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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่เตรียมจากดินขาวเผา โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในงานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต ที่ต้องการการแข็งตัวที่รวดเร็ว ให้สามารถเปิด
ใช้งานได้ภายในระยะเวลา 2.5 ชม. โดยทำาการทดสอบสมบัติต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบกำาลังอัด การหดตัว
แบบแห้ง และการขยายตัวเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมและแมกนีเซียมซัลเฟต ใช้อัตราส่วนน้ำาต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45, 0.55
และ 0.65 โดยน้ำาหนัก และบ่มร้อนเป็นเวลานาน 0.5, 1, 2 และ 4 ชม. ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ตัวอย่างทดสอบกำาลังอัด
บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2, 6, 24 ชม., 7 และ 28 วัน จากการทดสอบพบว่าจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อัตราส่วนน้ำาต่อดินขาว
เผาเท่ากับ 0.45 อายุ 2.5 ชม. (บ่มร้อน 0.5 ชม. และบ่มที่อุณหภูมิห้อง 2 ชม.) ให้ค่ากำาลังอัดเท่ากับ 37 เมกะพาสคัล
คำาสำาคัญ : จีโอพอลิเมอร์ กำาลังอัด การหดตัวแบบแห้ง มอร์ต้าร์ การขยายตัว

Abstract
In this study, the geopolymer was prepared from metakaolin, sodium silicate (Na2SiO3) and sodium
hydroxide (NaOH) for repairing the concrete pavement. It was used early strength that can be re-opened
to traffic after 2.5-h. Several variables were used testing in laboratory experiment, including compressive
strength, drying shrinkage and sodium and magnesium sulfate expansions. Various water ratios was used
with metakaolin (w/m) ratios of 0.45, 0.55 and 0.65 by weight, and curing temperature at 800C for 0.5-, 1-,
2-, and 4-h were performed in this work. Specimens for compressive strength were cured 2-, 6-, 24-h, 7-,
and 28-day in ambient temperature. The result of compressive strength obtained 37 MPa from w/m of 0.45
curing for 2.5-h (0.5-h in oven and 2-h in ambient temperature).
Keywords: Geopolymer, Compressive strength, Drying shrinkage, Mortar, Expansion
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ในปัจจุบันได้มีการศึกษาพัฒนาวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมแซม ไม่ว่าจะผิวทางคอนกรีต พื้นสะพาน
ยกระดับ พื้นลานสนามบิน เป็นต้น ดังนั้นวัสดุที่จะนำามาใช้ในงานซ่อมแซมนั้น จำาเป็นจะต้องมีข้อจำากัดอยู่หลายประการ
เช่น กำาลังอัดสูง การแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งสมบัตินี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานอาคารสีเขียวและโครงสร้างพื้น
ฐาน (Komnitsas, 2011; Sakulich, 2011) เนื่องจากความเร่งรีบในการใช้งาน โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ที่มีปริมาณ
การจราจรหนาแน่น ซึ่งการซ่อมบำารุงผิวทางทำาให้มีการปิดช่องจราจร ส่งผลทำาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นเวลานาน
จนกว่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบำารุงจะแข็งตัวรับน้ำาหนักได้ วัสดุที่ใช้กันในปัจจุบันสำาหรับซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตมีอยู่ด้วย
กันหลายชนิด เช่น พอลียูรีเทนพอลิเมอร์ (polyurethane polymer) อีพอกซีพอลิเมอร์ (epoxy polymer) เทอร์โมเซต
ติงไวนิลพอลิเมอร์ (thermosetting vinyl polymer) และแมกนีเซียมพอลิฟอสเฟต (magnesium polyphosphate)
เป็นต้น แต่เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูง จึงไม่เป็นที่แพร่หลาย
การพัฒนาวัสดุประสานที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
แต่เป็นการใช้สารปอซโซลานที่ประกอบไปด้วยซิลิกา
(SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เป็นองค์ประกอบในการผลิตวัสดุประสาน จีโอพอลิเมอร์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเป็นสาร
เชื่อมประสานที่ใช้แทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ โดยมีหลักการทำาปฏิกิริยาระหว่างซิลิคอนและอะลูมิเนียม ในสารละลาย
ที่ความเข้มข้นสูงและใช้ความร้อนเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ได้วัสดุประสานที่มีสมบัติความแข็งแรงได้ และมีกำาลังอัดช่วง
ต้นได้สูง (Silva, Mathias, and Thaumaturgo, 1999) ยังพบว่ากำาลังหน่วง (bond strength) และทนไฟเผาได้สูง
(Temuujin, Rickard, Lee, and van Riessen, 2011) สำาหรับวัสดุปอซโซลานที่นิยมนำามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นได้แก่ เถ้าลอย
(Criado, Jimenez, and Palomo, 2010; Chindaprasirt, Chareerat, Hatanaka, and Cao, 2011; Ibrahim, Hamid,
and Taha, 2012) และดินขาวเผา (Kamseu, Rizzuti, Leonelli, and Perera, 2010; Yunsheng, Wei, and Zongjin,
2010; Ouyang, Xu, Lo, and Sham, 2011) เนื่องจากมีซิลิกาและอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก
ดินขาวเผาสามารถจัดเป็นวัสดุปอซโซลานชนิดหนึ่ง ที่ได้มาจากการเผาดินขาวที่อุณหภูมิระหว่าง 600-800 องศา
เซลเซียส (Elimbi, Tchakoute and Njopwouo, 2011; Ouyang, Xu, Lo and Sham, 2011) เป็นส่วนใหญ่ ในประเทศไทย
มีดินขาวอยู่หลายจังหวัด เช่น เชียงราย ลำาปาง ปราจีนบุรี อุตรดิตถ์ ระนอง และนราธิวาส เป็นต้น (ดนุพล ตันนโยภาส, 2553)
จากงานวิจัยจีโอพอลิเมอร์ที่ผ่านมาเป็นการวิจัยสมบัติทั่วไป เช่น กำาลังอัดที่ 1, 7 และ 28 วัน โดยบ่มร้อนที่เวลา 2448 ชม. ไม่ว่าเป็นการเตรียมจากเถ้าลอยหรือดินขาวเผา ซึ่งใช้เวลานานในการแข็งตัวอยู่เมื่อเทียบกับภาวะจะนำาไปใช้งาน ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งประเด็นศึกษาถึงสมบัติในการแข็งตัวที่รวดเร็วขึ้น และด้วยสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผิวทางอายุการใช้งานสั้นลง จากความร้อนในเวลากลางวันและอากาศเย็นในเวลากลางคืนจะ
ทำาให้ผิวทางคอนกรีตเกิดการขยายแตกต่างกันเกิดแตกร้าว รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากซัลเฟต อันเนื่องมาจากพาหนะ
ขนส่งน้ำายางและเศษยางพารา ที่มักจะมีของเสียที่เป็นของเหลวไหลลงสู่ผิวทางอยู่ทั่วไป ของเหลวนั้นจะมีซัลเฟตละลายอยู่
ในปริมาณสูง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่เตรียมจากดินขาวเผา โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) และโซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) เพื่อใช้เป็นวัสดุประสานในงานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต ที่ต้องการการแข็งตัวที่รวดเร็ว ให้สามารถเปิดใช้งานได้
ภายในระยะเวลา 2.5 ชม.
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การเตรียมตัวอย่างและวิธีการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
ดินขาวเผาเป็นวัสดุตง้ั ต้นทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ นำามาจากจังหวัดนราธิวาส เผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
2 ชม. แล้วนำาไปบดให้ละเอียดได้ขนาดอนุภาคดังแสดงในรูปที่ 1 ซึง่ ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 45 ไมครอน ประมาณร้อยละ 82
สมบัตทิ างกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของดินขาวเผาแสดงไว้ในตารางที่ 1
มวลรวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ำา มีค่าความถ่วงจำาเพาะเท่ากับ 2.51 โมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 3.12 ค่าการดูดซึม
น้ำาที่ 24 ชม. เท่ากับร้อยละ 1.41 และมีขนาดใหญ่สุด 4.75 มม. สารละลายที่ใช้ผสมจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ ประกอบด้วย
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่มีสารประกอบดังตารางที่ 1 และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
การเตรียมสัดส่วนผสม
สัดส่วนผสมของจีโอพอลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ ใช้อตั ราส่วนทรายแม่นาำ้ ต่อดินขาวเผาเท่ากับ 3 อัตราส่วน Na2SiO3/NaOH
เท่ากับ 2.5 และทำาการแปรผันอัตราส่วนน้าำ /ดินขาวเผาตัง้ แต่ 0.45, 0.55 และ 0.65 ทีอ่ ตั ราส่วนผสมต่างๆ ดังตารางที่ 2 ทำาการเร่ง
ปฏิกริ ยิ าของตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0.5, 1, 2 และ 4 ชม. โดยการผสมจีโอพอลิเมอร์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ก่อนนำาไปเทในแบบหล่อมอร์ต้าร์ขนาด 50x50x50 มม. สำาหรับตัวอย่างทดสอบกำาลังอัด และแบบหล่อขนาด 25x25x285 มม.
สำาหรับตัวอย่างทดสอบการหดตัวแบบแห้งและการขยายตัวในสารละลายซัลเฟต จากนั้นในขั้นตอนการเร่งปฏิกิริยาด้วยความ
ร้อนได้ทำาการหุ้มแบบหล่อ ด้วยพลาสติกไวนิล เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นเมื่อได้รับความร้อน ครบกำาหนดบ่มด้วยความ
ร้อนก็แกะพลาสติกและบ่มต่อในอุณหภูมิห้อง (30+2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70+5%) จนกระทั่งถึงกำาหนดนำาไป
ทดสอบ

รูปที่ 1 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคดินขาวเผา
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของดินขาวเผาและโซเดียมซิลิเกต
องค์ประกอบทางเคมี (จำานวนร้อยละ)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
TiO2
K 2O
Na2O
H2O
สมบัติทางกายภาพ
พื้นที่ผิวจำาเพาะ (ตร.ม./กรัม) BET
ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 45 ไมครอน (ร้อยละ)
d10
d50

ดินขาวเผา
50.30
41.02
1.05
0.33
1.05
4.08
-

โซเดียมซิลิเกต
27.67
14.14
56.28

13.61
82
1.352
6.308

-

88.803

-

d90

ตารางที่ 2 สัดส่วนการผสมจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ (โดยน้ำาหนัก)
สัญลักษณ์สูตรผสม
MK-0.5-0.45
MK-1-0.45
MK-2-0.45
MK-4-0.45
MK-2-0.55
MK-2-0.65

Na2SiO3/NaOH
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

น้ำา/ดินขาวเผา
0.45
0.45
0.45
0.45
0.55
0.65

บ่มร้อน (ชม.)
0.5
1
2
4
2
2

การทดสอบตัวอย่าง
การทดสอบกำาลังอัดใช้แบบหล่อมอร์ต้าร์ทรงลูกบาศ์กขนาด 50x50x50 มม. ทดสอบกำาลังอัดที่อายุ 2, 6, 24 ชม.,
7 วัน และ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C109/C109M-98 ส่วนการทดสอบการหดตัวแบบแห้งใช้แบบหล่อมอร์ต้าร์ขนาด
25x25x285 มม. ทำาการวัดการหดตัวด้วยเครื่องเปรียบเทียบความยาว (Length comparator) ตามาตรฐาน ASTM C490-96
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 15 สัปดาห์
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การทดสอบการขยายตัวเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟต ใช้ขนาดเดียวกับการทดสอบ
การหดตัวแบบแห้ง. โดยตัวอย่างนำาไปแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตทั้งสองที่มีความเข้มข้นร้อยละ
5 โดยน้ำาหนัก เมื่อครบกำาหนดทดสอบนำาตัวอย่างขึ้นจากสารละลายเช็ดผิวให้แห้ง จากนั้นไปวางวัดการขยายตัวด้วยเครื่อง
เปรียบเทียบความยาว เวลาในการทดสอบ 15 สัปดาห์ เช่นกัน
ผลการการทดสอบและวิเคราะห์ผล
กำาลังอัด
จากผลการทดสอบพบว่า ระยะเวลาในการบ่มด้วยความร้อนที่ 0.5 ชม. ให้คา่ กำาลังอัดน้อยทีอ่ ายุบม่ 2 ชม. ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ห้อง ในขณะทีเ่ มือ่ ทำาการเพิม่ ระยะเวลาบ่มร้อนมากขึน้ ค่ากำาลังอัดทีอ่ ายุ 2 ชม. ให้คา่ เพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาบ่ม ซึง่ ให้คา่ สูงสุดที่
ระยะเวลาบ่มร้อน 4 ชม. ดังแสดงในรูปที่ 2 เนื่องจากวัสดุประสานจีโอพอลิเมอร์ ที่ผสมครั้งนี้ทำาปฏิกิริยาได้ดีที่อุณหภูมิสูง
และเมื่อระยะเวลานานขึ้นการเกิดจีโอพอลิเมอร์ก็ก่อตัวขึ้นได้อีก อันมีผลโดยตรงต่อกำาลังอัด การบ่มร้อนที่ 0.5 ชม. ค่ากำาลัง
อัดค่อยๆ พัฒนาขึ้นไปจนถึงอายุ 24 ชม. จึงมีค่าใกล้เคียงกับที่ระยะเวลาบ่มร้อน 1, 2 และ 4 ชม. อย่างไรก็ตามเมื่ออายุบ่ม
ที่ 1, 7 และ 28 วัน ค่ากำาลังอัดมีค่าใกล้เคียงกันทุกระยะเวลาบ่มร้อน ซึ่งตัวอย่างบ่มร้อนนาน 4 ชม. ให้ค่ากำาลังอัดสูงสุดใน
ตัวอย่างเกือบทุกอายุบ่ม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่อายุบ่ม 28 วัน ของจีโอพอลิเมอร์ที่ระยะเวลาบ่มร้อน 1 ชม. ได้ให้กำาลังสูงสุด
อย่างมีนัยสำาคัญ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rovnanik, (2010) เมือ่ พิจารณาถึงค่าความเบีย่ งเบนพบว่าทีร่ ะยะเวลาบ่มร้อน
0.5 และ 1 ชม. มีคา่ ความเบีย่ งเบนพิสยั กว้างกว่ามากเมือ่ เปรียบเทียบกับระยะเวลาบ่มร้อน 2 และ 4 ชม. สันนิษฐานว่าช่วงเวลา
บ่มร้อน 0.5 และ 1 ชม. การเกิดพอลิเมอร์ (polymerization) โครงสร้างยังไม่คอ่ ยงอกเติบโตสมบูรณ์ อันเนือ่ งมาจากความร้อน
ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ในการทำาปฏิกริ ยิ าในระยะเวลาทีส่ น้ั ไป
สำาหรับค่ากำาลังอัดทีแ่ ปรผันอัตราส่วนน้าำ ต่อดินขาวเผา (รูปที่ 3) พบว่าทีอ่ ตั ราส่วนน้าำ ต่อดินขาวเผาที่ 0.45 และ 0.55
ได้ให้คา่ สูงสุด นอกจากนีย้ งั ให้คา่ ทีใ่ กล้เคียงกันในทุกอายุบม่ อีกด้วย ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนน้าำ ต่อดินขาวเผา 0.65 ได้คา่ กำาลังอัดต่าำ
สุด เนือ่ งจากปริมาณน้าำ ทีม่ ากเกินความเหมาะสมในการก่อปฏิกริ ยิ าด้วยความร้อน ทำานองเดียวกับปฏิกริ ยิ าไฮเดรชัน และยังส่ง
ผลให้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางลง ซึง่ ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์สงู นัน้ ส่งผลกระทบต่อค่ากำาลังอัด
สูงด้วย (Pacheco-Torgal, Moura, Ding and Jalali, 2011)

รูปที่ 2 กำาลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ระยะเวลาบ่มร้อนต่างกัน
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รูปที่ 3 กำาลังอัดของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อัตราส่วนน้ำาต่อดินขาวเผาต่างกัน
อย่างไรก็ตาม พบว่า กำาลังอัดจีโอพอลิเมอร์หล่อครั้งนี้ได้ให้ค่ากำาลังอัดที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่
ผ่านมา (Elimbi, Tchakoute and Njopwouo, 2011; Ouyang, Xu, Lo and Sham, 2011; Rovnanik, 2010) ซึ่งมี
ค่าสูงสุดประมาณ 35-62 เมกะพาสคัล ค่ากำาลังอัดที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว เช่น ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ระยะเวลาบ่มร้อน อุณหภูมิในการบ่ม อัตราส่วนผสมต่างๆ ขั้นตอนหรือวิธีการผสม เป็นต้น หรือแม้
กระทั่งที่มาของวัสดุตั้งต้นในแต่ละแหล่งก็ส่งผลเช่นกัน ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังมีงานวิจัยที่ให้ค่ากำาลังอัดที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่า
งานวิจัยครั้งนี้ ทั้งจีโอพอลิเมอร์ที่เตรียมจากดินขาวเผาและเถ้าลอย ดังเช่นงานวิจัยของ Zhang, Li, and Xu, et al., 2010;
Zivica, Balkovic and Drabik, 2011; Mustafa Al Bakri, Kamarudin, Bnhussain, Rafiza and Zarina, 2012 ซึ่งมีค่า
กำาลังอัดที่ดีที่สุดเท่ากับ 84, 147 และ 95 (เตรียมจากเถ้าลอย) เมกะพาสคัล ตามลำาดับ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4

รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่ากำาลังอัดของผลการทดลองของนักวิจัย
การหดตัวแบบแห้ง
จีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ผลิตจากดินขาวเผาที่อัตราส่วนน้ำาต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45 บ่มร้อนที่อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 4 ชม. ผลการทดสอบดังกล่าวได้แสดงไว้รูปที่ 5(ก) พบว่าจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์มีการหด
ตัวแบบแห้งน้อยทีช่ ว่ งอายุตน้ โดยเฉพาะทีร่ ะยะเวลาบ่มร้อน 4 ชม. หลังจากผ่านไป 8 สัปดาห์ แท่งตัวอย่างได้หดตัวมากยิง่ ขึน้
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โดยที่ระยะเวลาบ่มร้อน 1, 2 และ 4 ชม. มีค่าการหดตัวเท่ากับร้อยละ -0.0391, -0.0343 และ -0.0263 ตามลำาดับ หลังจาก 8
สัปดาห์ ขึ้นไป พบว่า ค่าการหดตัวเริ่มทรงตัวและมีอัตราการหดตัว น้อยมากไปจนถึงอายุ 15 สัปดาห์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ -0.0424,
-0.0467 และ -0.0272 ตามลำาดับ ผลทดสอบดังกล่าวพอสรุปเป็นนัยว่าระยะเวลาบ่มร้อนนานทำาให้การหดตัวลดลง เนื่องจาก
การบ่มร้อนที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานได้ทำาให้น้ำาที่อยู่ในเนื้อมอร์ต้าร์บางส่วนถูกใช้ในการทำาปฏิกิริยาก่อตัวจีโอพอลิเมอร์
ซึ่งทำาให้เกิดการเสียน้ำา และน้ำาส่วนที่เกินได้ระเหยออกไปด้วยความร้อนหลังการแกะพลาสติกไวนิลเช่นกัน จึงส่งผลให้น้ำาหนัก
มอร์ต้าร์ลดลง ดังในรูปที่ 5(ข)

(ก) การหดตัวแบบแห้ง

(ข) การสูญเสียน้ำาหนัก
รูปที่ 5 การหดตัวแบบแห้งและการสูญเสียน้ำาหนักของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ระยะเวลาบ่มร้อนต่างกัน
การขยายตัวในสารละลายซัลเฟต
มอร์ตา้ ร์ผลิตจากดินขาวเผาทีอ่ ตั ราส่วนน้าำ ต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45 บ่มร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1,
2 และ 4 ชม. เมือ่ แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต ได้แสดงไว้รปู ที่ 6(ก) พบว่าการขยายตัวเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง 1 สัปดาห์
แรก ในทุกระยะเวลาบ่มร้อน หลังจากนัน้ ค่าการขยายตัวมีแนวโน้มคงทีไ่ ปจนครบ 15 สัปดาห์ มีคา่ เท่ากับร้อยละ 0.0166, 0.0160
และ 0.0236 ทีร่ ะยะเวลาบ่มร้อน 1, 2 และ 4 ชม. ตามลำาดับ แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ทีร่ ะยะเวลาบ่ม 1 และ 2 ชม. ค่าการขยายตัว
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ลดลงเล็กน้อยอย่างมีนยั สำาคัญ เมือ่ เทียบกับทีแ่ ช่ 1 สัปดาห์ ซึง่ ค่าการขยายตัวสอดคล้องกับค่าการเพิม่ น้าำ หนักดังแสดงไว้รปู ที่
6(ข) ทีม่ แี นวโน้มไปในลักษณะเดียวกัน จากผลการทดสอบพบว่าสารละลายโซเดียมซัลเฟตไม่ออกฤทธิพ์ อทีจ่ ะทำาลายโครงสร้าง
ของจีโอพอลิเมอร์ทาำ จากดินขาวเผา และไม่มากพอทีใ่ ห้จโี อพอลิเมอร์มอร์ตา้ ร์เกิดการแตกร้าวหรือการขยายตัวในปริมาณมาก

(ก) การขยายตัว

(ข) การเพิ่มน้ำาหนัก
รูปที่ 6 จีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ระยะเวลาบ่มร้อนต่างกันเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตร้อยละ 5
ก) การขยายตัว และ ข) การเพิ่มน้ำาหนัก
จีโอพอลิเมอร์มอร์ตา้ ร์ทแ่ี ช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตร้อยละ 5 ทีร่ ะยะเวลาบ่ม 4 ชม. ดังในรูปที่ 7(ก) มีการ
ขยายตัวมากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 0.0241 ระยะเวลา 15 สัปดาห์ มอร์ตา้ ร์มคี า่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 1 สัปดาห์แรกใน
ทุกระยะเวลาบ่มร้อน หลังจากนัน้ ค่าการขยายตัวได้มแี นวโน้มทรงตัวไปจนครบ 15 สัปดาห์ เช่นเดียวกันกับแช่ในสารละลาย
โซเดียมซัลเฟต และยังมีคา่ การขยายตัวสูงกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับทีแ่ ช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตในทุกระยะเวลาบ่มทีเ่ วลาบ่ม
15 สัปดาห์ ในขณะทีน่ าำ้ หนักของมอร์ตา้ ร์ตวั อย่างทีร่ ะยะเวลาบ่มร้อน 1, 2 และ 4 ชม. มีคา่ เพิม่ เท่ากับร้อยละ 1.36, 1.76 และ
2.21 ตามลำาดับ เวลานาน 15 สัปดาห์ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7(ข) ด้วยสาเหตุทว่ี า่ ระยะเวลาบ่มร้อนทีน่ านมีการใช้นาำ้ เป็นส่วนหนึง่ ใน
การทำาปฏิกริ ยิ าในรูปของสารละลายต่อไปอีก ทำาให้กอ้ นตัวอย่างหลังจากแกะแบบหล่อมีนาำ้ ขังอยูภ่ ายในเนือ้ มอร์ตา้ ร์ปริมาณน้อย
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หลังจากถอดแบบหล่อแล้ววัดขนาดและน้ำาหนักของตัวอย่าง นำาไปแช่ในสารละลายต่อ ทำาให้ปริมาตรช่องว่างในก้อนตัวอย่างมี
ที่โพรงอากาศอยู่ เมื่อนำาไปแช่ในสารละลายซัลเฟตร้อยละ 5 โดยน้ำาหนัก ทำาให้สารละลายสามารถซึมเข้าไปได้ในปริมาณมาก
ในระยะเวลาบ่มร้อนที่นานกว่า ด้วยเหตุผลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแทรกซึมเข้าไปในรูโพรงของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ของ
สารละลายในปริมาณมาก มีแนวโน้มทำาให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งโซเดียมและแมกนีเซียมซัลเฟต

(ก) การขยายตัว

(ข) การเพิ่มน้ำาหนัก
รูปที่ 7 จีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ระยะเวลาบ่มร้อนต่างกันแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตร้อยละ 5
ก) การขยายตัว และ ข) การเพิ่มน้ำาหนัก
สรุปผล

จีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่สังเคราะห์ขึ้นในการศึกษานี้ มีความเหมาะสมกับการนำาไปใช้ในงานซ่อมแซมผิวทาง
คอนกรีต เนื่องจากสามารถพัฒนากำาลังอัดภายในเวลาอันสั้น เพื่อเปิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ค่าการหดตัวที่น้อย
และความคงทนต่อสารเคมีสูง มีผลกระทบโดยตรงกับความคงทนต่อความร้อนแสงแดดกับผิวทางคอนกรีตและผลกระทบ
จากน้ำาเสียจากรถบรรทุกเศษยางพาราที่มีปริมาณซัลเฟตสูง ดังมีแนวทางสรุปต่อไปนี้
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1) การบ่มร้อนเป็นเวลา 0.5-4 ชม. ที่อัตราส่วนน้ำาต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45 ได้ให้ค่ากำาลังอัดที่สูงภายในระเวลาที่
รวดเร็วที่ (2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง) ซึ่งมีค่ากำาลังอัดเท่ากับ 37-71 เมกะปาสคาล และที่ระยะเวลาบ่มร้อน 2 ชม. ส่วนอัตราส่วน
น้ำาต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45 และ 0.55 สามารถให้ค่ากำาลังอัดได้สูงทุกอายุบ่มที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งมีค่ากำาลังอัดอยู่ในช่วง 62-68
เมกะพาสคัล
2) การบ่มร้อนที่ระยะเวลา 4 ชม. ทำาให้จีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อัตราส่วนน้ำาต่อดินขาวเผาเท่ากับ 0.45 มีค่าการหด
ตัวแบบแห้งน้อยสุด
3) การขยายตัวเมือ่ แช่ในสารละลายโซเดียมและแมกนีเซียมซัลเฟต มีลกั ษณะคล้ายกัน ทีร่ ะยะเวลาบ่มร้อน 1-4 ชม.
มีค่าการขยายตัวใกล้เคียงกันทั้ง 15 สัปดาห์
รายการอ้างอิง
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