วัสดุจีโอโพลิเมอร ( Geopolymer Material )
New Cement Binder
เรียบเรียงโดย ศักรินทร เหลืองกําจร
วิศวกร นวัตกรรมคอนกรีตและบริการ
ในปจจุบัน ปูนซิเมนตปอรตแลนดถกู นํามาใชอยางแพรหลายในวงการกอสราง ปูนซิเมนตปอรตแลนดเปน
วัสดุสวนประกอบที่สําคัญของคอนกรีตและมอรตาร ซึ่งไดมาจากกระบวนการเผาสารซิลิกา (SiO2) อะลูมินา (Al2O3)
และ แคลเซียมออกไซดเปนหลัก (CaO) โดยนําไปเผาที่อุณหภูมิ ประมาณ 1400 – 1600 องศาเซลเซียส แลวนํามา
บดใหละเอียดตามความตองการ ปูนซิเมนตปอรตแลนดตองใชพลังงานสูงมากในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตการ
ระเบิดวัสดุตนแหลง การยอย การลําเลียง การเผา ตลอดจนการบดใหละเอียด
อนึ่งผลกระทบจากกระบวนการผลิตปูนซิเมนตปอรตแลนดจะทําใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
(CO2) ที่มีผลทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกลาวจึงมีการนําวัสดุ
ทดแทนมาใชทดแทนปูนซิเมนตปอรตแลนดซึ่งไดแก วัสดุปอซโซลาน ที่เปนผลพลอยได (By product) จาก
อุตสาหกรรมตางๆ มาประยุกตใชรวมกับปูนซิเมนตปอรตแลนด และยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตและ
มอรตารใหดียิ่งขึ้นอีกดวย

Fig. 1 โรงงานผลิตปูนซิเมนตปอรตแลนด
อยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรไดศกึ ษาวิจยั คนควาเพื่อที่จะหาวัสดุทดแทนที่จะนํามาใชแทนซิเมนตใหมาก
ที่สุด โดยมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นหรือไมแตกตางไปจากเดิม และเนื่องจากวัสดุปอซโซลานตางๆนั้นไมมีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
เชื่อมประสานดวยตัวมันเองจึงนํามาใชทดแทนปูนซิเมนตไดแคเพียงบางสวนเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เรียกวาจีโอโพลิเมอร

1. จีโอโพลิเมอรคืออะไร (What is Geopolymer ?)
จีโอโพลิเมอร (Geopolymer) เปนวัสดุผสมอลูมิโนซิลิเกตที่มโี ครงสราง 3 มิตแิ บบอสัณฐาน (Amorphous)
หรือเรียกอีกอยางวา สารประกอบจีโอโพลิเมอริกอนินทรีย ซึ่งถูกคนพบครั้งแรกในป ค.ศ. 1950 โดย Dr. Glukhovsky
ชาวสหภาพโซเวียต หลังจากนั้นตอมาไมนาน ในป ค.ศ. 1970 นิยามของจีโอโพลิเมอร ถูกกําหนดขึ้นเปนครั้งแรกโดย
Prof. Joseph Davidovits นักวิทยาศาสตรเคมีชาวฝรั่งเศส ไดใหนิยามของจีโอโพลิเมอรดังนี้
จีโอโพลิเมอร เปนวัสดุเชื่อมประสานชนิดหนึ่งที่มีสวนผสมของแรธาตุเปนองคประกอบเกิดปฎิกิริยาเคมี
เกิดขึ้น โดยสวนประกอบทางเคมีของแรธาตุนั้นจะอยูในรูปอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีองคประกอบของ SiO2 และ
Al2O3 เปนหลัก โดยจะถูกทําใหแตกตัวดวยอัลคาไลนหรือสารละลายที่เปนดางสูง ซึ่งไดแก สารละลาย Na2SiO3 หรือ
KOH แลวใชความรอนเปนตัวเรงปฏิกิริยา สามารถเกิดการกอตัวแข็งตัวและใหกําลังอัดได โดยโครงสรางของ
จีโอโพลิเมอรนี้จะแตกตางจากโครงสรางของการเกิดการไฮเดรชัน่ ของปูนซิเมนตอยางสิ้นเชิง

Fig. 2 Prof. Dr Joseph Davidovits นักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญดานวัสดุ Geopolymer
เมื่อนํามาประยุกตใชกับวัสดุกอสรางตางๆ จะทําใหเราไดวัสดุประสานที่สามารถทดแทนปูนซิเมนตปอรตแลนดไดถึง
100 % เลยทีเดียว และในอนาคตขางหนา คาดวาวัสดุจีโอโพลิเมอรจะมาแทนที่ปูนซิเมนตปอรตแลนดในการผลิต
คอนกรีตและวัสดุกอสรางตางๆ
2. ปอรตแลนดซิเมนตกับวัสดุจีโอโพลิเมอร (Portland cement Hydration VS Geopolymerization)
ลักษณะโครงสรางของ Hydration ของปูนซิเมนตปอรตแลนดและ Geopolymer นั้นแตกตางกันอยาง
สิ้นเชิง
กลาวคือโครงสรางไฮเดรชั่นของปูนซิเมนตปอรตแลนดจะประกอบดวยสารเชื่อมประสานหลักที่เรียกวา
คัลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ซึ่งเปนผลผลิตหลักจากการเกิดปฎิกิริยาไฮเดรชัน่ ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสานและ
ใหกําลังอัดกับคอนกรีต ซิเมนตเพสหรือมอรตา รที่แข็งตัวแลว

Fig. 3 ปฏิกิรยิ าไฮเดรชั่นของปูนซิเมนตปอรตแลนดและปฏิกิริยาปอซโซลานของวัสดุปอซโซลาน
C2S, C3S + H2O ------> C-S-H + Ca(OH)2 ------(Portland Cement Hydration)
SiO2 (Pozzolanic material) + Ca(OH)2 ------> C-S-H ------(Pozzolanic Reaction)
โดยเมื่อมีการนําวัสดุปอซโซลาน (ซึ่งมีองคประกอบหลักคือ SiO2) มาใชรวมกับซิเมนตปอรตแลนด จะเกิด
ปฎิกิริยาขั้นที่สองเกิดขึ้นซึ่งเรียกวาปฏิกิรยิ าปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction) ซึ่งจากปฎิกิรยิ านี้เองจะสงผลใหมี
ผลผลิตที่เปนตัวเชื่อมประสานเกิดมากขึ้น (CSH) จึงสงผลใหคอนกรีตหรือซิเมนตเพสมีโครงสรางที่หนาแนนและมี
ความทนทานมากขึ้น
จีโอโพลิเมอรมีองคประกอบทางโครงสรางแตกตางจากไฮเดรชั่นของปูนซิเมนตปอรตแลนด
เนื่องจาก
โดยจีโอโพลิเมอรมโี ครงสรางหลักที่เกิดจาก
องคประกอบหลักของวัสดุและการเกิดปฎิกิรยิ าที่ไมเหมือนกัน
องคประกอบของ ซิลิเกต (Si), อะลูมิเนต (Al) และ ออกซิเจน (O) เกิดปฎิกิรยิ าเกิดขึ้นโดยใชสารละลายที่มคี วามเปน
ดางสูงในการทําใหสารเหลานี้แตกตัวออกมาทําปฏิกิรยิ าเคมีเกิดเปน Polymer Chain เกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแลวจะใช
ความรอนในการเรงปฏิกิริยาควบคูกันไปดวย
SiO2, Al2O3

NaOH/KOH

สารละลาย Na2SiO3/K2SiO3

Slurry
Heat (60-90 ºC)
Geopolymer (Si-O-Al-O Chain)
Fig.4 การเกิดสารจีโอโพลิเมอร (Geopolymerization)
โดยวัสดุจีโอโพลิเมอรที่ไดนั้นจะมีโครงสรางของโมเลกุลลูกโซแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับอัตราสวนของ Si : Al ของ
สารตั้งตน โครงสรางโมเลกุลของจีโอโพลิเมอรแสดงไดดังสมการ
Mn [ - (SiO2) z – AlO2 - ]n . w H2O

Remark** M คือ ธาตุอัลคาไลน , – คือ การยึดเกาะพันธะ, Z คือ จํานวนโมเลกุล,
n คือ หนวยซ้ําของโมเลกุลลูกโซ และ w คือ จํานวนโมเลกุลของน้ํา

สังเกตไดวาวัสดุ Geopolymer จะตองใชความรอนในการเรงการเกิดปฎิกิริยา Geopolymerization ซึ่งใน
ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรสามารถวิจัยคนควาในการผสมวัสดุ Geopolymer ใหสามารถทําปฏิกิริยาสมบูรณไดใน
อุณหภูมิปกติ (Ambient Temperature) โดยไมตองใชความรอนในการชวยเรงปฏิกิริยาอีกตอไป
เปรียบเทียบการเกิดปฏิกิรยิ าไฮเดรชั่นของ Portland Cement กับ ปฏิกิริยา Geopolymerization

Portland Cement Hydration
Geopolymerization
Fig. 5 Comparison of Portland Cement Hydration and Geopolymerization
จะเห็นไดวาวัสดุที่เปนสารตั้งตนในการเกิดปฏิกิรยิ า Geopolymerization ไดแก วัสดุที่มีองคประกอบหลัก
เปน SiO2 และ Al2O3 ซึ่ง วัสดุดงั กลาวพบไดมากใน วัสดุปอซโซลานที่ใชกันอยูใ นปจจุบัน อาธิเชน เถาถานหิน หรือ
Fly Ash เถาแกลบ (RHA) หรือตลอดจน Metakaolin ดังนั้นวัสดุเหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชกับจีโอโพลิเมอร
เทคโนโลยี ซึ่งเราจะไดวัสดุประสานชนิดใหมที่ไมตองใชซิเมนตอีกตอไป และยังมีราคาถูกกวาวัสดุซิเมนตอกี ดวย
Chemical
Composition
*SiO2
*Al2O3
Fe2O3
CaO

Portland
Cement
21.70%
5.04%
3.43%
64.64%

Pulverized
Fuel Ash
42.58%
24.79%
10.72%
12.47%

Rice Hush
Ash
76.19%
0.89%
0.74%
1.82%

Fig. 6 องคประกอบทางเคมีของวัสดุตางๆ

Metakaolin
52.86%
42.79%
0.50%
0.03%

Portland Cement Mortar Structure
Geopolymer Mortar Structure
Fig. 7 แสดงภาพขยายขนาดไมโครของลักษณะโครงสรางของมอรตาร เปรียบเทียบกับ Geopolymer Mortar
ซึ่งจากการศึกษาลักษณะโครงสรางของ Portland Cement Mortar เปรียบเทียบกับ Geopolymer Mortar
พบวาลักษณะโครงสรางทางกายภาพของ Geopolymer Mortar จะมีลักษณะโครงสรางที่มคี วามเปนเนื้อเดียวกัน
(Homogenous) ทําใหมีความแข็งแรงมากกวา Portland Cement Mortar ซึ่งมีลกั ษณะโครงสรางที่คอนขางจะรวน
(Granular) และไมมีความแนนในการอัดตัวกัน
3. ผลผลิตจากวัสดุจีโอโพลิเมอร (Geopolymer Products)
Geopolymer Technology สามารถนํามาประยุกตใชไดหลากหลายในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การนําไปใชใน
งานกอสรางหรืองานคอนกรีตและมอรตาร งานตกแตง ตลอดจนงานอุตสาหกรรมไฟฟา เครื่องบิน ซึ่งในปจจุบัน
เทคโนโลยีดานนี้เริ่มนํามาใชอยางแพรหลายในตางประเทศแลว
• งานคอนกรีตและมอรตารซอมผิวทางหรือซอมโครงสรางตางๆ เนื่องจากวัสดุ Geopolymer บางตัวสามารถ
ใหกําลังอัดไดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสามารถใชงานไดภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงเลยทีเดียว

Fig. 8 แสดงการนําไปใชงานโครงสรางคอนกรีตและงานซอมถนนของวัสดุ Geopolymer

• การนําไปใชในงานอื่นๆ เชน การทําอิฐทนไฟ การทําวัสดุตกแตงเพื่อความสวยงาม การนําไปใชกับ
อุตสาหกรรมเครือ่ งบิน และอุตสาหกรรมไฟฟา เปนตน

Fig.9 อิฐทนไฟซึ่งทํามาจาก metakaolin-geopolymer

Fig.10 นําไปประยุกตใชในการทําฟวสไฟฟา

Fig.11 ทําวัสดุตกแตงเพื่อความสวยงาม

Fig.12 ใชในอุตสาหกรรมเครื่องบินโดยประยุกตใชกับคารบอนไฟเบอร ในการทําตัวถังเครื่องบิน

อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมจีโอโพลิเมอรคอนกรีตและมอรตารในประเทศไทยนั้นยังไมนิยมแพรหลาย
เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังถือวาเปนเทคโนโลยีทยี่ ังใหมอยูสําหรับคนไทยและยังอยูใ นชวงพัฒนาเพื่อนํามาใช
ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยเริ่มใหความสําคัญกับเทคโนโลยีนมี้ ากขึ้น โดยคาดวา Geopolymer จะเขามาแทนที่วัสดุ
กอสรางอยาง ซิเมนตและคอนกรีตอีกในอนาคตอีกดวย
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