได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแสดงถึงการเกิดผลิตภัณฑ์จีโอพอลิเมอร์ ซึ่งมีความ
เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านสิ่ งแวดล้อม
คําสําคัญ : จีโอพอลิเมอร์, ตะกอนประปา, เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน
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Synthesis of Geopolymer From Water Treatment Residue and Palm
Oil Fuel Ash
Naprarath Waijarean* and Suwimol Asavapisit
Abstract
This research aimed at synthesizing the geopolymer of water treatment residue and palm oil fuel ash using
proper suitable SiO2/Al2O3 ratios by varying the results of compressive strength test and also to examine the quality
and microstructure of solidified waste cubes after the maximum of 6 0 days curing. In the test, the microstructure
analysis techniques of XRF XRD SEM were employed. The findings revealed that the proper ratios of SiO2/Al2O3
in synthesizing geopolymer at 2.50 could develop geopolymerization reaction. (In SiO2/Al2O3 test were 1.77, 2.00,
2.50 and 3.00) It was also found that the synthetic geopolymer with optimum compressive strength at 40.56 Ksc. In
employing the microstructure analysis technique of XRD and SEM, the changes inside geopolymer structure both
before and after the mixing were found. The results can indicate the developing of geopolymerization reaction and
synthetic geopolymer products inside the structure of Aluminosilicate source regarding the internal changes as
follows; it was found that the peak of Quartz, Potassium Aluminum Silicate (KAlSi2O6), and X-rays diffraction had
been superseded by the structure solid of Sodium Aluminum Silicate Hydrate (Na96Al96Si96O384.216H2O; NASH). It
was also found Silicon, Aluminum, and Sodium at the same bonding position structure of NASH. As a result, the
synthesis of the geopolymer of water treatment residue and palm oil fuel ash can developing strength and changing
inside geopolymer structure by appear geopolymer product. Both starting materials can be synthesized and applied
in environmental filed.
Keywords : Geopolymer, Water Treatment Residue, Palm oil fuel ash
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1. บทนํา

ระดับอุตสาหกรรมและขยายผลในเชิงพาณิ ชย์ได้ อีกทั้ง
งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาจะเน้ น การศึ ก ษาและพัฒ นาสมบัติ
เชิ งกลด้านการพัฒ นากําลังรับ แรงอัดของผลิ ตภัณฑ์ที่
นําไปใช้ในงานก่อสร้าง มิได้เน้นการประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการของเสี ยอันตราย
ต่ อ มามี นั ก วิ จัย กลุ่ ม หนึ่ งมี ค วามพยายามพัฒ นาและ
สั ง เคราะห์ ว ัส ดุ ท ดแทนซี เ มนต์ ที่ ใ ห้ ส มบั ติ เชิ ง กล
ใกล้ เ คี ยงกั น ส าม ารถ นํ า ไป ใช้ ใ น งาน ท างด้ า น
สิ่ งแวดล้อม การจัดการของเสี ยอันตรายได้ อีกทั้งเป็ น
การนําวัสดุ จากภาคอุต สาหกรรม และทางการเกษตร
กลับมาใช้ใหม่ และทดแทนทรัพยากรหิ นและแร่ วัสดุ
สั ง เคราะห์ ดัง กล่ า วเรี ย กว่ า จี โ อพอลิ เมอร์ เป็ นวัส ดุ
สั ง เคราะห์ จ ากการทําปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งสารประกอบ
อะลูมิโนซิ ลิเกตและสารละลายด่างภายใต้ปฏิกิริยาจีโอ
พอลิ เมอไรเซชั น [2] ได้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ ส มบั ติ ก าร
แข็ ง ตั ว ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง สามารถรองรั บ แรงอัด ได้ ดี
ทนทานต่อการกัดกร่ อน เป็ นวัสดุทนไฟ และมีสมบัติใน
การกักเก็บโลหะหนักได้ [3, 4, 5] ปั จจุบนั มีการนําวัสดุ
เหลื อ ใช้ ท างการเกษตร ได้แ ก่ เถ้า แกลบ (Rice Husk
Ash) เถ้าเปลือกไม้ (Bark Ash) เถ้าไม้ยางพารา (Rubber
Ash) และเถ้ากากปาล์มนํ้ามัน (Palm Oil Fuel Ash) และ
จากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (Blast
Furnace Slag) เถ้ า ถ่ าน หิ น ห รื อ เถ้ า ล อ ย (Fly Ash)
ตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสี ย (Wastewater Treatment
Residue) ตะกอนประปา (Water Treatment Residue)
ตลอดจนกลุ่มแร่ ดินเหนียวซึ่งมีความบริ สุทธิ์มากกว่า มา
เป็ นวัสดุเติมผสมในวัสดุต้ งั ต้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ให้
สมบั ติ ต ามที่ ก ํา หนด แม้ ว่ า จะมี ก ารเรี ยกชื่ อ ตั ว ยึ ด
ประสานจี โ อพอลิ เมอร์ ใ นทางวิ ช าการแตกต่ า งกั น
อ า ทิ เ ช่ น Aluminosilicate Inorganic Polymers,

ปั จ จุ บัน วิ ธี ก ารทํา ลายฤทธิ์ ของสารอัน ตรายที่
นิ ยมใช้ คื อ การปรั บ เสถี ย รและทํ า เป็ นก้ อ นแข็ ง
(Stabilization และ Solidification หรื อ S/S) เป็ นวิธีการ
บํ า บั ด สารอั น ตรายโดยใช้ ตั ว ยึ ด ประสานซี เมนต์
(Ordinary Portland Cement; OPC) ที่ นิ ย มใช้ กัน ทั่ว ไป
โดยเฉพาะโลหะหนักต่าง ๆ จะถูกเปลี่ ยนให้อยู่ในรู ป
ของโลหะไฮดรอกไซด์ (Metal Hydroxides) ด้วยปอร์ ต
แลนด์ซี เมนต์ห รื อปู น ขาว ที่ สามารถลดความเป็ นพิ ษ
และลดการเคลื่ อ นย้า ยสารพิ ษ ออกสู่ ส่ิ ง แวดล้อ มได้
ระดับหนึ่ง แต่วิธีน้ ีมีตน้ ทุนการบําบัดสู ง และก่อให้เกิด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ
ผลิตซี เมนต์ ซึ่ งเป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่ เป็ นสาเหตุหลัก
ของการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศโลก ซึ่ ง [1] ระบุ ว่ า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ซี เม น ต์ มี ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์มากที่ สุดร้อยละ 75 ประกอบกับ
ก าร นํ าวั ต ถุ ดิ บ ม าผ ลิ ต ซี เม น ต์ ยั ง เป็ น ก าร นํ า
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหินและแร่ มาใช้เป็ นวัตถุดิบ
ห ลั ก ใน กระบ วน การผลิ ตซี เม น ต์ และถื อได้ ว่ า
กระบวนการผลิตซีเมนต์ไม่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ต่อมามี นักวิจัยหลายท่านทําการศึกษาค้นคว้าหา
วัสดุใหม่เพื่อนํามาเป็ นส่ วนผสมหรื อใช้ทดแทนซี เมนต์
ทั้งระบบ ซึ่ งในระยะแรกมีการนําวัสดุปอซโซลานที่มา
จากเถ้าถ่านหิ น แกลบ เถ้าจากวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ
มาใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิ ต ซี เมนต์ ด้วยเงื่ อ นไขที่
แตกต่ า งกัน เช่ น วัต ถุ ดิ บ และแหล่ ง ที่ ม า การเตรี ย ม
วัต ถุ ดิ บ การผสม อัต ราส่ วน การทําปฏิ กิ ริ ยา การบ่ ม
และระยะเวลาการบ่ม ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการนํา
ผลิ ตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ ส่ งผลให้ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ได้มามี
ความหลายหลาย ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิ ต
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ก ระ บ วน ก าร เผ าไห ม้ ที่ อุ ณ ห ภู มิ สู งแ ล้ ว ก็ ต าม
ยังคงจําเป็ นต้องผ่านกระบวนการบดให้ละเอียด เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ ผิวของการทําปฏิ กิริยาได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น และเป็ น
การลดความพรุ น ของเถ้า เส้ น ใยปาล์ม นํ้ามัน อี ก ด้ว ย
ในทางวิศวกรรมสามารถนําเถ้าเส้ นใยปาล์มที่ มีค วาม
ละเอียดเพียงพอผสมกับซี เมนต์ในปริ มาณที่ เหมาะสม
สามารถเพิ่ ม กํา ลัง รั บ แรงอัด และความทนทานของ
คอนกรี ตได้ [10] ในปั จจุบนั ทางโรงงาน ฯ มีการนําเถ้า
เส้นใยปาล์มนํ้ามัน มาใช้ประโยชน์น้อยมาก ส่ วนมาก
เลือกวิธีการทิ้งในพื้นที่ โรงงาน บางส่ วนนําไปใช้เป็ น
สารปรับปรุ งคุณภาพดิน และถมพื้นที่ เถ้าเส้นใยปาล์ม
นํ้ามันจึงเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
การบ ริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใช้ ส อ ยภายใน โรงงาน
เช่ น เดี ยวกับ เศษวัสดุ เหลื อทิ้ งจากภาคการเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น แกลบ ตะกรั น และตะกอน
ประปา ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจนําเถ้าเส้นใยปาล์ม
นํ้ามันมาเพิ่มมูลค่า โดยวิธีการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็ น
ส่ ว นผสมในการสั งเคราะห์ จี โ อพอลิ เมอร์ และนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านสิ่ งแวดล้อม
ส่ ว น ต ะ ก อ น ป ร ะ ป าเป็ น ผ ล ผ ลิ ต จ าก
กระบวนการผลิตนํ้าประปาของโรงผลิตนํ้าประปา จาก
งานวิ จัย ของ [11, 12, 13] พบว่ า เป็ นสารประกอบใน
กลุ่ ม แร่ ดิ น เห นี ยว (Clay Minerals) ที่ มี อั ต ราส่ วน
SiO2/Al2O3 อยู่ร ะหว่ าง 1.60-2.40 ซึ่ งเป็ นอัต ราส่ ว นที่
เหมาะสมสําหรับเป็ นวัสดุต้ งั ต้นในการสังเคราะห์จีโอ
พอลิ เมอร์ [8] ผลิตภัณ ฑ์ที่ได้ให้สมบัติด้านการพัฒนา
กําลังอัดได้ดี และสามารถกักเก็บโลหะหนักจากโรงชุบ
สังกะสี ได้ [11] อีกทั้งปัจจุบนั วัสดุเหลือใช้จากโรงผลิต
นํ้าประปาเกิดขึ้นปริ มาณมากและไม่มีการนําวัสดุเหลือ
ใช้จากโรงผลิตนํ้าประปามาใช้ประโยชน์ มักจะเลือกใช้

Aluminosilicate Cement Minerial Polymers, Inorganic
Polymers, Inorganic Polymer Glasses, Alkali ash
Material Hydroceramics, Alkali-Activated Material
Alkaline Inorganic Polymers, Alkali-Bonded
Ceramics, Geocements, Zeoceramics, Zeocement แล ะ
green cement แต่ชื่ อที่ ได้รับ ความนิ ยมอย่างแพร่ ห ลาย
ทางการวิ จัย ยัง คงเป็ นชื่ อ จี โ อพอลิ เมอร์ [6, 7, 8, 9]
งานวิจยั ฉบับนี้จึงเลือกใช้คาํ ว่า จีโอพอลิเมอร์ แทนวัสดุ
สั ง เคราะห์ ห รื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ได้จ ากปฏิ กิ ริ ย าจี โ อพอลิ
เมอร์ไรเซชัน
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ก ารนํ า วัส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรในรู ปเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน (Palm Oil Fuel
Ash) และวัส ดุ เหลื อ ใช้จ ากโรงผลิ ต นํ้าประปาในรู ป
ตะกอนประปา มาเป็ นวัสดุต้ งั ต้นเพื่อสังเคราะห์จีโอพอ
ลิเมอร์ เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันเป็ นผลพลอยได้จากการนํา
เส้นใยปาล์มนํ้ามันไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอนํ้า
เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และภายหลั ง การเผาไหม้ ที่
อุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียส จะเกิดเถ้าเส้นใยปาล์ม
นํ้ามัน ซึ่ งมีปริ มาณสู งถึงประมาณ 578,998.00 ตันต่อปี
ด้วยลักษณะของเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน มีขนาดเล็กเป็ น
ผงฝุ่ น นํ้าหนักเบา สามารถฟุ้ งกระจายได้ง่าย ละออง
ขนาดเล็ ก จึ ง มั ก ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
ในทางกลับกัน เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน มีส่วนประกอบ
ของ SiO2 มากที่ สุ ด มากกว่ า ร้ อ ยละ 55 รองลงมาเป็ น
องค์ ป ระกอบของ K2O CaO Al2O3 และ MgO มี ค่ า
เท่ า กับ ร้ อ ยละ 8.2. 6.5. 4.5. และ 4.2. ตามลําดับ หาก
เทียบกับมาตรฐาน ASTM C618 พบว่า เถ้าเส้นใยปาล์ม
นํ้ามัน มี อ งค์ป ระกอบทางเคมี ตรงกับ ข้อ กําหนดของ
วัสดุปอซโซลาน Class N แม้ว่า เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน
จะจัดเป็ นวัสดุปอซโซลานสังเคราะห์ที่ผา่ น
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Match Peak ของเครื่ อง Panalytical series X Pert Pro
และ SEM-EDS ใช้เครื่ องยี่ห้อ JEOL รุ่ น 6400

วิ ธี ก ารกํา จัด แบบถมพื้ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาในการ
บริ หารจัดการพื้นที่ในโรงงาน ฯ และเพิ่มต้นทุนในการ
ขนถ่ าย ซึ่ งจําเป็ นต้อ งว่ าจ้า งบริ ษ ัท เอกชนเพื่ อ นําไป
กํา จัด ภายนอกโรงงาน จากปั ญ หาดัง กล่ า วและการ
มองเห็ นความสําคัญของการนํากลับมาใช้ใหม่ จึงเป็ น
ที่มาของการนําวัสดุเหลือใช้จากโรงผลิตนํ้าประปา มา
สังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมเช่นเดียวกับเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน
ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงเป็ นการศึกษาความเป็ นไป
ได้ข องการนํา วัส ดุ เหลื อ ใช้ท างการเกษตร และวัส ดุ
เหลือใช้จากโรงผลิตนํ้าประปามาเป็ นสารตั้งต้นในการ
สังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ เพื่อหาอัตราส่ วน SiO2/Al2O3
ที่เหมาะสมในการพัฒนากําลังรับแรงอัดของจีโอพอลิ
เมอร์ สั ง เคราะห์ โดยการปรั บ อั ต ราส่ ว นผสมของ
SiO2/Al2O3 มี การติ ดตามการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา
จีโอพอลิ เมอร์ ไรเซชัน จากการพัฒ นากําลังรับ แรงอัด
ตลอดอายุการบ่ม 60 วัน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยาภายในโครงสร้างของจีโอพอลิเมอร์ดว้ ยเทคนิค
ต่าง ๆ ได้แก่ XRD และ SEM ประกอบการอธิ บาย เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านสิ่ งแวดล้อมต่อไป

2.2 วิธีการศึกษางานวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ การศึ กษาความ
เป็ นไปได้ข องการนํา ตะกอนประปา และเถ้าเส้ น ใย
ปาล์มนํ้ามัน มาเป็ นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์จีโอพอลิ
เมอร์ เพื่อหาอัตราส่ วนระหว่าง SiO2/Al2O3 ที่เหมาะสม
โดยใช้อตั ราส่ วนผสมของสารอลูมิโนซิ ลิเกตที่แตกต่าง
กัน เริ่ มตั้งแต่ อตั ราส่ วน 1.77 2.00 2.50 และ 3.00 แปร
ผลโดยการทดสอบการพัฒนากําลังรับแรงอัดของก้อนจี
โอพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีอายุการบ่มสู งสุ ด 60 วัน และ
ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงภายในโครงสร้ างหล่อแข็งจีโอ
พอลิเมอร์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ XRF XRD และ SEM
ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 การเตรี ยมวัสดุต้งั ต้น การเผาที่อุณหภูมิสูงและการ
บดละเอี ย ดให้ อ นุ ภ าคมี ข นาดเล็ ก มี ผ ลต่ อ การเร่ ง
ปฏิ กิริยาจี โอพอลิ เมอร์ ไรเซชัน ได้ [8] ดังนั้น การวิจยั
ครั้งนี้จึงมีการนําตะกอนประปามาผ่านการเผาที่อุณหภูมิ
800 องศาเซลเซี ย สเป็ นเวลา 1 ชั่ ว โมง ตามด้ ว ยการ
บดละเอี ย ด 13 ชั่ ว โมง โดยใช้ เครื่ องบดแบบขั ด สี
( Los Angeles Abrasion Machine) แ ล ะ ก าร ท ด ส อ บ
ค ว าม ล ะ เอี ย ด ข อ งวั ส ดุ ด้ ว ย วิ ธี ก าร ร่ อ น เปี ย ก
(Wet Ieving) เช่ น เดี ย วกับ ชุ ด ควบคุ ม ตามมาตรฐาน
ASTM C 430-71 (ทดสอบอนุ ภาคค้ า งตะแกรงได้
ร้อยละ 12) ส่วนการเตรี ยมเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันซึ่งผ่าน
การเผาที่อุณหภูมิสูงและผ่านการบดละเอียดมีการเตรี ยม
วัสดุต้ งั ต้น เช่นเดียวกับตะกอนประปา จากนั้นนําวัสดุ

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์
อุปกรณ์ ตรวจวิเคราะห์สมบัติเชิ งกล เพื่อทดสอบ
กําลัง รั บ แรงอัด ใช้เครื่ อ งทดสอบการรั บ แรงอัด แบบ
Universal testing machine รุ่ น H5000L/Tinius Oisen,
English ส่ วนค่าออกไซด์ของธาตุใช้เครื่ องยี่ห้อ Bruker
AXS รุ่ น S4 Pioneer ด้วย Rh Radiation XRD ใช้เครื่ อง
ยี่ห้อ Bruker AXS รุ่ น D8 Discover และใช้โปรแกรม
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หมายเหตุ
WTR หมายถึง ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จาก
ตะกอนประปา เพียงอย่างเดียว
WTRPA2.00 หมายถึง ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์
สังเคราะห์จากตะกอนประปาร่ วมกับ
เถ้าเส้นใยปาล์มในอัตราส่วน 2.00
ตัวเลข 2.50 และ 3.00 หมายถึง จีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์
ระหว่างตะกอนประปากับเถ้าเส้นใยปาล์ม
ที่อตั ราส่วนผสม 2.50 และ 3.00

ตั้ง ต้น ทั้ ง 2 ชนิ ด มาหาชนิ ด และปริ ม าณธาตุ ใ นรู ป
ออกไซด์ดว้ ย
เทคนิ ค วิ เคราะห์ XRF ใช้ เครื่ อ ง Bruker AXS รุ่ น S4
Pioneer ด้ ว ย Rh Radiation เพื่ อ คํ า น วณ อั ต ราส่ วน
SiO2/Al2O3 ของก้อนหล่อแข็งจีโอพอลิเมอร์ที่เหมาะสม
และคัดเลื อกอัตราส่ วนจากผลการทดสอบการพัฒ นา
กําลังรับแรงอัดและโครงสร้างจุลภาคในลําดับต่อไป
2.2.2 การสั ง เคราะห์ จี โ อพ อลิ เ มอร์ ขั้ น ตอน การ
สังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ เพื่อหาอัตราส่ วน SiO2/Al2O3
ที่ เหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานทางด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ ม ขั้ นตอนนี้ เริ่ มจากการกํ า หนดอั ต รา
ส่วนผสมของ SiO2 /Al2O3 เริ่ มต้นที่ 1.77 2.00 2.50 และ
3.00 ซึ่งแสดงอัตราส่ วนดังตารางที่ 1 การสังเคราะห์จีโอ
พอลิ เมอร์ ค รั้ งนี้ ใช้ ตั ว กระตุ้ น ปฏิ กิ ริ ยาด่ า งโดยใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ยี่ห้อ Merck, AR grad
CAS# 1310-73-2, impurity ≥ 98.0%) ที่ อั ต ร า ส่ ว น
Na2O:Si2O คงที่ เท่ากับ 0.25ในทุกชุ ด การทดสอบ เพื่ อ
เป็ นตัวกระตุน้ ปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชัน

จากนั้น ทําการผสมด้วยเครื่ องกวนอัต โนมัติ ด้ว ย
อัต ราเร็ วและช้า ตามลําดับ จนกระทั่ง จี โอพอลิ เมอร์
ผสมเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน เทส่ วนผสมจีโอพอลิ เมอร์ ลงใน
แบบหล่อพลาสติกทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางและ
สู งเท่ากับ 3.5 และ 7.0 เซนติ เมตร ตามลําดับ ซึ่ งขนาด
ของก้อนหล่อแข็งจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้ทดสอบกําลังอัดยัง
ไม่มีการกําหนดใช้ตามมาตรฐาน การวิจยั ครั้งนี้ จึงมีการ
ปรับขนาดก้อนหล่อแข็งแบบทรงกระบอก และทดสอบ
กําลัง รั บ แรงอัด ตามข้อ กําหนดการทดสอบกําลัง รั บ
แรงอั ด ของก้ อ นซี เมนต์ ท รงกระบอกที่ ระบุ ต าม
มาตรฐาน ASTM C 39 (จํานวน 3 ซํ้า) แสดงดังรู ปที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมระหว่างตะกอนประปา
เถ้าเส้นใยปาล์ม และโซเดียมไฮดรอกไซด์
Samples
WTR
WTRPA2.00
WTRPA2.50
WTRPA3.00

Quantity of raw materials (gram)
WTR

POFA

NaOH

600
330
189
126

270
411
474

60
60
60
60
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จี โอพอลิ เมอร์ สังเคราะห์ ด้วยเทคนิ ค XRD และ SEM
ในลําดับต่อไป

3. ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

a

b

3.1 ความเป็ นไปได้ ในการนําสารอะลูมิโนซิลิเกตมาเป็ น
วัสดุต้ังต้ นในการสังเคราะห์ จีโอพอลิเมอร์
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้วสั ดุ ต้ งั ต้น ของสารอะลูมิโนซิ ลิ
เกต ร่ วมกัน 2 ชนิ ด คือ ตะกอนประปา และเถ้าเส้น ใย
ปาล์มนํ้ามัน ที่ ผ่านการกระตุน้ ด้วยความร้อนและผ่าน
การบดให้ละเอียด ให้มีขนาดอนุ ภาคละเอียดเหมาะสม
สํ า หรั บ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากับ สารละลายด่ า งได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว ตามผลการศึ กษาของผูว้ ิจยั หลายท่าน ที่ มีการ
แนะนําในเรื่ องการเตรี ยมตัวอย่างที่จาํ เป็ นต้องผ่านการ
กระตุน้ ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูงให้อยูใ่ นรู ปแบบของ
สารอนิ น ทรี ย ์ค งตัว และทํา ให้ โ ครงสร้ า งผลึ ก มี ก าร
จัดเรี ยงตัวใหม่ พร้อมกับการบดละเอียดเพื่อเพิ่มพื้น ที่
ผิ ว สั ม ผัส ในการทํา ปฏิ กิ ริ ย ามากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นผลการ
วิเคราะห์ชนิ ดและปริ มาณของธาตุในรู ปออกไซด์ของ
ธาตุ ข องวัส ดุ ต้ ังต้น แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า ตะกอน
ประปาที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซี ยส ตาม
ด้วยการบดละเอียด จะปรากฏออกไซด์ของธาตุซิลิกอน
ในปริ มาณมากที่สุดเท่ากับร้ อยละ 55.06 รองลงมาคือ
ธาตุอะลูมิเนียมเท่ากับร้อยละ 31.08 ส่ งผลให้อตั ราส่ วน
SiO2/Al2O3 ที่พบมีค่าตั้งต้นเท่ากับ 1.77 ซึ่ งธาตุซิลิกอน
ในตะกอนมาจากแร่ ปฐมภูมิ ส่ วนธาตุอะลูมิเนียมมาจาก
กระ บ วน การผ ลิ ต นํ้ าป ระป ามี ก ารเติ ม ส ารส้ ม
(Al2(SO4)2.18H2O) เป็ นตัวช่ วยเร่ งการสร้ างตะกอนใน
กระบวนการตกตะกอนของระบบผลิตนํ้าประปา ทั้งนี้
อัต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 เท่ า กับ 1.77 เป็ นค่ า ที่ ใ กล้เคี ย ง

c

รูปที่ 1 อุปกรณ์การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์
a. แบบหล่อทรงกระบอก b. จีโอพอลิเมอร์บรรจุใน
แบบหล่อ และ c. เครื่ องผสมตัวอย่าง
จากนั้นทําการไล่ฟองอากาศเพื่อลดช่องว่างภายใน
ก้ อ นหล่ อ แข็ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั่ น ใช้ เครื่ องเขย่ า 1 นาที
กระทุง้ ตาม 30 ครั้งและเขย่าอีก 1 นาทีตามลําดับ วิธีการ
ผสมประยุกต์จาก ASTM C 305-65 หรื อ มอก. 15 เล่ม
17 ทําการปาดผิวหน้าให้เรี ยบสมํ่าเสมอ หุ้มแบบหล่อ
ด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการระเหยของนํ้า และป้องกัน
การ Carbonation เมื่อสัมผัสกับอากาศ จากนั้นบ่มก้อน
ตัว อย่างจี โ อพอลิ เมอร์ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง และถอดแบบ
ภายหลังการผสมเสร็ จสิ้ น 24 ชัว่ โมง ภายหลังถอดแบบ
ให้บ่มจีโอพอลิเมอร์ ต่อเนื่องที่อุณหภูมิห้อง (28±1 องศา
เซลเซี ยส) จนกระทั่งครบกําหนดการทดสอบกําลังรับ
แรงอัด ที่ อ ายุก ารบ่ ม 7 14 28 และ 60 วัน ซึ่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
จีโอพอลิเมอร์ไรเซชันจะเริ่ มเข้าสู่ภาวะสมดุล ตลอดการ
บ่มให้ห่อก้อนจีโอพอลิเมอร์ ดว้ ยพลาสติกเพื่อป้ องกัน
การสู ญ เสี ยความชื้ น จากนั้น นําผลการทดสอบมาหา
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งแบนมาตรฐาน นอกจากการ
ทดสอบกําลังรั บ แรงอัด แล้ว นําส่ ว นที่ เหลื อ จากการ
ทดสอบกําลังรับแรงอัดไปศึกษาโครงสร้างจุลภาคของ
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ส่ วนเถ้าเส้นใยปาล์มมี องค์ประกอบของธาตุ
ซิลิกอนเป็ นองค์ประกอบหลักมากกว่าร้อยละ 45.00 ซึ่ง

สํ า หรั บ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าจี โ อพอลิ เมอร์ ไ รเซชั น ซึ่ ง
อัต ราส่ วน SiO2/Al2O3 ระหว่ า ง 2.00 -3.00 เป็ นค่ า ที่
เหมาะสม สําหรั บวัส ดุ อนิ น ทรี ยต์ ้ งั ต้น เพื่ อสังเคราะห์
จี โ อพอลิ เมอร์ ส ามารถทํา ปฏิ กิ ริ ยาร่ ว มกั บ ด่ า งและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์สามารถแข็งตัวได้รวดเร็ ว ประกอบกับการ
เตรี ย มวัต ถุ ดิ บ มี ก ารบดละเอี ย ดซึ่ งผ่ า นการทดสอบ
อนุ ภาคคงค้างบนตะแกรงให้น้อยกว่าร้อยละ 34 จึงเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนให้การเกิดปฏิกิริยาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
จีโอพอลิ เมอร์ ที่ ได้ยงั เป็ นวัส ดุ ทนไฟ และสามารถกัก
เก็บของเสี ยอันตรายได้ [2, 11, 13, 14, 15]

มีค่าใกล้เคียงกับผลการศึกษาเถ้ากากปาล์มของโรงงาน
สกัดนํ้ามันปาล์มของ [16, 17, 18] ที่แสดงผลในตารางที่
2 มีซิลิกอนไดออกไซด์เป็ นองค์ประกอบหลักอยู่
ระหว่างร้อยละ 46.00-67.72 รองลงมาเป็ นองค์ประกอบ
ของธาตุ Ca, Al, Fe, Mg, K, และ P ไม่เกินร้อยละ 10.00
และมี Cl ในเถ้าเส้นใยปาล์มด้วย

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของธาตุในรู ปออกไซด์ของวัสดุต้งั ต้นในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์
Oxide compositions of the elements (%wt.wet)

Samples
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

TiO2

SO3

Cl

P2O5

ZnO

MnO

CuO

NiO

SiO2/
Al2O3

WTR1
WTR2
WTR3
POFA4

55.06
48.21
52.68
48.83

31.08
23.39
42.42
4.78

7.80
9.81
2.01
3.25

0.94
15.30
0.04
8.43

1.12
1.63
0.12
3.32

2.33
1.20
0.34
6.55

0.27
0.07
0.09

0.80
1.46
0.23

0.32
0.05
1.72

-

0.37
0.40
3.72

0.02

0.20
0.08
0.13

0.06

0.01

1.77
2.06
1.24
10.22

POFA5
POFA6

63.41
60.43

5.55
4.26

4.19
3.34

4.34
11.0

3.74
5.31

6.33
5.03

0.16
0.18

0.33
0.19

0.91
0.45

0.45

7.78
4.48

-

0.17
-

-

-

11.43

0.77

-

หมายเหตุ WTR ตะกอนประปาผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง
(ผูว้ ิจยั ทดสอบและใช้ในงานวิจยั นี้)
WTR2 ตะกอนประปา ผูว้ ิจยั ทดสอบในปี พ.ศ. 2552
WTR3 ตะกอนประปา จากงานวิจยั ของ [21]
POFA4 เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800-1,000 องศาเซลเซียส
(ผูว้ ิจยั ทดสอบและใช้ในงานวิจยั นี้)
POFA5 เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน จากงานวิจยั ของ [21]
POFA6 เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน จากงานวิจยั ของ [20]
1
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ม ากที่ สุ ด ที่ มุ ม 2 Theta ป ร ะม าณ 21.88 อ งศ า มี
โค รงส ร้ างอ สั ณ ฐ าน (Amorphous) ซึ่ งซิ ลิ ก าใน
โครงสร้ า งที่ ไม่ เ ป็ น ผลึ กห ากผ่ า น กระบ วน การ
บดละเอียดจะเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็ นสารปอซโซ
ลานมากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง วัต ถุ ดิบ กลุ่ม ปอซโซลานที่ มี ซิลิ ก า
และอะลู มิ นาเป็ น องค์ ป ระกอบใน ป ริ มาณ สู งมี
โครงสร้างอสัณฐาน จะสนับสนุ นการเกิ ดปฏิ กิริยาได้
ซึ่ งพ บใน เถ้ า แกลบดํ า เช่ น เดี ย วกั น [11, 21] ส่ วน
โครงสร้ า งอื่ น ๆ ที่ มี ซิ ลิ ก อน เป็ น องค์ ป ระกอบ
ส่ ว น ม า ก จ ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ ธ า ตุ Calcium
ไ ด้ แ ก่ Akermanite(Ca2Mg(Si2O7), Wollastonite
(CaOSiO2), Grossular (Ca3Al2Si3O12) แ ล ะ ร่ ว ม กั บ
Potassium เ ช่ น Potassium Aluminum Silicate
น อ กจากนี้ พ บ โค รงส ร้ างข อ ง Aluminum Oxide,
Calcium Carbonate (Calcite) [16] เช่ น เดี ย วกับ ผลการ
วิเคราะห์ออกไซด์ของธาตุดว้ ยเทคนิค XRF
นอกจากนี้ การเลี้ ยวเบนของรั งสี เอ็กซ์ ตลอดมุม 2
theta ระหว่ าง 10-80 องศา พบพี ก ของสารประกอบ
Potassium แ ละSilicon ใน เถ้ า เส้ น ใยป าล์ ม ได้ แ ก่
Potassium Aluminum Chloride Oxide, Potassium
Aluminum Silicate, Calcium Aluminum Silicate และ
Silicon Oxide ในรู ปของ Cristobalite และ Quartz ส่ วน
อะลูมิเนี ยม พบในรู ปของ Aluminum Oxide ส่ วนพีกที่
พบมากที่ สุ ด อยู่รู ป สารประกอบของ Calcium ได้แ ก่
Calcium Silicate, Calcium Magnesium Silicate,
Calcium Carbonate แ ล ะ Calcium Aluminum Silicate
ซึ่ งในกระบวนการกักเก็บเถ้าเส้นใยปาล์มมีการฉี ดพ่น
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเถ้า
เส้ น ใยปาล์ ม ส่ ว นซิ ลิ ก อน ในรู ป ของสารประกอบ

ส่ วนการจัดเรี ยงของอะตอมภายในโครงสร้างด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ (XRD) ที่แสดงดังรู ป
ที่ 2 พบว่า ตะกอนประปามี ส่ว นประกอบของแร่ ดิ น
เห นี ย ว ก ลุ่ ม Muscovite แ ล ะ พ บ ก ลุ่ ม ข อ ง
ซิ ลิ ก อนไดออกไซด์ โ ดยเฉพาะในรู ป Quartz และ
โครงสร้างที่มีซิลิกอนและอะลูมินัม เป็ นองค์ประกอบ
ไ ด้ แ ก่ Aluminum Silicate Sillimanite, Aluminum
Silicate Hydroxide แ ล ะ Sodium Aluminum Oxide
Silicate ซึ่ งจะระบุสัญลักษณ์ เลขแสดงตําแหน่ งพีกใน
รู ป ที่ 2 โครงสร้ างการเลี้ ย วเบนของรั งสี เอ็ก ซ์ ที่ มุ ม 2
Theta ระหว่าง 10-80 องศา จากภาพ พบโครงสร้างกึ่ ง
ผลึ ก มี ล ัก ษณะส่ ว นโค้ง หลัง เต่ า ระหว่ า งมุ ม 17-34
องศา ใกล้เคียงกับผลการศึกษาที่มีการนําแร่ ดินเหนี ยว
กลุ่ ม Metakaolin ผ่ า นการเผาที่ อุ ณ หภู มิ 700 องศา
เซลเซี ยส เกิ ด โครงสร้ า งอสั ณ ฐานเป็ นผลมาจาก
กระบวนการ Dehydroxylation ในกลุ่ ม แร่ ดิ น เหนี ย ว
การศึกษาครั้งนี้ พบหลักที่สําคัญและสังเกตเห็นชัดเจน
ตลอดการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ที่มุม 2 Theta ระหว่าง
มุม 25-30 องศา โครงสร้างนี้คือ Quartz ในรู ปของ SiO2
ซึ่งการเกิดแร่ Quartz จะไม่ขดั ขวางการเกิดปฏิกิริยาจีโอ
พอลิ เมอร์ ไ รเซชั น [19] ส่ ว นแร่ Muscovite ภายใน
โครงสร้ า งประกอบด้ ว ยแร่ โพแทสเซี ยม ซึ่ งเป็ น
สารประกอบของแร่ ดิ น เหนี ย วกลุ่ ม แร่ ป ฐมภู มิ [20]
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ปได้ ว่ า ตะกอนประปาจากโรงผลิ ต
นํ้าประปาเป็ นกลุ่มแร่ ดินเหนียวเป็ นสารอนิ นทรี ยอ์ ลูมิ
โนซิลิเกต
รู ปที่ 2 แสดงการจัดเรี ยงอะตอมภายในโครงสร้างด้วย
เทคนิ คการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ (XRD) ของเถ้าเส้น
ใ ย ป า ล์ ม ซึ่ ง พ บ ว่ า มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ซิ ลิ ก อนไดออกไซด์โ ดยเฉพาะในรู ป Quartz เด่ น ชัด
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ตั้งต้นในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ ส่ วนเถ้าเส้นใย
ปาล์ ม จากโรงงานสกั ด นํ้ ามั น ปาล์ ม มี อ ั ต ราส่ วน
SiO2/Al2O3 เท่ากับ 10.22 ซึ่ งมีสัดส่ วนของซิ ลิกอนมาก
ที่ สุ ด แต่ ท้ ัง นี้ มี ส่ ว นผสมของแคลเซี ย มออกไซด์ ใ น
ปริ ม าณมากกว่ า ร้ อ ยละ 8.00 จึ ง สามารถนํ า มาเป็ น
ส่วนผสมของการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ได้ แต่ท้งั นี้
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารคํา นวณอัต ราส่ ว นของ อัต ราส่ ว น
SiO2/Al2O3 แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม บั ติ เชิ ง ก ล แ ล ะ ก าร
เปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างหล่อแข็งจีโอพอลิเมอร์
เพื่อหาอัตราส่ วนที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาจีโอพอ
ลิเมอร์ไรเซชันในลําดับต่อไป

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ออกไซด์ของธาตุซิลิกอน
พบในปริ มาณมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 45 [16, 17]
เมื่ อ พิ จ ารณาอัต ราส่ ว น SiO2 /Al2O3 สํ า หรั บ การ
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ยาจี โ อพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น (อั ต ราส่ วน
SiO2/Al2O3 ระหว่ า ง 2.00-3.00) ซึ่ งเป็ นอั ต ราส่ วน
เหมาะสมสําหรั บ วัสดุ อนิ น ทรี ยต์ ้ ังต้น เพื่ อ สังเคราะห์
จี โ อพอลิ เมอร์ ส ามารถทํา ปฏิ กิ ริ ย าร่ ว มกับ ด่ า งและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถแข็ ง ตัว ได้ร วดเร็ ว [2, 11, 14, 15]
ดัง นั้น ตะกอนประปาภายหลังการกระตุ้น ด้วยความ
ร้อนและการบดละเอียดมีอตั ราส่ วน SiO2/Al2O3 เท่ากับ
1.77 จึงมีความเป็ นไปได้ในการนํามาเป็ นวัสดุ
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รูปที่ 2 การจัดเรี ยงอะตอมภายในโครงสร้างด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ (XRD) ที่มุม 2 theta ของ
วัสดุต้งั ต้นเถ้าเส้นใยปาล์มและตะกอนประปา
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3.2 การศึกษาสมบัติเชิงกลและโครงสร้ างจุลภาค ของจี
โอพอลิเมอร์ สังเคราะห์
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ทํ า การกระตุ้ น ปฏิ กิ ริ ยาด้ ว ย
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่ อ ัต ราส่ ว น Na2O:Si2O เท่ ากับ
0.25 คงที่ ในทุ ก ชุ ด การทดสอบ และทําซํ้าจํานวน 5
ก้อน ทําการบ่มที่อุณหภูมิห้อง (28 ± 1 องศาเซลเซี ยส)
ภายหลังเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาจี โอพอลิ เมอร์ ไรเซชัน นําก้อ น
ตัวอย่างที่ผ่านการบ่มที่ 7 14 28 และ 60 วัน ไปทดสอบ
กํา ลัง รั บ แรงอัด ด้ว ยเครื่ องทดสอบรั บ แรงอัด แบบ
Universal testing machine รุ่ น H5000L/Tinius Oisen,
English แสดงดังรู ป ที่ 3 และนําผลที่ ไ ด้ม าคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สรุ ปได้ดงั รู ปที่ 4
จากรู ป แสดงความสั ม พัน ธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่ ม
ก้อนตัวอย่างและการพัฒนากําลังอัด ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กอัต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 ที่
เห มาะสมที่ สุ ดเพื่ อป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น งาน ท างด้ า น
สิ่ ง แวดล้อ ม ผลการศึ ก ษาพบว่ า ก้อ นจี โ อพอลิ เมอร์
สังเคราะห์ในทุกชุดการทดสอบ มีแนวโน้มพัฒนากําลัง
อัดได้ตลอดอายุการบ่ม โดยสามารถพัฒนากําลังอัดได้
อย่างรวดเร็ วที่อายุการบ่มช่วงต้น (7 วัน) โดยเฉพาะที่
อัตราส่ วน SiO2/Al2O3 เท่ากับ 2.50 พัฒ นากําลังอัดได้
สู งที่สุดมีค่าเท่ากับ 15.05 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
และสามารถพัฒ นากําลังอัด ได้เพิ่ ม ขึ้ น ที่ 60 วัน มี ค่ า
เท่ากับ 40.56 กิโลกรัมต่อตารางเซนติ เมตร ซึ่ งมี ค่าตํ่า
กว่ากําลังอัดที่อตั ราส่ วน SiO2/Al2O3 3.00 เพียงเล็กน้อย
แต่ ท้ ั ง นี้ หากพิ จ ารณาที่ อ ายุ ต้น (7 วัน ) ที่ อ ัต ราส่ ว น
SiO2/Al2O3 3.00 พัฒนากําลังอัดได้น้อยกว่าอัตราส่ วน
SiO2/Al2O3 2.50 และใช้วสั ดุต้งั ต้นมาผสมน้อยกว่า การ
วิจัยครั้ งนี้ จึ งเลื อกอัตราส่ วน SiO2/Al2O3 เท่ ากับ 2.50
เป็ นอัต ราส่ ว นผสมที่ เหมาะสมที่ สุ ด ส่ ว นชุ ด การ

ทดสอบอื่น ๆ พัฒ นากําลังอัดได้อยู่ในช่ วง 5.03-6.64
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทุกอัตราส่ วนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทํ า ก้ อ นหล่ อ แข็ ง ของเสี ยอั น ตรายของ
US.EPA. ที่ ก ํา หนดค่ า รั บ แรงอัด ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.515
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
a

b

รูปที่ 3 a. ก้อนตัวอย่าง และ b. เครื่ องทดสอบรับ
แรงอัดแบบ Universal testing machine รุ่ น
H5000L/Tinius Oisen, English
[22] มี การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ ร่วมกับซี เมนต์
ผสมเถ้ากากปาล์มนํ้ามัน พบว่า ชุดการทดสอบที่มีการ
เติมเถ้ากากปาล์มนํ้ามันแทนที่ ซีเมนต์มีกาํ ลังอัดลดลง
หากมี ก ารบดเถ้ า กากปาล์ ม ให้ มี ข นาดเล็ ก ลงหรื อ
ละเอี ย ดมากขึ้ น จะสามารถเพิ่ ม กํา ลัง รั บ แรงอัด ได้
ดังนั้น การเพิ่มกําลังรั บแรงอัดด้วยส่ วนผสมของวัสดุ
ปอซโซลานจําเป็ นต้องบดอนุ ภาคละเอียด และขึ้นอยู่
กับอัตราส่วนการแทนที่ดว้ ยซีเมนต์ดว้ ย เช่นเดียวกับผล
การศึ ก ษาของ [23] ทดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ของ
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คอนกรี ตที่มีส่วนผสมของเถ้ากากปาล์มที่อตั ราส่วนร้อย
ละ 10 20 30 40 และ 50 พบว่าที่อตั ราสวนผสมร้อยละ
10 สามารถพัฒ นากําลัง รั บ แรงอัด ได้ดี ที่ สุ ด เมื่ อ เพิ่ ม
อัตราส่ วนมากขึ้น พบว่า การพัฒนากําลังอัดกลับลดลง
ส่ ว น [24] ได้ ศึ ก ษาการพัฒ นากํา ลัง รั บ แรงอัด ของ
คอนกรี ตผสมกับเถ้ากากปาล์มเช่นเดียวกัน พบว่า ขนาด
ของเถ้าเส้นใยปาล์มมีอนุภาคน้อยกว่า 11 ไมครอน เป็ น
วัสดุปอซโซลานที่ดีและสามารถพัฒนากําลังอัดได้ดี ซึ่ ง
ที่ อตั ราส่ วนผสมเถ้ากากปาล์มร้อยละ 10 พัฒนากําลัง
รั บ แรงอั ด ที่ 28 วั น ได้ ร ะห ว่ า ง 80-91 MPa เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมที่ ไม่มีการเติมเถ้ากากปาล์ม
นอกจากนี้ การสั ง เคราะห์ จี โ อพอลิ เมอร์ จ ากเถ้ากาก
ป าล์ ม ผ ส ม เถ้ า ล อยโด ยการเพิ่ ม อั ต ราส่ วน ข อ ง
SiO2/Al2O3 ตั้ งแต่ 4.07 -34.03 พบว่ า ที่ อ ั ต ราส่ วน
SiO2/Al2O3 แตกต่างกันส่ งผลต่อปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์
ไรเซชัน แตกต่างกัน โดยที่อตั ราส่วนเท่ากับ 7.68-34.03
สามารถพัฒนากําลังรับแรงอัดได้ดีที่สุดที่ช่วงต้น 3 วัน
ซึ่ งการเพิ่ มอัต ราส่ ว นเป็ นผลจากการทําปฏิ กิริย าของ
ความเข้มข้นของอะลูมิเนียมในช่วงต้น ประกอบกับการ
บดละเอียดของซิ ลิกอน จะส่ งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาได้
ดีข้ ึน และเปลี่ยนรู ปให้อยู่ในพันธะ oligomeric silicates
ได้ดีย่งิ ขึ้น
ส่ วนผลการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิ ค
การเลี้ยวแบนของรังสี เอ็กซ์ที่มุม 2 theta แสดงดังรู ปที่ 5
สามารถเกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชันได้ตลอดการ
เลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ระหว่างมุม 10-80 องศา ซึ่ งจะ
ป ร าก ฏ โ ค ร ง ส ร้ าง ผ ลึ ก Na96Al96Si96O384.216H2O
(Sodium Aluminum Silicate Hydrate; NASH) ตรงกั บ
เลข pattern 39-0222 นอกจากนี้ ณ ตําแหน่งนี้จะเกิดการ
แทนที่ ผลึ ก Quartz ด้วยพี กของ NASH เป็ นผลมาจาก

ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย NaOH ตัวกระตุน้ ปฏิกิริยา
เป็ นตัว ชะละลายกับ สารอะลู มิ โ นซิ ลิ เกตในตะกอน
ประปาและเถ้ า เส้ น ใยปาล์ ม ส่ วนการคงอยู่ ข อง
โครงสร้ า งผลึ ก Quartz เป็ นผลจากการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
อาจจะไม่ ทั่ ว ถึ ง และไม่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ปฏิกิริยา [10, 11, 12] การศึกษาครั้งนี้ ยงั พบโครงสร้าง
ผ ลึ ก ข อ ง KAlSi2O6 (Potassium Aluminum Silicate)
ตรงกั บ เลข pattern 31-0967 อาจจะเป็ นผลจากการ
เกิ ดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ ไรเซชันระหว่างวัสดุ ต้ งั ต้น
ตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน ซึ่ งเถ้าเส้นใย
ปาล์ม นํ้ามัน พบออกไซด์ของธาตุโพแทสเซี ยมตั้งต้น
ร้ อ ยละ 6.55 ภายห ลั ง ทํ า ป ฏิ กิ ริ ยากั บ ด่ า งจะพ บ
โครงสร้ า งผลึ ก ได้ แ ก่ Halite (NaCl), Quartz (SiO2)
Sylvite (KCl) เช่นเดียวกับการศึ กษาครั้งนี้ และพบพีก
อื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มของ Ca ดังนี้ CaSO4, CaAl2Si2O8
และ CaCO3 นอกจากนี้ พบว่า ชุ ด การทดสอบที่ มี ก าร
พัฒ นากําลังรั บ แรงอัด สู งจะแปรตามการเพิ่ ม จํานวน
CaCO3 ในอัตราส่วนผสมที่มากกว่า
ส่วนลักษณะพื้นผิวภายในโครงสร้างจีโอพอลิ
เมอร์ ด้ว ยเทคนิ ค ภาพถ่ า ย SEM ของการศึ ก ษาครั้ งนี้
แสดงดั ง รู ป ที่ 6 พ บ ว่ า ภายห ลั ง ทํ า ป ฏิ กิ ริ ยากั บ
สารละลายโซเดี ย มไซดรอกไซด์ แ ละวัส ดุ ต้ ั งต้ น
(ตะกอน ป ระป าและเถ้ า เส้ น ใยปาล์ ม นํ้ ามั น )จะ
เกิดปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชัน พบการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะพื้นผิวและรู ปทรงผลึ กในลักษณะเดียวกันใน
ทุกชุ ดการทดสอบ ลักษณะพื้ น ผิวของวัสดุ จะไม่เป็ น
เนื้ อเดี ย วกั น มี ล ั ก ษณะเป็ นเจลหรื อผลึ ก มี รู ป ทรง
แตกต่ างกัน ซ้อ นทับ หลายชั้น กระจัด กระจายทั่ว ทั้ง
ก้อนจีโอพอลิเมอร์ สลับกับบางส่ วนยังคงปรากฏเป็ น
ช่องโหว่หรื อรู พรุ น มีท้งั ผิวหน้าเรี ยบและขรุ ขระ ซึ่ งใน
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สภาวะการเกิดปฏิกิริยากับด่าง อะตอมของซิ ลิกอนและ
อะลู มิ เนี ย มจะถู ก สารละลายด่ า งชะละลายออกมา
บริ เวณผิ ว หน้ า อนุ ภ าค ดัง ปรากฏให้ เห็ น เป็ นพื้ น ผิ ว
ขรุ ขระ ส่ วนภายในโครงสร้างอะลูมิโนซิ ลิเกตของวัดสุ
ตั้งต้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิออนระหว่างประจุลบของ
อะลูมิเนียมจับกับประจุบวกของอะตอมโซเดียม อิออน
ทั้ ง สองถู ก เคลื่ อ นย้า ยและจั ด เรี ยงตั ว ใหม่ เกิ ด การ
เชื่อมต่อกันเป็ นสายโซ่ที่ยาวขึ้น จนกลายเป็ นโครงสร้าง
จีโอพอลิเมอร์ ที่แข็งแรงกว่าเดิม ซึ่ งสังเกตจากลักษณะ
พื้นผิวที่มีการซ้อนทับกันหนาแน่ น กระจายทัว่ พื้นผิว
ของก้อนจีโอพอลิ เมอร์ ซึ่ งปรากฏเด่นชัดเมื่ ออายุการ
บ่ม 28 วัน ซึ่งเป็ นผลจากปฏิกิริยาจีโอพอลิเมอร์ไรเซชัน
เข้าสู่ภาวะสมดุล

ส่ วน ก ารใช้ เท ค นิ ค XRD แ ล ะ SEM แ ส ด งก าร
เปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างอะลูมิโนซิลิเกต สามารถ
บ่ ง บอกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าจี โ อพอลิ เมอร์ ไ รซชั น และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จี โ อพอลิ เมอร์ สั ง เคราะห์ ไ ด้ กล่ าวคื อ พบ
โครงสร้ างผลึ ก ของสารประกอบ Sodium Aluminum
Silicate Hydrate
(Na96Al96Si96O384.216H2O; NASH) แ ท น ที่ พี ก ข อ ง
Quartz และ Potassium Aluminum Silicate (KAlSi2O6)
ตลอดการเลี้ ยวแบนของรั งสี เอ็กซ์ ส่ วนเทคนิ ค SEM
แสดงลักษณะพื้นผิวของจีโอพอลิเมอร์ มี ลกั ษณะเป็ น
เจลหรื อ ผลึ ก มี รู ป ทรงแตกต่ างกัน ซ้ อ นทับ หลายชั้น
กระจัด กระจายทั่ ว ทั้ ง ก้อ นจี โ อพอลิ เมอร์ สลับ กั บ
บางส่ ว นยัง คงปรากฏเป็ นช่ อ งโหว่ ห รื อ รู พ รุ น มี ท้ ัง
ผิวหน้าเรี ยบและขรุ ขระ มีลกั ษณะแตกต่างจากวัสดุต้ งั
ต้นก่ อนทําปฏิ กิริยากับด่าง ดังนั้น การสังเคราะห์จีโอ
พอลิ เมอร์ จากตะกอนประปาร่ วมกับ เถ้าเส้น ใยปาล์ม
นํ้ามัน จึ ง สามารถพัฒ นากํา ลัง รั บ แรงอัด ได้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแสดงถึงการเกิดผลิตภัณฑ์จีโอ
พอลิเมอร์ ซึ่ งมี ความเหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้
ในงานทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ หากมีการประยุกต์ใช้
ในการกัก เก็ บ สารอัน ตรายควรมี ก ารศึ ก ษาในลํา ดับ
ต่อไป

4. สรุปผล

การวิจัยครั้ งนี้ สามารถนําตะกอนนํ้าประปาและ
เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันมาสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ได้
โดยแปรผลจากการพัฒนากําลังรับแรงอัด และวิเคราะห์
โครงสร้ า งจุ ล ภาคของก้อ นหล่ อ แข็ ง จี โ อพอลิ เมอร์
สังเคราะห์ โดยใช้เทคนิ ค XRF XRD และSEM ที่ อ ายุ
การบ่มสู งสุ ด 60 วัน
สรุ ป ได้ว่ า อัต ราส่ ว น SiO2/Al2O3 ที่ เหมาะสม
สํ า หรั บ การสั ง เคราะห์ จี โ อพอลิ เมอร์ เ ท่ า กั บ 2.50
สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าจี โ อพอลิ เมอร์ ไ รเซชั น ได้ เกิ ด
ผลิตภัณฑ์จีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ให้กาํ ลังรับแรงอัด
สู งที่สุดเท่ากับ 40.56 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
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Compressive Strength

7 days
28 days

Ksc.

14 days
60 days

45
42.30
40.56

40

38.28
36.83

37.02

35
31.00

31.10

30.25

30
25

23.50

20
15.42

15.05

15
10
6.64

6.00

6.65

5.27

5.03

5
0
GWTR1.77

GWTRPA2.00

GWTRPA2.50

GWTRPA3.00

รูปที่ 4 การพัฒนากําลังรับแรงอัดของก้อนหล่อแข็งจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์

รูปที่ 5 โครงสร้างผลึกของจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์ระหว่างตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มที่อตั ราส่วน 2.50
(อายุการบ่ม 28 วัน) ด้วยเทคนิคการเลี้ยวแบนของรังสี เอ็กซ์ ที่มุม 2 theta
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a

b

c

รูปที่ 6 ลักษณะพื้นผิวภายในของโครงสร้างจีโอพอลิเมอร์ดว้ ยเทคนิคภาพถ่าย SEM a ตะกอนประปาก่อนทําปฏิกิริยา
b เถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามันก่อนทําปฏิกิริยา และ c จีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มนํ้ามัน
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