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สมบัตขิ องเถ้ าลอยจีโอโพลิเมอร์ เพสต์ ผสมปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการศึกษาผลกระทบของการแทนที่ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ต่อคุณสมบัติของเถ้าลอยแคลเซี ยมต่ า
และเถ้าลอยแคลเซี ยมสู ง จี โอโพลิเมอร์ เพสต์ โดยการแทนที่ ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าลอยร้อยละ 5, 10 และ 15
โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน การศึกษาใช้สารละลายโซเดี ยมซิ ลิเกตและสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
10 โมลาร์ เป็ นสารละลายด่างในการทาปฏิกิริยา โดยใช้อตั ราส่ วนสารละลายโซเดียมซิ ลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เท่ากับ 0.67 อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 และบ่มที่อุณหภูมิห้องทุกอัตราส่ วนผสม ผลการทดสอบ
พบว่าปริ มาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กาลังรับแรงอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ เพสต์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยค่ากาลังรับแรงอัดของเถ้าลอยแคลเซี ยมต่าและเถ้าลอยแคลเซี ยมสู งจี โอโพลิเมอร์ เพสต์ที่อายุการบ่ม 7 วัน ที่ มี
การแทนที่ดว้ ยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ในเถ้าลอยร้อยละ 15 มีค่าเท่ากับ 22 และ 34 เมกะปาสคาล ตามลาดับ ส่ วนผลการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของเถ้า ลอยจี โอโพลิ เมอร์ แสดงถึงปริ มาณการแทนที่ ดว้ ยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์เพิ่มขึ้ น
สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต และอยูร่ ่ วมกับผลผลิตของจีโอโพลิเมอร์ ซึ่งผลการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางจุลภาคสอดคล้องกับผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดที่เพิ่มขึ้น
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Properties of fly ash geopolymer paste containing Portland cement
Sakonwan Hanjitsuwan1,* Tanakorn Phoo-ngernkham 2 and Prinya Chindaprasirt 2

Abstract
This article presents the effect of ordinary Portland cement (OPC) replacement on low calcium fly ash (FAF)
and high calcium fly ash (FAC) geopolymer paste. Fly ash was replaced with OPC at the rate of 5, 10 and 15% by weight
of binder. Sodium silicate (Na2SiO3) and 10 molar sodium hydroxide (NaOH) solutions were used as the alkaline solution
in the reaction. The Na2SiO3/NaOH ratio of 0.67 and the liquid/binder (L/B) ratio of 0.50 and the curing at ambient
temperature were used for all of mixtures. The results found that the level replacement of OPC increase showed the
compressive strength tended to increased. The compressive strength of low calcium fly ash (FAF) and high calcium fly
ash (FAC) geopolymer paste at 7 days with 15% OPC replacement were 22 and 34 MPa, respectively. In addition, the
microstructure analysis indicated that the increase of OPC replacement resulted in the addition formation of calcium
silicate hydrate co-exists with the aluminosilicate geopolymer products. This results lead to overall increase in the
compressive strength of fly ash geopolymer products.

Keywords: Geopolymer, Low calcium fly ash, High calcium fly ash, ordinary Portland cement, Compressive strength,
Microstructure
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1. บทนา

ของผลผลิตแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) และแสดงถึง
การอยู่ร่วมกันของแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรตและจี โอโพลิ
เมอร์ เจล (NASH) ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งคุ ณสมบัติทางกลใน
อายุปลายของจีโอโพลิเมอร์ [9]
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาถึ งผลกระทบของการเพิ่ม
ปริ มาณแคลเซี ยมด้วยการใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ที่มีต่อ
สมบัติของเถ้าลอยแคลเซียมต่าและเถ้าลอยแคลเซี ยมสู งจีโอ
โพลิเมอร์เพสต์ ซึ่งผลการทดสอบที่ได้รับจะช่วยให้เข้าใจถึง
บทบาทและอิทธิ พลของการแทนที่ ด้วยปูนซี เมนต์ -ปอร์ ต
แลนด์ อีกทั้งเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาคุณสมบัติของ
จีโอโพลิเมอร์ในอนาคต

จีโอโพลิเมอร์เป็ นวัสดุเชื่อมประสานที่ได้รับความสนใจ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ในงานวัสดุ
ก่อสร้าง เนื่ องด้วยปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลมาจากการก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ สู่ บ รรยากาศจากระบวนการผลิ ต
ปูนซีเมนต์ [1] ทาให้มีการวิจยั และพัฒนาวัสดุเชื่อมประสาน
ทดแทนการใช้ปู น ซี เ มนต์ใ ห้น้อ ยลงอย่า งแพร่ ห ลาย ซึ่ ง
จี โ อโพลิ เ มอร์ สามารถสั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ากวัต ถุ ดิ บ ที่ มี
ส่ วนประกอบของซิ ลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เป็ น
องค์ป ระกอบหลัก โดยใช้หลัก การท าปฏิ กิริยาของซิ ลิก า
และอะลูมินากับสารละลายด่างและใช้ความร้อนในการเร่ ง
ปฏิ กิริยา [2] ทาให้ได้วสั ดุเชื่ อมประสานที่ สามารถรับแรง
ได้เช่นเดียวกับซีเมนต์เพสต์ วัสดุต้ งั ต้นที่นิยมใช้ในการผลิต
จีโอโพลิเมอร์ได้แก่ ดินขาว เถ้าถ่านหิ น เป็ นต้น [3]
จากรายงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่าจี โอโพลิเมอร์ จาก
เถ้าลอยมีคุณสมบัติทางกลที่ดี ความสามารถต้านทานการกัด
กร่ อนของกรดที่ดี [4] ดังนั้นเถ้าลอยจึงมีความเหมาะสมใน
การใช้เป็ นวัสดุต้ งั ต้นในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ แต่จีโอโพลิ
เมอร์ จากเถ้ า ลอยมี ค วามแข็ ง แรงต่ าที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ
(25 องศาเซลเซี ยส) ดังนั้นกระบวนการผลิตจาเป็ นต้องเร่ ง
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของจี โ อโพลิ เ มอร์ ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ ก ารเร่ ง
ปฏิกิริยาที่มีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์
มีค่าประมาณ 40-90 องศาเซลเซียส [5] ดังนั้นจึงมีงานวิจยั ที่
พยายามแก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการเติมสารผสมเพิ่มในจี
โอโพลิ เ มอร์ จ ากเถ้ า ลอย เช่ น ยิ ป ซั ม ซิ ลิ ก าฟู ม และ
แคลเซียม เป็ นต้น [6, 7] จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าปริ มาณ
แคลเซี ย มที่ เพิ่ม ขึ้ นมี ผลเชิ ง บวกต่อ คุ ณสมบัติ ทางกลของ
วัส ดุ จี โ อโพลิ เ มอร์ จ ากเถ้า ลอย อี ก ทั้ง สามารถก่ อ ให้เ กิ ด
ผลผลิ ต ไฮเดรชั่ น แทรกอยู่ กั บ จี โ อโพลิ เ มอร์ ท าให้ มี
คุ ณ สมบั ติ ท างกลที่ ดี ข้ ึ น [8] นอกจากนั้ นยัง มี ก ารใช้
ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ในการปรับปรุ งคุณสมบัติดา้ นกาลัง
อัด ของเถ้า ลอยจี โ อโพลิ เ มอร์ การเพิ่ ม ขึ้ นของปริ มาณ
แคลเซี ยมในระบบของจี โอโพลิเมอร์ สามารถเพิ่มปริ มาณ

2. การเตรียมวัสดุและการทดสอบ
2.1 วัสดุทใี่ ช้ ในการทดสอบ
เถ้าลอยแคลเซี ยมต่ า (FAF) จากประเทศญี่ปุ่น เถ้าลอย
แคลเซี ยมสู ง (FAC) จากโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
และปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC) สารละลาย
ด่างที่ใช้ในการผลิตจี โอโพลิเมอร์ ประกอบด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 10 โมลาร์ และ
สารละลายโซเดี ย มซิ ลิ เ กต (Na2SiO3) (13.44% Na 2 O,
32.39% SiO 2 และ 54.17% H2 O) เถ้า ลอยทั้ง สองชนิ ด ถู ก
ร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ก่อนนามาใช้ในการเตรี ยมวัสดุ
จีโอโพลิเมอร์
ตารางที่ 1 องค์ป ระกอบหลักทางเคมี ของเถ้าลอย และ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
Chemical/Materials FAF (%) FAC (%)
SiO2
53.40
35.21
Al2O3
29.08
16.57
Fe2O3
5.36
13.66
CaO
4.47
25.52
MgO
0.79
3.28
K2O
0.99
1.99
Na2O
0.60
2.73
Other
5.31
1.04

99

OPC (%)
20.80
4.70
3.40
65.30
1.50
0.40
0.10
3.60
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องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเถ้ า ลอยแคลเซี ยมสู ง
เถ้าลอยแคลเซียมต่า และปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ดงั แสดงใน
ตารางที่ 1 เถ้าลอยแคลเซี ยมสู งมีผลรวมของซิ ลิกา อะลูมิน า
และเหล็กออกไซด์มีค่าเท่ากับ 65.44 จัดเป็ นเถ้าลอยประเภท
C และผลรวมของเถ้าลอยแคลเซี ยมต่ ามี ค่าเท่ากับ 87.84
จัดเป็ นเถ้าลอยประเภท F ตามมาตรฐาน ASTM C618 [10]
ขณะที่ ความถ่วงจาเพาะของเถ้าลอยแคลเซี ยมสู ง เถ้าลอย
แคลเซี ยมต่ า และปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ มีค่าเท่ากับ 2.46,
2.27 และ 3.16 ตามลาดับ

2.2 อัตราส่ วนผสมและการเตรียมตัวอย่ าง
อัตราส่ วนผสมดังแสดงในตารางที่ 2 เถ้าลอยแคลเซี ยม
ต่าและเถ้าลอยแคลเซี ยมสู งถูกแทนที่ ดว้ ยปูนซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์ในปริ มาณร้อยละ 0, 5, 10 และ15 โดยน้ าหนักของ
วัสดุประสาน ในการผสมจี โอโพลิเมอร์ เพสต์ใช้อตั ราส่ วน
ของเหลวต่อวัสดุ ประสาน (L/B) อัตราส่ วนสารละลาย
โซเดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ สารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
(Na2SiO3/NaOH) เท่ากับ 0.50 และ 0.67 ตามลาดับ
ขั้น ตอนการผสมจี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์ ป ระกอบด้ว ย
การผสมเถ้า ลอยและปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ใ ห้ เ ข้า กัน
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 โมลาร์ เป็ น
เวลา 5 นาที และเติมสารละลายโซเดียมซิ ลิเกตอีกเป็ นเวลา
5 นาที จากนั้น เทสารละลายผสมลงในแบบหล่ อ ทรง
ลูกบาศก์ขนาด 252525 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ตวั อย่างไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และหุ ้มแบบหล่อด้วยฟิ ล์ม
พลาสติกเพื่อป้ องกันการระเหยของความชื้น ตั้งตัวอย่างไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จึ งทาการถอดแบบและ
ห่ อ ด้ ว ยพลาสติ ก และเก็ บ ไว้ที่ ห้ อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่
25 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ ตัวอย่างอายุครบ 7 วัน

(ก) เถ้าลอยแคลเซียมต่า (FAF)

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
Mix
No.

(ข) เถ้าลอยแคลเซียมสูง (FAC)

(ค) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
รู ปที่ 1 รู ปร่ างอนุ ภาคของเถ้าลอยและปู นซี เมนต์ปอร์ ต
แลนด์จากการถ่ายภาพด้วยเครื่ อง SEM
100

Symbol

Mix proportion (g)

NaOH Na2SiO3
(g)
FAF FAC OPC (g)

1

FAF0PC

100

-

-

30

20

2

FAF5PC

95

-

5

30

20

3

FAF10PC

90

-

10

30

20

4

FAF15PC

85

-

15

30

20

5

FAC0PC
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ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็ นแคลเซียมไอออนที่มีความพร้อม
ในการทาปฏิ กิริยา ผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจยั ที่
ผ่านมาว่าแคลเซียมไอออนสามารถทาปฏิกิริยากับซิลิกาและ
อะลู มิ น าจากวัส ดุ ต้ ัง ต้น ส่ ง ผลให้เ กิ ด ผลผลิ ต แคลเซี ย มซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) และแคลเซี ยมอะลูมิโนซิ ลิเกตไฮ
เดรต (CASH) มากขึ้ น ท าให้ก าลัง อัด มี ก ารพัฒ นาดี ข้ ึ น
[9, 15]

2.3 การทดสอบ
ทดสอบก าลัง รั บ แรงอัด ของตัว อย่ า งจี โ อโพลิ เ มอร์
ที่อายุ 7 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C109 [11] องค์ประกอบ
ทางแร่ ดว้ ยเทคนิ ค XRD องค์ประกอบโมเลกุลด้วยเทคนิ ค
FTIR และโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเครื่ อง SEM

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ ผล

60

Compressive strength (MPa)

FAF

FAC

50
40
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4
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รู ปที่ 2 กาลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
(ง)
U

Intensity (counts)

3.1 กาลังรับแรงอัด
ค่ากาลังรับแรงอัดของเถ้าลอยจี โอโพลิเมอร์ เพสต์ผสม
ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ดังแสดงในรู ปที่ 2 พบว่ากาลังรั บ
แรงอัดของเถ้าลอยจี โอโพลิ เมอร์ เพสต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
ตามปริ มาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัด เจน โดยที่ ก าลัง รั บ แรงอัด ของ FAF0PC, FAF5PC,
FAF10PC และ FAF15PC มีค่าเท่ากับ 4, 9, 18 และ
22 เมกะปาสคาล ตามล าดับ ส่ ว นก าลัง รั บ แรงอัด ของ
FAC0PC, FAC5PC, FAC10PC และ FAC15PC มีค่าเท่ากับ
15, 23, 30 และ 34 เมกะปาสคาล ตามลาดับ กาลังรับแรงอัด
ของเถ้า ลอยจี โ อโพลิ เ มอร์ มี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เนื่ อ งจากปริ ม าณของแคลเซี ย มที่ สู ง ขึ้ น ช่ ว ยให้ มี ก ารท า
ปฏิกิริยามากขึ้นในระบบของจีโอโพลิเมอร์ [12]จากรายงาน
วิจยั ของ Yip และคณะ [13] พบว่าการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
แคลเซียมไอออนยังช่วยปรับปรุ งโครงสร้างจุลภาคของจีโอ
โพลิเมอร์ ให้มีปริ มาณของแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH)
และแคลเซี ยมอะลูมิโนซิ ลิเกตไฮเดรต (CASH) มากขึ้ น
ภายในระบบของจีโอโพลิเมอร์ ซ่ ึ งทาหน้าที่เหมือนมวลรวม
เล็กๆ ส่งผลให้เพิ่มความแข็งแรงและกาลังรับแรงอัด
เมื่ อพิจารณาเปรี ยบเที ยบระหว่างเถ้าลอยแคลเซี ยมต่ า
และเถ้าลอยแคลเซี ยมสู งพบว่าเถ้าลอยแคลเซี ยมต่ามีความ
ต้องการปริ มาณแคลเซียมไอออนเพื่อช่วยในการทาปฏิกิริยา
ภายในระบบของจี โ อโพลิ เ มอร์ [14] ขณะที่ เ ถ้า ลอย
แคลเซียมสูงมีแนวโน้มที่เหมื อนกันกับเถ้าลอยแคลเซี ยมต่า
ที่ ปริ มาณแคลเซี ยมไอออนเพิ่มขึ้นช่วยปรับปรุ งคุณสมบัติ
ของจี โอโพลิ เมอร์ ซึ่ งอาจเนื่ องจากปริ มาณแคลเซี ยมจาก
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รู ป ที่ 3 รู ป แบบการเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ข องเถ้า ลอย
แคลเซี ย มต่ า และเถ้ า ลอยแคลเซี ย มต่ า จี โ อโพลิ เ มอร์
(ก) FAF (ข) FAF0PC (ค) FAF5PC
[Q=quartz (SiO2), U=mullite (Al6Si2O13), S=calcium
silicate hydrate (Ca1.5SiO3.5.xH2O)]
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ชะละลายออกมาก่อนและเกิดปฏิกิริยาเพื่อเป็ นสารประกอบ
ใหม่ และมี การเลื่ อนตาแหน่ งของมุมเป็ น 25-35 ซึ่ งช่ วง
ดัง กล่ า วบ่ ง บอกความเป็ นอสั ณ ฐานของจี โ อโพลิ เ มอร์
[7, 16-18] นอกจากนี้ ยงั คงพบผลึกของเถ้าลอยตั้งต้นที่ไม่
เกิ ดปฏิกิริยาเหลืออยู่ เช่น ควอตซ์ แมกนี ซิโอเฟอร์ ไรต์ แต่
ไม่ พ บแอนไฮไดรต์ และพบสารประกอบใหม่ คื อ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และเฟสเอ็กซ์หรื อโซเดียมอะลูมิโน
ซิลิเกตไฮเดรต นอกจากนี้ เถ้าลอยตั้งต้นมีองค์ประกอบของ
แคลเซียมออกไซด์สูงจึงมีโอกาสเกิดสารประกอบแคลเซี ยม
ซิ ลิ เ กตไฮเดรต (CSH) คล้า ยกับ การเกิ ด สารประกอบ
ดังกล่าวในปูนซี เมนต์ [19] ซึ่ งส่ วนอสัณฐานที่พบนั้นจะมี
เฟสแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) และ จีโอโพลิเมอร์ เจล
(NASH) เกิดร่ วมกัน [20]

3.2 องค์ ประกอบทางแร่ ด้วยเทคนิค XRD
จากผลวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ของ
เถ้าลอยแคลเซียมต่าและเถ้าลอยแคลเซี ยมสู งจีโอโพลิเมอร์ เพสต์ ดัง แสดงในรู ป ที่ 3 และ 4 ตามล าดับ กรณี เ ถ้าลอย
แคลเซียมต่า (ตั้งต้น) และเถ้าลอยแคลเซี ยมต่าจีโอโพลิเมอร์
ดังแสดงในรู ปที่ 3 (ก-ง) พบว่า เถ้าลอยแคลเซี ยมต่า (รู ปที่ 3
ก) ประกอบด้วยผลึ กของมัลไลต์และควอตซ์ หลังจากเถ้า
ลอยท าปฏิ กิ ริ ย าพบว่า (รู ป ที่ 3 ข-ง) เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ
ปู น ซี เ มนต์จ ะพบแคลเซี ย มซิ ลิ เ กตไฮเดรต (CSH) เป็ น
สารประกอบใหม่ และที่ มุม 28-30 มี ความเป็ นอสัณฐาน
เพิ่มขึ้ น และยังคงพบมัลไลต์และควอตซ์ที่ไม่ทาปฏิ กิริยา
ยังคงเหลืออยูใ่ นระบบ
(ง)
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3.3 โครงสร้ างโมเลกุลด้ วยเทคนิค FTIR
จากผลวิเคราะห์โครงสร้ างโมเลกุลของเถ้าลอยตั้งต้น
และเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ เพสต์ท้ งั สองชนิ ด ดังแสดงในรู ป
ที่ 5 และ 6 ตามลาดับ พบว่ารู ปแบบของสเปคตรัมของเถ้า
ลอยตั้ง ต้น และเถ้าลอยจี โอโพลิ เมอร์ ท้ ังสองชนิ ด มี ความ
เหมือนกันแต่ต่างที่ตาแหน่งเลขคลื่น และมีการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบและตาแหน่งของสเปกตรัมของตัวอย่างหลังจากทา
ทาปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อเทียบกับ
สเปกตรัมของเถ้าลอยตั้งต้น นอกจากนั้นในเถ้าลอยตั้งต้น
พบสเปคตรั ม ที่ ต าแหน่ ง 3450 และ 1650 ซม -1 ของ
O-H stretching และ O-H bending ของโมเลกุลน้ า หลังจาก
ทาปฏิ กิริยากับสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ตาแหน่ ง
ดังกล่าวมีปริ มาณเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีน้ าในโครงสร้าง
มากขึ้น [21] ที่ตาแหน่ง 1460 ซม-1 บอกการมีสารประกอบ
คาร์ บอเนต [22] ตาแหน่ ง 1200-950 ซม-1 บอกถึงการเกิ ด
Si-O-Si stretching ซึ่ ง แสดงถึ ง ความสามารถในการ
เกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ไรเซชัน แสดงว่าตัวอย่างหลังการ
เกิดปฏิกิริยาสามารถเกิดเป็ นจีโอโพลิเมอร์ ได้ ส่ วนตาแหน่ง
ที่ 460 ซม-1 เกิด O-Si-O bending แสดงว่ายังคงมีควอตซ์ที่
ยังไม่ทาปฏิกิริยาเหลืออยู่ [21]
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รู ป ที่ 4 รู ป แบบการเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อ็ ก ซ์ ข องเถ้า ลอย
แคลเซี ย มสู ง และเถ้ า ลอยแคลเซี ย มสู ง จี โ อโพลิ เ มอร์
(ก) FAC (ข) FAC0PC (ค) FAC5PC (ง) FAC15PC
[Q=quartz (SiO2), M=magenesioferrite (MgFe2O4),
P=portlandite (Ca(OH)2), S=calcium silicate hydrate,
X=phase X (Na14Al12Si13O51.6H2O)]
กรณี เถ้าลอยแคลเซียมสูง (ตั้งต้น) และเถ้าลอยแคลเซี ยม
สู งจี โอโพลิเมอร์ ดังแสดงในรู ปที่ 4 (ก-ง) พบว่า เถ้าลอย
แคลเซี ย มสู ง (รู ปที่ 4 ก) ประกอบด้วยผลึ กของควอตซ์
แมกนี ซิ โ อเฟอร์ ไ รต์ แอนไฮไดร์ ต ฮี ม าไทต์ และส่ ว น
อสัณฐาน ที่ มุม 20-30 องศา หลังจากเถ้าลอยทาปฏิ กิริยา
พบว่า (รู ปที่ 4 ข-ง) ส่ วนที่ เป็ นอสัณฐานของเถ้าลอยจะถูก
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เมื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของสเปคตรัม พบว่าใน
เถ้าลอยแคลเซี ย มต่ า ตั้ง ต้น (รู ป ที่ 5 ก) พบสเปกตรั ม ที่
1088 ซม -1 และมี การเลื่ อนต าแหน่ งและมี ความคมชัด ที่
1003-1011 ซม-1 ในตัวอย่างหลังทาปฏิ กิริยา กรณี เถ้าลอย
แคลเซี ย มสู ง ตั้ง ต้น (รู ป ที่ 6 ก) พบสเปกตรั ม ที่ 9871110 ซม-1 และมีความคมชัดมากขึ้นที่ 987 ซม-1 ในตัวอย่าง
หลังทาปฏิกิริยา [23]

3.4 โครงสร้ างทางจุลภาคด้ วยเครื่อง SEM
ผลการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางจุ ล ภาคของเถ้า ลอย
จี โ อโพลิ เ มอร์ เ พสต์ที่ มี การแทนที่ ด้ว ยปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต
แลนด์ท้ งั สองชนิด ดังแสดงในรู ปที่ 7 และ 8 ตามลาดับ
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รู ปที่ 5 อินฟาเรดสเปกตรัมของเถ้าลอยแคลเซียมต่า และ
เถ้าลอยแคลเซียมต่าจีโอโพลิเมอร์ (ก) FAF (ข) FAF0PC
(ค) FAF5PC (ง) FAF15PC

(ข) FAF15PC
รู ป ที่ 7 โครงสร้ างทางจุ ล ภาคของเถ้าลอยแคลเซี ยมต่ า
จีโอโพลิเมอร์เพสต์ (ก) FAF0PC (ข) FAF15P
พบว่าเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เพสต์ประกอบด้วยเถ้าลอยที่
ไม่มีการทาปฏิกิริยาฝังอยูใ่ นเนื้อของจีโอโพลิเมอร์ แต่เมื่อมี
การแทนที่ ด้ว ยปู น ซี เ มนต์ป อร์ ต แลนด์ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ปริ มาณเถ้ า ลอยที่ ไ ม่ ท าปฏิ กิ ริ ยามี น้ อ ยลง ซึ่ งท าให้
โครงสร้ า งจี โ อโพลิ เ มอร์ มี ค วามหนาแน่ น กว่ า [9] อาจ
เนื่ อ งจากปริ ม าณแคลเซี ยมที่ เพิ่ มขึ้ นช่ ว ยเพิ่ม ผลผลิ ต ของ
แคลเซี ยมซิ ลิเ กตไฮเดรต (CSH) แคลเซี ยมอะลูมิ โนซิ ลิ
เกตไฮเดรต (CASH) และอยู่ร่ ว มกับ จี โ อโพลิ เ มอร์ เ จล
(NASH) [15] ส่งผลให้ช่วยปรับปรุ งกาลังรับแรงอัดของเถ้า
ลอยจีโอโพลิเมอร์ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างเถ้าลอย
แคลเซี ยมต่ าและเถ้าลอยแคลเซี ยมสู ง -จี โอโพลิเมอร์ เพสต์
พบว่าเถ้าลอยแคลเซี ยมสู งจี โอโพลิเมอร์ มีความหนาแน่ น
มากกว่า เถ้า ลอยแคลเซี ย มต่ า จี โ อโพลิ เ มอร์ และเถ้า ลอย
แคลเซี ยมสู งจีโอโพลิเมอร์ มีแนวโน้มเกิดสารใหม่มากกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบกาลังรับแรงอัด

(ง)
1643

3643

(ค)

618

1114
1647

3643

455

960

1428

3435

(ข)
(ก)

1422

3436

619
1110
1646

3643
3435
3643

1631

3435

1427

452
987

1432

618

1114

459
987

1112 987

612
447

4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

เลขคลื่น (ซม.-1)

รู ปที่ 6 อิ นฟาเรดสเปกตรัมของเถ้าลอยแคลเซี ยมสู ง และ
เถ้าลอยแคลเซี ยมสู งจี โอโพลิเมอร์ (ก) FAC (ข) FAC0PC
(ค) FAC5PC (ง) FAC15PC
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การวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลด้วยเทคนิ ค FTIR ชี้ให้เห็น
ว่าการแทนที่ ดว้ ยปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์ทาให้ทาให้จีโอโพลิเมอร์มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์ ริ เซชั่นได้มากขึ้น การวิเคราะห์ โครงสร้ างทางจุ ลภาคด้วย
SEM แสดงถึงมีการปรับปรุ งและความหนาแน่นมากขึ้นมี
การแทนที่ดว้ ยปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์เพิ่มขึ้น เนื่ องด้วยการ
เพิ่มขึ้ นของผลผลิตแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรตภายในระบบ
ของจีโอโพลิเมอร์

(ก) FAC0PC

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณศูนย์วิจยั และพัฒนาโครงสร้างมูล
ฐ า น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น และสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ ล า ป า ง สุ ด ท้ า ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ
ผศ.ดร.เกศริ นทร์ พิมพ์รักษา ที่อนุเคราะห์เถ้าลอยแคลเซี ยม
ต่าจากประเทศญี่ปุ่น

(ข) FAC15PC
รู ปที่ 8 โครงสร้ า งทางจุ ล ภาคของเถ้าลอยแคลเซี ย มสู ง
จีโอโพลิเมอร์เพสต์ (ก) FAC0PC (ข) FAC15PC

6. เอกสารอ้างอิง

4. สรุ ปผล
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