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การศึกษาผลของความเข้ มข้ นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารประกอบ
อะลูมเิ นียมต่ อการเกิดเอททริงไกต์ ในวัสดุจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้ าลอยกระบวนการเผาถ่ านหิน
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บทคัดย่ อ
เถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (FBC) มีปริ มาณแคลเซี ยมซัลเฟต (CaSO4) สู ง เนื่องจากในขั้นตอนการ
เผามีการพ่นหิ นปูนเข้าไปเพื่อจับก๊าซ SOx ได้เป็ นสารประกอบแคลเซี ยมซัลเฟต (CaSO4) ซึ่ งสามารถทําปฏิกิริยากับอะลูมินาในเถ้า
ลอย FBC ในสภาวะเบสเกิดเป็ นสารประกอบแคลเซี ยมซัลโฟอะลูมิเนต (หรื อเอททริ งไกต์) ได้ งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาผลของความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการเกิดเอททริ งไกต์ในวัสดุจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอย FBC นอกจากนี้ ยังปรับปรุ ง
สมบัติของจีโอโพลิเมอร์ โดยการเพิ่มสารประกอบอะลูมิเนียม โดยการผสมเถ้าลอย FBC กับสารประกอบอะลูมิเนี ยมไฮดรอกไซด์
สารละลายโซเดียมซิ ลิเกต และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อเปลี่ยนสารประกอบแคลเซี ยมในเถ้าลอยเป็ นสารประกอบ
แคลเซี ยมอะลูมิเนตไฮเดรตและอะลูมิโนซิ ลิเกต ซึ่ งให้กาํ ลังแก่วสั ดุจีโอโพลิเมอร์ ซึ่ งพบว่าการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 15 โมล่าร์ ไม่พบการเกิดเอททริ งไกต์ และการใช้สารประกอบอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของปริ มาณ
เถ้าลอยในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ สามารถให้ค่ากําลังอัดที่อายุ 90 วันเท่ากับ 35 เมกกะปาสคาล ในขณะที่การเพิ่มสารประกอบ
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็ นร้อยละ 5 ทําให้เกิดสารประกอบโซเดียมอะลูมิเนตซึ่ งมีผลต่อการค่ากําลังอัดที่ลดลง
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Study of the NaOH concentration and aluminium compound on the ettringite
formation in fluidized bed combustion (FBC) fly ash geopolymer
Siwanant Thaiwitcharoen and Ubolluk Rattanasak *

Abstract
Fluidized bed combustion (FBC) fly ash contains high amount of calcium sulfate (CaSO4) due to feeding of lime into
the combustion process to capture the SOx gases. The CaSO4 can be formed and react with alumina in the FBC fly ash under base
condition resulted in calcium sulfoaluminate (ettringite). Therefore, effect of sodium hydroxide (NaOH) concentration on
ettringite formation in FBC fly ash geopolymer was studied. In addition, the properties of geopolymer was improved by the
addition of aluminium compound. The geopolymer was prepared from FBC fly ash mixed with aluminum hydroxide (Al(OH)3),
sodium silicate and sodium hydroxide solution which Al(OH)3 could convert the calcium compound in FBC fly ash to calcium
aluminate hydrate and aluminosilicate. It exhibited the strength gain of geopolymer. It was found that there is no sign of ettringite
formation when 15 M NaOH was used. Use of Al(OH)3 not exceed 2.5% by weight of FBC fly ash in geopolymer preparation
gave the compressive strength of 35 MPa at 90 days, while that of Al(OH)3 at 5% by weight resulted in sodium aluminate
formation and strength reduction.
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เพื่อเป็ นการใช้ประโยชน์เถ้าลอย FBC ให้มากขึ้น งานวิจยั
นี้ จึ ง ศึ ก ษาสมบัติ ข องวัส ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ จ ากเถ้า ลอย FBC
อย่างไรก็ตาม เถ้าลอย FBC มี ปริ มาณแคลเซี ยมซัลเฟต
(CaSO4) หรื อยิปซัมปริ มาณมาก ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง
หิ น ปู น กับ ก๊ า ซซัล เฟอร์ อ อกไซด์ จึ ง สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
กับอะลูมิน่าในเถ้าลอย FBC เกิดเป็ นเอททิงไกต์ได้ ซึ่ งทําให้
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ไม่มีความเสถียรเชิงปริ มาตร ดังนั้นต้องหา
แนวทางควบคุมการเกิดเอททิงไกต์
นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั ศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณภาพวัสดุจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอย FBC ซึ่ งเถ้าลอย FBC
มีปริ มาณอะลูนาเป็ นส่ วนประกอบในปริ มาณน้อย ดังนั้นจึ ง
ทําการเพิ่มปริ มาณอะลูมิเนี ยมไอออนในส่ วนผสม โดยวิธีนาํ
เถ้าลอย FBC ผสมสารประกอบอะลูมิเนี ยมไฮดรอกไซด์
(Al(OH)3) เพื่อทําปฏิ กิริยากับสารประกอบแคลเซี ยมได้
สารประกอบแคลเซี ยมอะลูมิเนตไฮเดรต (CAH) และอะลูมิ
โนซิ ลิเกต โดยควบคุมการเกิดเอททริ งไกต์ เพื่อให้จีโอโพลิ
เมอร์ที่ได้มีสมบัติใกล้เคียงกับคอนกรี ต อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพ
การใช้ประโยชน์จากของเสี ยในเชิงพาณิ ชย์อีกด้วย

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
ในปั จจุบนั ได้มีการวิจยั ที่นาํ วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
มาผลิ ตวัส ดุ ซีเมนต์ชนิ ดใหม่ม ากขึ้ น เพื่อทดแทนการกําจัด
โดยการฝั งกลบ และลดการใช้ปริ มาณปูนซี เมนต์ให้น้อยลง
วัส ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ เป็ นวัส ดุ ใ หม่ ที่ มี ส มบัติก ารยึด ประสาน
หรื อสมบัติคล้ายสารซี เมนต์ ที่สามารถผลิตได้จากวัสดุเหลือ
ทิ้งที่ มีซิลิกาและอะลูมินาเป็ นองค์ประกอบ เช่น เถ้าถ่านหิ น
ดินขาวเผา เป็ นต้น โดยผสมกับสารละลายอัลคาไลน์ที่ ทําให้
ได้สารประกอบที่ มีสมบัติเป็ นวัสดุประสานโดยที่ไม่ตอ้ งใช้
ปูนซี เมนต์เป็ นส่ วนผสม ทํา ให้ว สั ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ มี ส มบัติ
คล้ายคอนกรี ต หรื อที่เรี ยกว่า “สารประกอบอะลูมิโนซิ ลิเกต”
[1, 2]
เถ้าลอยจากการเผาถ่านหิ นแบบใช้ถ่านหิ นบด (Pulverized
coal combustion, PCC) ใช้กนั มากในการผสมกับปูนซี เมนต์
หรื อผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์ เนื่ องจากเถ้าลอยชนิ ดนี้ มีสมบัติ
เป็ นสารปอซโซลาน ที่ปริ มาณร้อยละ 70 – 90 ซึ่ งมีความ
ว่อ งไวในการเกิ ดปฏิ กิริ ยามากกว่าเถ้าลอยจากการเผาแบบ
อื่ น ๆ เช่ น เถ้ า ลอยที่ ไ ด้ จ ากการเผาแบบฟลู อิ ด ไดซ์ เ บด
(Fluidized bed combustion, FBC) เนื่องจากการเผาแบบ PCC
จะเผาที่ความร้อนปานกลาง อยูใ่ นช่วง 1100 – 1400 °C ทําให้
ได้เถ้าลอยที่ มีสมบัติที่ดีต่อการทําปฏิ กิริยา คื อมี ความเป็ นอ
สัณฐานสู ง ในขณะที่การเผาแบบ FBC เป็ นการเผาแบบความ
ร้อนตํ่า คือช่วงอุณหภูมิการเผาตํ่ากว่า 900 °C เถ้าลอยที่ได้จึง
มี รู ปร่ างที่ ไ ม่ แ น่ น อน และมี ค วามเป็ นผลึ ก ค่ อ นข้า งสู ง
เนื่องจากอุณหภูมิในการเผาถ่านหิ นไม่สูงพอ จึงไม่นิยมนําเถ้า
ลอย FBC มาใช้เป็ นสารปอซโซลาน [1] แต่วิธีการเผาแบบ
FBC นี้ เริ่ มมีการใช้มากขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาดเล็ก
ในโรงงานต่างๆ และเป็ นเทคโนโลยีสะอาดในการเผาถ่านหิ น
เมื่ อเทียบกับการเผาประเภทอื่นๆ เนื่ องจากมี การพ่นปูนขาว
เข้าไปจับกับก๊าซซัลเฟอร์ ออกไซด์ (SOx) ทําให้ปริ มาณ
กํามะถันที่ปล่อยออกมาลดลงได้ถึงร้อยละ 90 ทําให้เถ้าลอย
FBC นี้ มีปริ มาณของแคลเซี ยมออกไซด์ หรื อหิ นปูนสู ง ไม่
เหมาะในการนํามาผสมกับปูนซี เมนต์เพื่อผลิตคอนกรี ต ซึ่ งใน
แต่ละปี จะมีเถ้าลอย FBC ที่ตอ้ งกําจัดเป็ นจํานวนมาก [3, 4]

2. ขอบเขตการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลความเข้ ม ข้ น ของสารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีผลต่อการเกิดเอททริ งไกต์ในจีโอ
โพลิเมอร์ จากเถ้าลอย FBC และปริ มาณ Al(OH)3 ที่เหมาะสม
ที่ลดการเกิดเอททริ งไกต์

3. การทดลอง
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตจีโอโพลิเมอร์ ได้แก่ เถ้าลอย FBC ที่ได้
จากการเผาในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด ที่อุณหภูมิประมาณ 900
°C มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 28.0 ไมครอน ซึ่ งวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง
Malvern Mastersizer S วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
เถ้าลอยด้วยเทคนิ ค X-ray Fluorescence (XRF) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่า องค์ป ระกอบหลัก ของเถ้า ลอยคื อ ซิ ลิ ก า
(SiO2) แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) และสารประกอบพวก
ซัลเฟต เนื่ องจากในกระบวนการเผาแบบ FBC มีการพ่นปูน
3
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ขาวเพื่อไปจับกับก๊าซซัลเฟอร์ ออกไซด์ (SOx) ทําให้เถ้าลอย
FBC มี ปริ มาณของแคลเซี ยมออกไซด์และสารประกอบ
ซัล เฟตปริ ม าณมาก แต่ มี ป ริ ม าณของอะลู มิ น า (Al2 O3 ) ตํ่า
และมี สมบัติทางสัณฐานวิทยาที่ วิเคราะห์ ดว้ ยเทคนิ ค X-ray
Diffraction (XRD) ดังแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ งพบพีคแหลมของ
ผลึกเป็ นจํานวนมาก แสดงถึงความว่องไวต่อปฏิกิริยาที่ต่าํ
ของเถ้าลอย FBC งานวิจยั นี้ ได้ผสมผง Al(OH)3 เพื่อเพิ่ม
ปริ ม าณของอะลู มิ เ นี ย มในเถ้า ลอย
ส่ ว นสารละลาย
ประกอบด้ว ย สารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กต (Na2 SiO3 ) ที่ มี
ปริ มาณ SiO2 ร้อยละ 31 และ Na2O ร้อยละ 9 โดยนํ้าหนัก
เพื่อเพิ่มปริ มาณซิ ลิกาที่ละลายได้ (Dissolved silica) และช่วย
ในการก่อตัวของจี โอโพลิเมอร์ นอกจากนี้ ใช้สารละลาย
NaOH ความเข้มข้น 10,12,15 และ 18 โมลาร์ (M) เพื่อทํา
หน้าที่ชะซิ ลิกอนและอะลูมิเนี ยมไอออนจากเถ้าลอย และใช้
ทรายแม่น้ าํ คัดขนาด ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 8 (รู เปิ ด 36 mm)
เพื่อผสมเป็ นจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์

10

21.0

อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)

8.0

เหล็กออกไซด์ (Fe3O4)

6.9

แคลเซียมออกไซด์ (CaO)

42.2

โซเดียมออกไซด์ (Na2O)

2.9

ไทเทเนียมออกไซด์ (TiO)

2.2

แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)

0.8

ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)

15.0

การสูญเสี ยนํ้าหนักเนื่องจากการเผา (LOI)

1.0

ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (ไมครอน)

28.0

25

30

2theta (degree)

35

40

45

50

3.2 การเตรียมจีโอโพลิเมอร์
การเตรี ยมจีโอโพลิเมอร์ เพสต์ ที่ผสม NaOH ในความ
เข้ มข้ นต่ างๆ
จี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์ท าํ โดยผสมเถ้า ลอย FBC
กับ
สารละลาย Na2SiO3 และ NaOH เข้มข้น 10 12 15 และ 18 M
ที่อตั ราส่ วนของแข็งต่อสารทั้งหมด (S/T) เท่ากับ 0.4 ให้เข้า
กัน เทลงแบบเพสต์พลาสติก ขนาด 2x2x2 ลบ.นิ้ว หุ ้มด้วย
พลาสติ ก ใส เพื่ อ ป้ องกัน การระเหยของนํ้า ที่ ผิ ว หน้า อย่า ง
รวดเร็ วก่อนนําไปอบที่อุณหภูมิ 65 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
จากนั้นแกะตัวอย่าง และเก็บในถุงพลาสติกก่อนนําไปบ่มใน
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ 25±3 °C จนครบอายุทดสอบ
นอกจากนี้ ทําการแทนที่เถ้าลอย FBC ด้วยผง Al(OH)3 ที่
ร้ อยละ 2.5 และ 5 โดยนํ้าหนักของเถ้าลอย เพื่อเพิ่มปริ มาณ
สารประกอบอะลูมิเนี ยมแก่ส่วนผสม โดยเลือกใช้ความ
เข้มข้นของ NaOH จากชุดข้อมูลแรกที่ไม่เกิดเอททริ งไกต์ ทํา
การบ่มจีโอโพลิเมอร์ที่ 65 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และที่ 25±3
°C ต่อจนครบอายุทดสอบ ก่อนนําไปทดสอบสมบัติต่างๆ
ตารางที่ 2 แสดงส่ วนผสมของจีโอโพลิเมอร์
ส่ วนการเตรี ยมจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ เตรี ยมเหมือนจีโอ
โพลิเมอร์ เพสต์แต่เติมทรายในขั้นตอนสุ ดท้ายของการผสม
ในอัตราส่ วนทรายต่ออนุภาคของแข็ง เท่ากับ 2.0 และทําการ
บ่มเช่นเดียวกับวิธีที่กล่าวขั้นต้น และทําการทดสอบค่ากําลัง
อัดทุกอายุการบ่ม

ปริมาณ (%)

ซิลิกอนออกไซด์ (SiO2)

20

รูปที่ 1 XRD ของเถ้าลอย FBC
 = SiO2,  = CaSO4,  = CaO,  =Fe3O4,  = CaCO3

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและขนาดอนุภาคเฉลี่ยของ
เถ้าลอย
องค์ ประกอบทางเคมี

15
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สู ง จะเข้า ไปทํา ปฏิ กิ ริ ย ากับ แคลเซี ย มซั ล เฟต (CaSO4) เกิ ด
แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) แทนการทําปฏิ กิ ริ ยากับ
สารประกอบอะลูมิเนียมที่ทาํ ให้เกิดเอททริ งไกต์ ดังสมการที่
1 ซึ่ งเถ้าลอยมีสารประกอบซัลเฟตปริ มาณมาก สามารถทํา
ให้เกิดเอททริ งไกต์ได้ และมีผลต่อการขยายตัวของจี โอโพลิ
เมอร์ที่แข็งตัวแล้วได้ [5]
CaSO4• 2H2O (s) + NaOH (aq)  4Ca(OH)2 (s) + Na2SO4(aq) (1)

ตารางที่ 2 ส่ วนผสมจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอย FBC (S/T =
0.4)
ส่ วนผสม (กรัม)
เถ้าลอย FBC
Al(OH)3
Na2SiO3
NaOH
สภาวะ

100FBC
97.5FBC
40
39
1
40
40
20
20
0% Al(OH)3
2.5%
และ 10 12 Al(OH)3 และ
15 และ 18 M 15 M NaOH
NaOH

95FBC
38
2
40
20
5% Al(OH)3
และ15 M
NaOH



3.4 การศึกษากําลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
นําจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ ที่เตรี ยมไว้ทดสอบกําลังอัดตาม
มาตรฐาน ASTM C 109 โดยค่ากําลังอัดจะเป็ นค่าเฉลี่ยของ
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ 3 ตัวอย่าง



100FBC - 15M

100FBC - 12M

100FBC - 10M

Raw FBC

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ ผล

10

20

30

40

50

2theta (degree)

รู ปที่ 2 XRD ของเถ้าลอย FBC และตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์ ที่
เตรี ยมจาก NaOH ความเข้มข้นต่างๆ
 = SiO2,  = CaSO4,  = CaO,  =Fe3O4,  = CaCO3,
 = Ettringite,  = Calcium silicate, = Alumino
silicate,  = Calcium aluminate

4.1 สั ณฐานวิทยาของจีโอโพลิเมอร์ เพสต์
สั ณ ฐานวิ ท ยาของจี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์ ที่ เ ตรี ยมจาก
สารละลาย NaOH ความเข้มข้นต่างกัน ด้วยเทคนิ ค XRD
แสดงในรู ปที่ 2 โดยพบพีคฐานกว้างของจีโอโพลิเมอร์ เพสต์
ที่25-35° 2 แสดงความเป็ นอสัณฐานของจี โอโพลิเมอร์ ที่
มากกว่าเถ้าลอย FBC และยังมี ส่วนที่ เป็ นผลึ กอยู่ จี โอโพลิ
เมอร์ จึ ง เป็ นสารประกอบกึ่ งผลึ ก (Semicrystalline) โดย
ปฏิกิริยาระหว่างเบสกับเถ้าลอย FBC ในจีโอโพลิเมอร์ ทาํ ให้
เกิ ด การเปลี่ ย นโครงสร้ า งเป็ นสารประกอบใหม่ ที่ มี ส มบัติ
เปลี่ยนไป และการเกิดพีคฐานกว้างของจี โอโพลิเมอร์ เพสต์
แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจีโอโพลิเมอร์ โดยสารที่พบในจี
โอโพลิ เ มอร์ เ พสต์ ประกอบด้ว ยสารประกอบแคลเซี ย ม
คาร์ บอเนต (CaCO3) แคลเซี ยมซิ ลิเกต แคลเซี ยมอะลูมิเนต
อะลูมิโนซิ ลิเกต และเอททริ งไกต์ แต่ไม่พบสารดังกล่าวในเถ้า
ลอย FBC แสดงถึงการเกิดสารใหม่เนื่องจากปฏิกิริยาจีโอโพลิ
เมอไรเซชัน่ และปฏิกิริยาปอซโซลาน นอกจากนี้ จี โอโพลิ
เมอร์ ที่เตรี ยมจาก 15 M NaOH จะไม่พบเอททริ งไกต์ (ที่
ประมาณ 43° 2) เนื่ องจากสารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น

ดังนั้นจึงเลือก 15 M NaOH มาผสมกับ Al(OH)3 เพื่อผลิตเป็ น
จีโอโพลิเมอร์ โดยสัณฐานวิทยาของจีโอโพลิเมอร์ ที่ผสม Al(OH)3
ร้อยละ 2.5 และ 5 ของปริ มาณเถ้าลอย FBC แสดงในรู ปที่ 3
จากรู ปที่ 3 ไม่พบการเกิดเอททริ งไกต์ในจีโอโพลิเมอร์ ที่
ผสม Al(OH)3 แต่พ บสารประกอบอะลูมิ โ นซิ ลิ เ กตมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยงั พบสารประกอบแคลเซี ยมซิ ลิเกตและแคลเซี ยม
อะลูมิเนต ซึ่ งเป็ นสารที่ให้กาํ ลังแก่จีโอโพลิเมอร์ ตามอายุการ
บ่ม อย่างไรก็ตาม การผสม Al(OH)3 ร้อยละ 5 ทําให้เกิด
สารประกอบโซเดี ยมอะลูมิ เนต ซึ่ งเกิ ดจากการทําปฏิ กิริย า
ระหว่าง 15 M NaOH และ Al(OH)3 ที่มากเกินพอ ซึ่ ง
สารประกอบดังกล่าวเป็ นสารซี โอไลท์ [6] ทําให้จีโอโพลิ
เมอร์รับแรงได้นอ้ ยลง
5
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(a)



(b)

95FBC - 15M


97.5FBC - 15M


100FBC - 15M
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รู ปที่ 3 XRD ของจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอย FBC ที่ผสม
Al(OH)3 ที่เตรี ยมจาก 15M NaOH
 = SiO2,  = CaSO4,  = CaO,  =CaCO3,
 = Ettringite,  = Calcium silicate, = Alumino
silicate,  = Calcium aluminate , = Sodium aluminate

(c)
(d)
รู ปที่ 4 โครงสร้างทางจุลภาคของจีโอโพลิเมอร์ เพสต์จาก
เถ้าลอย FBC เมื่ อ แปรผัน ความเข้ม ข้นของ NaOH
(a) 100FBC-10 M NaOH, (b) 100FBC-12 M NaOH,
and (c) 100FBC-15 M NaOH, (d) 97.5FBC – 15 M NaOH

4.2 โครงสร้ างจุลภาคของจีโอโพลิเมอร์ เพสต์
รู ป ที่ 4 แสดงโครงสร้ า งทางจุ ล ภาคของจี โ อโพลิ เ มอร์
เพสต์และพบอนุภาคของเถ้าลอย FBC ที่ไม่เกิดปฏิกิริยา เนื้อจี
โอโพลิเมอร์ (Geopolymer matrix) และรอยแตก โดยพบ
เอททริ งไกต์รูปเข็มตามรอยแตกหรื อช่องว่างของพื้นผิวของ
จีโอโพลิเมอร์ ที่เตรี ยมจาก 10M และ 12M NaOH ดังแสดง
ลูกศรชี้ในรู ปที่ 4 a และ b ซึ่ งสอดคล้องกับผลของ XRD ที่พบ
พีคของเอททริ งไกต์ แต่จีโอโพลิเมอร์ ที่เตรี ยมจาก 15 M
NaOH ไม่พบเอททริ งไกต์ตามรอยแตก เนื่ องจากสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้นมากขึ้นจะทําปฏิกิริยากับ
แคลเซี ย มซั ล เฟต ทํา ให้ เ กิ ด แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ ซึ่ ง
แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์จะทําปฏิกิริยาต่อกับซิ ลิกา และอะลูมินาจากเถ้าลอยเกิดเป็ นแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) และ
แคลเซี ยมอะลูมิเนตไฮเดรต (CAH) หรื อที่เรี ยกว่าปฏิกิริยา
ปอซโซลาน จีโอโพลิเมอร์ ที่ผสม Al(OH)3 ร้อยละ 2.5 และ 5
ที่เตรี ยมจาก 15 M NaOH ไม่พบเอททริ งไกต์ตามรอยแตก
หรื อช่องว่างของโครงสร้างเช่นกัน

4.3 กําลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้าร์
ค่ากําลังอัดของจี โอโพลิ เมอร์ มอร์ ตา้ ร์ จากเถ้าลอย FBC
ล้วนแสดงในรู ปที่ 5
30
7 days 100 FBC
25

30 days 100 FBC

Compressive trength

MPa

90 days 100 FBC
20

15

10

5

0
10M

12M

15M

18M

concentration (NaOH)

รู ปที่ 5 ค่ากําลังอัดของจี โอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ จากเถ้าลอย
FBC ที่อายุ 7 30 และ 90 วัน
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โอโพลิ เมอร์ ส่งผลให้ความสามารถในการรั บกําลังอัดดี ข้ ึ น
ด้วย [7] อย่างไรก็ตาม การใช้สารละลาย 18 M NaOH ให้ค่า
กําลังอัดลดลง ซึ่ งอาจเกิดจากความหนืดของสารละลายที่มาก
ขึ้น ทําให้สารละลาย NaOH เกิดการตกผลึกได้ และเกิดเจลที่
ขัดขวางการชะของซิ ลิกอนและอะลูมิเนียมไอออนได้ [7]
เมื่อผสม Al(OH)3 ในส่ วนผสมจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอย
FBC ส่ งผลด้านกําลังอัด ดังแสดงในรู ปที่ 6 พบว่า Al(OH)3
ช่ วยเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพด้านกํา ลังแก่ จี โ อโพลิ เ มอร์ ทําให้ค่ า
กําลังอัดของจีโอโพลิเมอร์สูงขึ้นกว่าจีโอโพลิเมอร์ ที่ไม่ได้เติม
Al(OH)3 จีโอโพลิเมอร์ ที่ผสม Al(OH)3 ร้อยละ 2.5 ที่อายุ 90
วัน ให้ค่ากําลังอัดสู งที่สุด 35 เมกกะปาสคาล ซึ่ งอะลูมิเนียม
ทําปฏิ กิริยากับซิ ลิกาภายใต้สภาวะเบส ได้เป็ นสารประกอบ
อะลูมิโนซิ ลิเกต และทําปฏิกิริยากับแคลเซี ยมได้สารประกอบ
แคลเซี ยมอะลูมิเนต ซึ่ งสารทั้งสองสามารถเสริ มแรงให้แก่จี
โอโพลิ เ มอร์ อย่า งไรก็ต าม จี โ อโพลิ เ มอร์ ที่ ผ สม Al(OH)3
ร้อยละ 5 จะได้ค่ากําลังอัดที่ลดลง เนื่องจากเกิดสารประกอบซิ
โอไลต์ พวกโซเดียมอะลูมิเนต ดังแสดงโดยผล XRD

จี โ อโพลิ เ มอร์ ที่ อ ายุ 90 วันให้ค่ ากําลังอัดที่ สู งที่ สุ ด
เนื่ องจากจีโอโพลิเมอร์ ตอ้ งการระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา
ให้สมบูรณ์ เนื่ องจากเถ้าลอย FBC มีปริ มาณแคลเซี ยมในเถ้า
อยู่ในปริ มาณมาก เมื่ อทําปฏิ กิริยากับสารละลายโซเดียมซิ ลิ
เกต และสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ สามารถเกิ ดเป็ น
สารประกอบ CSH ซึ่ งสารนี้ จะให้กาํ ลังอัดแก่จีโอโพลิเมอร์
ซึ่ งเป็ นค่ากําลังอัดที่ เพิ่มขึ้ นตามระยะเวลาการบ่ม และความ
เข้มข้นของสารละลาย NaOH เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ทาํ ให้ค่า
กําลังอัดของจี โอโพลิเมอร์ สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่ อความเป็ น
เบสมากขึ้น หรื อความเข้มข้นของสารละลาย NaOH เพิ่มขึ้น
นั้น จะส่ งผลให้การเกิดปฏิกิริยาได้เป็ น Ca(OH)2 ปริ มาณมาก
ขึ้ น ซึ่ งสารดัง กล่ า วสามารถทํา ปฏิ ริ ย ากับ ซิ ลิ ก าในเถ้า ลอย
FBC เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได้
40
7 days

Compressive strength MPa

35

30 days
90 days

30

5. สรุ ปผลการทดลอง

25

จากงานวิจยั พบว่า ความเข้มข้นของ NaOH มีผลต่อการ
เกิดเอททริ งไกต์ในจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าลอย FBC โดยการใช้
15 M NaOH ไม่พบการเกิ ดเอททริ งไกต์ เนื่ องจาก
สารประกอบแคลเซี ยมซัลเฟตถูกเปลี่ยนเป็ นแคลเซี ยมไฮดร
อกไซด์ ซึ่ งเป็ นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาปอซโซลาน ทําให้จีโอ
โพลิ เ มอร์ รั บ กํา ลัง อัด ได้ดี ข้ ึ น ส่ ว นการผสมสารประกอบ
Al(OH)3 ที่ร้อยละ 2.5 ให้ค่ากําลังอัดที่สูงขึ้นกว่า เนื่องจากการ
เกิดสารประกอบอะลูมิโนซิ ลิเกตและแคลเซี ยมอะลูมิเนต โดย
ค่ากําลังอัดที่อายุ 90 วันมีค่าเท่ากับ 35 เมกกะปาสคาล

20
15
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0
100FBC

97.5 FBC

95 FBC

Simples adding Al(OH)3

รูปที่ 6 ค่ากําลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ตา้ ร์ จากเถ้าลอย FBC
ที่ผสม Al(OH)3 ที่อายุ 7 30 และ 90 วัน

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากมศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
นวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้นสู งขึ้น ทําให้
ความสามารถในการชะซิ ลิกอนและอะลูมิเนี ยมจากเถ้าลอย
FBC มีมากขึ้น เกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอไรเซชันได้ดีข้ ึน ทํา
ให้มีซิลิกอนไอออนและอะลูมิเนี ยมไอออนรวมเป็ นสายโซ่ จี
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