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การศึกษากําลังรั บแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้ าปาล์ มนํา้ มัน
A Study on the Compressive Strength of Geopolymer Containing Oil Palm Ash
จิรัฐิต์ ิ บรรจงศิริ1
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บทคัดย่ อ
การศึกษากําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้ าปาล์มนํ ้ามันโดยเทียบกับซีเมนต์มอร์ ต้ามาตรฐาน อัตรา
ส่วนผสมร้ อยละของเถ้ าต่อร้ อยละของของเหลว 2 แบบ คือ 1 : 1 ความเข้ มข้ น 10 โมลาร์ และ 1 : 1 ความเข้ มข้ น
15 โมลล่าร์ ทําการอบในตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 65, 75 และ 85 องศาเซลเซียส ที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน
อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ อตั ราส่วน 1 : 1
ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบทางเคมีพบว่าเถ้ าปาล์มนํ ้ามันที่นํามาผลิตเป็ นจีโอโพลิเมอร์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
วัสดุปอซโซลาน Class N ตามมาตรฐานของ ASTM C618 กําลังรั บแรงอัดของ จีโอโพลิเมอร์ ที่ดีที่สุด คือ
เถ้ า : ของเหลว เท่ากับ 1 : 1 ความเข้ มข้ น 10 โมลล่าร์ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสที่ 28 วัน กําลังรั บแรงอัด
ระหว่างมอร์ ต้ามาตรฐานกับจีโอโพลิเมอร์ ปรากฏว่ามอร์ ต้ามาตรฐานสามารถรับกําลังอัดได้ ดีกว่าจีโอโพลิเมอร์ โดย
ภาพรวมการพัฒนากําลังรับแรงอัดของ จีโอโพลิเมอร์ ช่วงอายุ 7 ถึง 28 วัน ไปแล้ วกําลังรับแรงอัดมีการพัฒนาไม่
มากนัก

Abstract

The study of compressive strength of geopolymer containing oil palm ash compared to standard mortar. The mixing
proportions of ash to liquid by 1 : 1 with molar concentration substances of 10 and 15. The specimens were treated in an
autoclave at 65º, 75º, and 85º C for 1, 3, 7, 14 and 28 days. Ratio of the sodium silicate, sodium hydroxide was 1 : 1.
The results showed that the chemical properties of the oil palm ash for producing geopolymer did contain Class N
pozzolanic materials, the standards of ASTM C618. The best compressive strength of geopolymer from the mixing proportion of
oil ash to liquid by 1 : 1 with 10 molar concentrations at 65º C for 28 days. When the comparison was made on the compressive
strength between the standard mortar and geopolymer. It was found that the standard mortar had better compressive strength
than geopolymer. Overall, the compressive strength of the geopolymer at the ages of 7 to 28 days exhibited a minimum
compressive strength development.
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คํานํา
ชีวมวลเป็ นอินทรี ย์สารที่ได้ จากพืชและสัตว์ต่างๆเช่น แกลบ ซังข้ าวโพด กะลาปาล์ ม ชานอ้ อย กากมัน
สําปะหลัง และเศษไม้ เป็ นต้ น ซึง่ ล้ วนเป็ นแหล่งพลังงานสําคัญที่สามารถหาได้ ง่าย โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่ เป็ น
ประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรเป็ นจํ านวนมาก และชี วมวลเหล่านีส้ ามารถนํามาเผาไหม้ เพื่อนํ า
พลังงานความร้ อนที่ ได้ ไปใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ เป็ นอย่างดี ทํ าให้ เหลือเถ้ า
ชีวมวลทิ ้งไว้ เป็ นปริ มาณมากและมีแนวโน้ มจะเพิ่มมากขึ ้นในอนาคต เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้ มที่
จะเพิ่ ม ขึน้ ทัง้ นี เ้ พราะปั จ จัย หลายประการเช่ น ความต้ อ งการบริ โภคที่ สูง ขึ น้ และการพัฒ นาเทคโนโลยี ท าง
การเกษตร เป็ นต้ น บัดนี ้ได้ กลับกลายมาเป็ นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า
บทความนี ้เป็ นการศึกษาการพัฒนาสารซีเมนต์ใหม่ โดยไม่ใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ใช้ พลังงานสูงมาก จึงทําให้ เกิดการปล่อยก๊ าซ ที่มีผลทําให้ เกิดภาวะเรื อนกระจก (Green
House Effect) ถึงปี ละ 13,500 ล้ านตัน หรื อประมาณ 7 เปอร์ เซ็นต์ของก๊ าซที่ปล่อยมาทังหมด
้
จึงมีความพยายาม
ลดการใช้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์โดยการพัฒนาคอนกรี ตที่ใช้ สารปอซโซลานปริ มาณสูง (Height Volume Pozzolan
concrete) วัสดุปอซโซลานต่างๆนันไม่
้ มีคณ
ุ สมบัติในการเชื่อมประสานด้ วยตัวมันเองจึงนํามาใช้ ทดแทนปูนซีเมนต์
ได้ แค่เพี ยงบางส่วนเท่านัน้ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงเป็ นที่มาของการประยุกต์ใช้ เถ้ าชี วมวลซึ่งมีสารปอซโซลาน บทความนี ้
เลือกใช้ เถ้ าปาล์มนํ ้ามันเพื่อมาทําการทดสอบ
ความพยายามพัฒนาสารซีเมนต์ใหม่โดยไม่ใช้ ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ซึง่ ใช้ สารปอซโซลานที่ประกอบด้ วย
สารซิลิกาและอลูมินาเป็ นองค์ประกอบในการทําวัสดุซีเมนต์ที่เรี ยกว่า จีโอโพลิเมอร์ โดยใช้ หลักการทําปฏิกิริยา
ลูกโซ่ที่เกิดจากซิลิกอน ( Si ) และอลูมินา ( Al ) ให้ เป็ นโมเลกุลลูกโซ่ในลักษณะของโพลิเมอร์ โดยการทําปฏิกิริยา
ลูกโซ่ที่เกิดจากซิลิกอนและอลูมินาจะใช้ สารละลายที่เป็ นด่างสูงโดยให้ ความร้ อนเป็ นตัวกระตุ้นจนได้ เป็ นสารจีโอโพ
ลิเมอร์ ที่สามารถรับแรงอัดได้ และสามารถนําไปใช้ ในงานวิศวกรรมต่อไปได้

ระเบียบวิธีการวิจัย
ขัน้ ตอนการทดสอบ
การทดสอบคุณสมบัตเิ บือ้ งต้ นของวัสดุ
1. หาปริ มาณความชื ้นของทราย
2. หาปริ มาณความชื ้นของเถ้ าปาล์มนํ ้ามัน จากโรงผลิตปาล์มนํ ้ามัน อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. หาค่าความถ่วงจําเพาะของทรายละเอียด ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ประเภทที่หนึ่ง และ เถ้ าปาล์มนํ ้ามัน
จากโรงผลิตปาล์มนํ ้ามัน อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
การทดสอบเกี่ยวกับส่ วนผสมของมอร์ ต้า
1. ทดสอบปรับอัตราส่วนผสมโดยนํ ้าหนัก ของเถ้ าปาล์มนํ ้ามัน : ทรายละเอียด อัตราส่วน 1 : 2.75
2. นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) ที่ผสมกับนํ ้าสะอาดตามความเข้ มข้ นที่ต้องการแล้ วเป็ น
เวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง และสารละลายโซเดียมซิลิเกต ( NaO 3 Si ) ที่มาใช้ ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ มาปรั บ
อัตราส่วนการผสม ( NaO 3 Si : NaOH ) ( 1 : 1 )
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3. ทดสอบปรับอัตราส่วนผสมสารละลายต่อเถ้ าปาล์มนํ ้ามันโดยนํ ้าหนักทดสอบความสามารถในการขึ ้นรู ป
วัสดุท่ ใี ช้ ทาํ จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer of Materials)
1. เถ้ าปาล์มนํ ้ามันจากโรงสกัดนํ ้ามันปาล์ม อําเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ ธานี ร่ อนผ่านตะแกรงร่ อน
เบอร์ 100
2. ทรายที่ ใ ช้ เ ป็ นทรายแม่นํ า้ ในสภาวะผิ วแห้ ง ทํ า การทดสอบหาความถ่ ว งจํ า เพาะของทราย ตาม
มาตรฐาน ASTM C128 – 93 และทดสอบการกระจายขนาดคละและโมดูลสั ความละเอียดของทราย ตาม
มาตรฐาน ASTM C136 – 95 และนําไปร่ อนผ่านตะแกรงร่ อน ตามมาตรฐาน ASTM 109/C, 109/M
3. สารละลายโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate, NaO 3 Si ) ซึง่ มีองค์ประกอบของ Na 2 O 2 15.32% , Sio 2
32.87% และนํ ้า 51.81% โดยนํ ้านหนัก และ Na 2 O 2 8.75% , SiO 2 27.30% และนํ ้า 63.95%
4. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( Sodium Hydroxide, NaOH ) ชนิดเกร็ ดนํามาทําการผสมกับนํา้
เพื่อให้ ได้ ความเข้ มข้ นที่ 10 และ 15 โมลล่าร์ ตามต้ องการ เช่น ความเข้ มข้ น 10 โมลล่าร์ ได้ จากการใช้ โซเดียม
ไฮดรอกไซด์ในรู ปเกล็ดขนาด 400 กรัม ละลายในนํ ้า 1 ลิตร เตรี ยมไว้ 24 ชัว่ โมง ก่อนการทดลอง
5. นํ ้าที่ใช้ ทดลองเป็ นนํ ้าประปาสะอาด
6. เครื่ องอบ ที่บ่มอุณหภูมิ 65, 75 และ 85 องศาเซลเซียส
7. แบบหล่อลูกบาศก์ขนาด 5 × 5 × 5 ซม.
8. เกรี ยงเหล็ก
9. แท่งเหล็กกระทุ้งมาตรฐาน
วิธีการทดสอบ
1. การเตรี ยมอัตราส่วนของเถ้ าปาล์มนํ ้ามัน และทรายละเอียด ใช้ อตั ราส่วน 1 : 2.75
2. นําเถ้ ากะลาปาล์มนํ ้ามันและทรายละเอียดที่อตั ราส่วนผสม 1 : 2.75 ที่เตรี ยมไว้ ผสมให้ เข้ ากัน
3. นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) ที่ผสมกับนํ ้าสะอาดไว้ แล้ วที่เวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
้
ถาด
และสารละลายโซเดียมซิลิเกต ( NaO 3 Si ) ที่เตรี ยมไว้ ในอัตราส่วน 1 : 1 ในปริ มาณที่กําหนด จากนันเทใส่
หล่อแล้ วผสมให้ เข้ ากัน
4. เมื่อผสมมอร์ ต้าเถ้ ากะลาปาล์ มนํ า้ มันให้ เข้ ากัน แล้ ว นํ าไปบรรจุลงในแบบหล่อทรงลูกบาศก์ ขนาด
5 × 5 × 5 เซนติเมตร
5. นําพลาสติกใสมาห่อปิ ดทับหน้ าของตัวอย่างเพื่อควบคุมการระเหยของนํ ้าออกจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี
แล้ วทิ ้งตัวอย่างไว้ เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ก่อนนําเข้ าเตาอบ
6. นําแบบหล่อทดสอบเข้ าตู้อบอุณหภูมิตามที่กําหนดไว้ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้ วแกะแบบสังเกตการณ์
ขึ ้นรู ปพร้ อมวิเคราะห์ผล
7. นํามอร์ ต้าเถ้ ากะลาปาล์มนํ ้ามัน ที่ขึ ้นรู ปได้ แกะออกจากแบบหล่อแล้ วใช้ พลาสติกหุ้มมอร์ ต้าไว้ แล้ วบ่มที่
อุณหภูมิห้องตามเวลาอายุวันที่ กําหนด เมื่อครบเวลาวันที่ กําหนดไว้ นําชิ น้ ตัวอย่างมอร์ ต้าเถ้ าปาล์ มนํ า้ มัน ไป
ทดสอบหาค่ากําลังรับแรงอัดที่เครื่ องทดสอบกําลังอัด บันทึกผล
8. ผสมส่วนผสมมอร์ ต้าปูนซีเมนต์มอร์ ตาร์ มาตรฐานปอร์ ตแลนด์ประเภทที่หนึ่งที่เตรี ยมไว้ ตามาตรฐาน
ASTM 109/C, 109/M และควบคุมการไหล ตามาตรฐาน ASTM C230
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9. เมื่อผสมซีเมนต์มอร์ ต้าให้ เข้ ากันแล้ ว บรรจุในแบบหล่อทรงลูกบาศก์ ขนาด 5 × 5 × 5 เซนติเมตร ตา
มาตรฐาน ASTM 109/C, 109/M แบบเดียวกับซีเมนต์มอร์ ต้ามาตรฐาน
10. ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 24 ชัว่ โมง แล้ วจึงแกะตัวอย่างมอร์ ต้าออกจากแบบหล่อ นําไปบ่มนํ ้าที่อายุ 1, 3,
7, 14 และ 28 วัน
11. เมื่อครบเวลาวันที่กําหนดไว้ นําชิ น้ ตัวอย่างซีเมนต์ มอร์ ต้า ไปทดสอบหาค่ากําลังรั บแรงอัดที่ เครื่ อง
ทดสอบกําลังอัด บันทึกผล

ผลและวิจารณ์
ผลการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
ผลการทดสอบคุณสมบัติพนื ้ ฐานและคุณสมบัตเิ บือ้ งต้ นของวัสดุ
ค่าเฉลี่ยความถ่วงจําเพาะของเถ้ าปาล์มนํ ้ามันที่ได้ เท่ากับ 2.04
ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจําเพาะของปูนซีเมนต์มีคา่ เท่ากับ 3.11
ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจําเพาะของทรายมีคา่ เท่ากับ 2.61 และร้ อยละการดูดซึมเท่ากับ 2.00
ค่าเฉลี่ยปริ มาณความชื ้นของเถ้ าปาล์มนํ ้ามันที่ได้ มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 48.21
ลักษณะทางกายภาพของเถ้ าปาล์ มนํา้ มัน
สําหรับภาพถ่ายขยายทางกายภาพของ เถ้ ากะลาปาล์มนํ ้ามันที่ ได้ จากการถ่ายแบบ SEM โดยมี
กํ า ลัง ขยายที่ 100 เท่า และ 1,000 เท่ า ผลการวิ เ คราะห์ แ ละการทดสอบเถ้ า กะลาปาล์ ม นํ า้ มัน จาก
ห้ องปฏิบตั ิการเอกซเรย์ X-Ray Fluorescence Analysis (XRF) โดยห้ องปฏิบตั ิการเครื่ องมือทดสอบทัว่ ไป
ณ กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ จาก Figure 1 อนุภาคของเถ้ าปาล์มนํ ้ามันมีลกั ษณะเป็ นก้ อนซึ่งมีรูปร่ างไม่
แน่นอน ก้ อนมนๆ เป็ นเหลี่ยม และมีรูพรุ น เมื่อทําการขยายที่ 1,000 เท่า พบว่าเถ้ าปาล์มในหลายอนุภาค
นันมี
้ ลกั ษณะเป็ นเม็ดกลม ผิวรอบๆ ขรุขระและมีรูพรุน เป็ นผลึกที่คอ่ นข้ างหยาบ ๆ
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Figure 1 SEM image x100 and x1000 of Oil Palm Ash
ผลการวิเคราะห์ ทางเคมีของเถ้ าปาล์ มนํา้ มัน
ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของเถ้ ากะลาปาล์มนํ ้ามัน โดยกรมวิทยาศาสตร์ บริการแสดงไว้ ใน Table 1
ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของเถ้ าปาล์มนํ ้ามัน เมื่อพิจารณาผลรวมของ SiO 2 , Al 2 O 3 และ Fe 2 O 3 ในเถ้ า
ปาล์ม นํ า้ มัน พบว่ามี ปริ มาณเท่ากับร้ อยละ 77.16 มี SO 3 เพี ยง ร้ อยละ 2.22 และมี ค่าการสูญเสี ย
นํ ้าหนักเนื่องจากการเผา เท่ากับร้ อยละ 10.84 ดังนัน้ เมื่อพิจารณาด้ านองค์ประกอบทางเคมีของเถ้ าปาล์ม
นํ ้ามัน ตามมาตรฐาน ASTM C 618 สามารถจัดเป็ นวัสดุปอซโซลาน Class N ซึ่งเป็ นวัสดุปอซโซลาน
ธรรมชาติได้ การทดสอบทางเคมีวสั ดุที่ใช้ ในการทดสอบใน Table 1 ช่อง * Oil Palm Ash
Table 1 The chemical composition of the Various Material
Oxide

Cement
Mea Moh
Type 1
Fly Ash
SiO 2
20
48
Al 2 O 3
5
26
Fe 2 O 3
3
10
CaO
60
5
MgO
1.1
2
SO 3
2.4
0.7
Other oxides
1.5
1.3
LOI.
2
3
* The oil palm ash used in the experiments

Percent by weight (%)
Oil Palm
Silica fume
Ash
65
92
3
0.7
2
1.2
6
0.2
3
0.2
0.4
7
2.6
10
-

rice husk
ash
90
0.5
2.0
0.5
0.2
1.5
4.7

* Oil Palm
Ash
53.05
13.06
1.05
7.99
5.23
2.22
10.84

ลักษณะจีโอโพลีเมอร์ เถ้ าปาล์ มนํา้ มัน
เมื่ อ ผสมเถ้ า ปาล์ ม นํ า้ มัน ทราย และสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ กับ โซเดี ย มซิ ลิ เ กต และ
นํ ้าประปาที่เตรี ยมไว้ ผสมให้ เข้ ากัน จากการสังเกตจะพบว่าจีโอโพลีเมอร์ เถ้ าปาล์มนํ า้ มันเกิดความร้ อน
เกิ ด ขึน้ และเนื อ้ วัส ดุมี ค วามข้ น จับกันเป็ นก้ อ นแต่เ นื อ้ วัส ดุไ ม่เ หลวและไม่มี การไหลแบบซี เ มนต์ ม อร์ ต้ า
ลักษณะเนื ้อจีโอเมอร์ เถ้ าปาล์มนํ ้ามัน แสดงใน Figure 2 และเมื่อทําการบ่มที่อณ
ุ หภูมิตา่ ง ๆ เมื่อถอดแบบ
ลักษณะก้ อนตัวอย่าง จีโอโพลีเมอร์ มอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํ ้ามันจะมีลกั ษณะเป็ นสีเทาเข้ ม
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Figure 2 Fresh and Hardened Geopolymer Mortar
เปรี ยบเทียบกําลังรั บแรงอัดของซีเมนต์ มอร์ ต้ากับจีโอโพลีเมอร์ มอร์ ต้าเถ้ าปาล์ มนํา้ มัน
ผลการทดสอบค่ากําลังรับแรงอัด จีโอโพลีเมอร์ มอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํ ้ามันที่บ่มที่อณ
ุ หภูมิที่ 65 , 75 และ 85
องศาเซลเซียส มาเปรี ยบเทียบกับมอร์ ต้าซีเมนต์ ค่าผลการทดสอบกํ าลังรั บแรงอัดดังแสดงใน Table 2 และ
แนวโน้ มของการพัฒนากําลัง แสดงใน Figure 3 เห็นการพัฒนากําลังอัดของมอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํา้ มันมีการพัฒนา
กําลังอัดได้ ดีในช่วงอายุ 1 - 7 วัน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 38.42 , 21.92 และ 20.92 ตามลําดับ แต่มอร์ ต้าซีเมนต์
พัฒนากําลังอัด คิดเป็ นร้ อยละ 43.07 ต่อมาในช่วงอายุบ่มที่ 7 - 14 วัน มอร์ ต้าเถ้ าปาล์มมีแนวโน้ มการพัฒนา
ในช่วงนี ้ตํ่า โดยการพัฒนากําลังอัดในช่วงนี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 3.79 , 2.52 และ 1.62 แต่มอร์ ต้าซีเมนต์พฒ
ั นากําลัง
อัด คิดเป็ นร้ อยละ 5.10 และช่วงอายุบ่มที่ 14 - 28 วัน มอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํ ้ามันมีการพัฒนากําลังอัดเกิดขึ ้นน้ อย
มาก การพัฒนากําลังคิดเป็ นร้ อยละได้ เพียงร้ อยละ 0.19 , 1.63 และ 2.21 ซึง่ แตกต่างกับมอร์ ต้าซีเมนต์ ที่มีการ
พัฒนากําลังต่อเนื่องขึ ้นไปอีกโดยคิดเป็ นร้ อยละ 8.22
Table 2 Compressive Strength Result
Material
Cement Mortar
Geopolymer
Mortar
Oil Palm Ash

Intensity
Molar

Temp.
°c

10
10
10
15
15
15

65
75
85
65
75
85

Age 1 day
147.06
70.71
93.19
94.97
72.44
70.73
114.76
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Age 3 day
182.72
95.50
94.95
95.50
73.34
73.79
131.33

Compressive Strength (ksc)
Age 7 day Age 14 day
155.1
221.14
97.88
101.59
112.69
114.52
97.88
101.59
78.01
83.36
78.76
78.98
139.92
143.45

Age 28 day
239.32
101.78
116.59
101.78
89.79
80.91
146.62
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Copressive Strength (ksc)

200
Cement Mortar
Geopolymer Oil parm Ash 10 M 65 °c

150

Geopolymer Oil parm Ash 10 M 75 °c
Geopolymer Oil parm Ash 10 M 85 °c

100

Geopolymer Oil parm Ash 15 M 65 °c
Geopolymer Oil parm Ash 15 M 75 °c

50

Geopolymer Oil parm Ash 15 M 85 °c

0
0

7

14
Age (days)

21

28

Figure 3 Compressive strength of various mixes
สรุ ปผลการศึกษา
เมื่ อ วัสดุจี โอโพลี เมอร์ ผ่ านกระบวนการบ่ม ให้ ค วามร้ อน เพื่ อเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ใ ห้ เ กิ ด การแข็ ง ตัวพบว่า
สามารถแข็งตัวได้ ดีหลังจากผ่านการบ่มให้ ความร้ อน และเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ ้นของก้ อนวัสดุจีโอโพลิเมอร์ มอร์ ต้า
เถ้ าปาล์มนํ ้ามัน ประมาณ 2 - 5 % โดยเฉลี่ย
การรั บกํ าลังอัดเมื่อเปรี ยบเที ยบกับซีเมนต์ มอร์ ต้า 1 พบว่าเมื่อนํามอร์ ต้าเถ้ าปาล์ มนํ า้ มันมีค่ากํ าลังรั บ
แรงอัด สูงสุด ไปเที ยบกับ กํ าลังอัด ของซี เมนต์ มอร์ ต้าแล้ ว ค่ากํ าลัง รั บแรงอัด ที่ ได้ ยังน้ อยกว่ามอร์ ต้ าซี เ มนต์ อ ยู่
ค่อนข้ างมาก โดยยังมีช่วงที่ห่างกันมากที่สดุ ที่ร้อยละ 50 อายุการบ่มที่ 28 วัน
การทดลองพบว่าความเข้ มข้ นของสารละลาย 15 โมลล่าร์ นํ าไปบ่มให้ ค วามร้ อนที่ อุณ หภูมิ 85 องศา
เซลเซียส จีโอโพลีเมอร์ มอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํ ้ามันจะให้ กําลังรับแรงอัดได้ สงู ที่สดุ กําลังรับแรงอัดของมอร์ ต้าเถ้ าปาล์ม
นํ ้ามัน ที่อายุ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 65, 75 และ85 องศาเซลเซียส กําลังรับแรงอัดจะ
เพิ่มขึ ้นมากในช่วง 1 - 7 วันแรกและรับกําลังอัดได้ เกือบสูงสุด ในช่วง 7 - 10 วัน หลังจากการบ่มให้ ความร้ อนแต่
หลังจากนัน้ ไปจนถึง 28 วัน พบว่าการเพิ่มขึ ้นของกําลังรั บแรงอัดมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก และพบว่าความ
แตกต่างของอุณหภูมิในการบ่มมีผลกระทบต่อกําลังรับแรงอัดไม่มากนักในการทดสอบครัง้ นี ้
การเปรี ยบเทียบกําลังอัดของจีโอโพลีเมอร์ มอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํ ้ามัน ที่อตั ราส่วนสารละลาย 1 : 1 โดยนํ ้าหนัก
เทียบกับซีเมนต์มอร์ ต้า พบว่าการรับกําลังอัด ของวัสดุทงั ้ 2 ประเภท จะเพิ่มขึ ้นมากในช่วง 7 วันแรก และหลังจาก
7 วัน กําลังรับแรงอัดของมอร์ ต้าซีเมนต์จะยังคงเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ และกําลังรับแรงอัดสูงสุดได้ ที่ 28 วัน ในขณะที่กําลัง
รับแรงอัดของมอร์ ต้าเถ้ าปาล์มนํ ้ามันไม่พบการเปลี่ยนแปลงของกําลังรับแรงอัดเพิ่มขึ ้นหรื อเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
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