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การศึกษาเปรียบเทียบกําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตาระหวางเถาลอยและดินขาว
A Comparative Study on Compressive Strength of Geopolymer Motar
Containing Fly Ash and Kaolin
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเปรียบเทียบกําลังรับแรงอัดระหวางจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและจีโอโพลิ
เมอรมอรตาเถาลอยโดยมีซีเมนตมอรตาเปนตัวเปรียบเทียบจีโอโพลิเมอรมอรตาแบงเปน 4 อัตราสวนโดยน้ําหนัก
เมื่อ สารปอซโซลานตั้งตน : โซเดียมซิลิเกต : โซเดียมไฮดรอกไซค เทากับ 1 : 0.125 : 0.125, 1 : 0.25 : 0.25,
1 : 0.5 : 0.5 และ 1 : 1 : 1
ผลจากการศึกษาพบวาในการผสมจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและเถาลอยที่อัตราสวนผสม 1 : 0.125 :
0.125 ทําการผสมไดยากเนื้อมีลักษณะยุย ที่อัตราสวนผสม 1 : 0.5 : 0.5 สามารถผสมไดงายเนื้อเขากันไดดี
เชนเดียวกับซีเมนตมอรตาที่สามารถผสมไดงาย เมื่อถอดแบบแลวพบวาซีเมนตมอรตามีรูปรางที่สวยงามและ
สมบูรณมากแตจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวที่อัตราสวน 1 : 0.5 : 0.5 กอนตัวอยางไมสมบูรณเนื่องจากมีเนื้อ
บางสวนที่ติดแบบ และจากการไดคํานวณคาหนวยน้ําหนักจะเห็นไดวาซีเมนตมอรตามีหนวยน้ําหนักประมาณ
1900 กก./ม³.สวนหนวยน้ําหนักของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและเถาลอยมีคาใกลเคียงกันมากอยูที่ประมาณ
1600 กก./ม³. และจากการไดทดสอบกําลังรับแรงอัดซึ่งซีเมนตมอรตามีกําลังรับแรงอัดสูงที่สุดอยูที่ 167.78
กก./ซม².ที่อายุ 28 วัน และกําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวกําลังรับแรงอัดสูงสุดอยูที่ 146.94
กก./ซม².อัตราสวนผสม 1 : 1 : 1 ที่อายุ 7 วัน เเละกําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตา เถาลอยกําลังรับแรงอัด
สูงสุดอยูที่ 126.84 กก./ซม².อัตราสวนผสม 1 : 0.25 : 0.25 ที่อายุ 3 วัน
คําสําคัญ : กําลังรับแรงอัด จีโอโพลิเมอร ดินขาว เถาลอย

ABSTRACT
This research presents the comparative study on compressive strength of geopolymer mortars
containing fly ash and kaolin mixed with cement motar. The mixing proportion were set to 1:0.125:0.125
,1:0.25:0.25 ,1:0.5:0.5 and 1:1:1 ratios by weight using pozzolan, sodium silicate and sodium hydroxide
mixtures
The results revealed that the geopolymer kaolin mortar with a ratio of 1:0.125:0.125 exhibited a
hard mixture porous content. The mixing ratio of 1:0.5:0.5 exhibited a fine and perfect cement motar
mixture when stripping. The mixing ratio of 1:0.5:0.5 exhibited a deformed lump because some of the
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mixtures stuck into a stripping pattern. When the unitweight calculation was applied, the cement motar
weighed approximately 1900 kg/m³ while the unit-weight of geopolymer motars containing kaolin and fly
ash had a relative value of 1600 kg/m³. With in 28 day curing period, the effective compressive strength
of geopolymer reached the maximum value of 167.78 kg/cm² while the maximum compressive strength
of geopolymer kaolin motar with the mixing ratio of 1:1:1 exhibited 146.94 kg/cm² during a 7 day curing
period. Geopolymer motar fly ash had a maximum compressive strength of 126.84 kg/cm² with the
mixing ratio of 1 : 0.25 : 0.25 with in a 3 day curing period.
Keywords : compressive strength, geopolymer, kaolin, Fly ash
E-mail : Jiratb@gmail.com

คํานํา
คอนกรีตเปนวัสดุที่นิยมใชกันมากในการกอสราง โดยเฉพาะในประเทศไทย คอนกรีตที่ใช จะมีปูนซีเมนต
ปอรตแลนดเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของคอนกรีต เพราะทําหนาที่เปนตัวเชื่อม ประสานสวนผสมอื่นๆ ใน
กระบวนการการผลิ ต ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด ต อ งใช พ ลั ง งานอย า งสู ง มาก ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด สภาวะเรื อ นกระจก
(Greenhous gas) ถึงปละ 13,500 ลานตันหรือประมาณ 7 เปอรเซ็นต ของกาซที่ปลอยออกมาทั้งหมดบนโลกนี้ จึง
ไดมีความพยายามในการลดจะการใชปูนซีเมนตปอรตแลนด โดยมีการพัฒนาคอนกรีตชนิดมีสารปอซโซลาน
ปริมาณสูง (high volume pozzolan concrete) และปจจุบันไดมีการวิจัยพัฒนาสารซีเมนตโดยที่ไมไดใชปูนซีเมนต
ปอรตแลนดเลยอยางกวางขวาง สารซีเมนตดังกลาวไดแก สารจีโอโพลิเมอร (Geopolymer)
วัสดุจีโอโพลิเมอรไดถูกคนพบครั้งแรกที่ประเทศยูเครนเรียกวา “ดินซีเมนต” (Soil cement) และเริ่มวิจัยใน
ป ค.ศ. 1976 โดย Davidovits ไดทําการทดสอบองคประกอบทางเคมีของสารชนิดนี้ อยางละเอียด และไดตั้งชื่อวา
“จีโอโพลิเมอร” เขาและผูรวมงานไดทําการเผยแพรเอกสารและไดจด สิทธิบัตรหลายชิ้น และทําการสาธิตประโยชน
ของการนํามาใชงานของสารจีโอโพลิเมอรที่สามารถ ผลิตขึ้นไดจากสารที่ไดจากเถาถานหินหรือจากดินขาวเผา ที่
ผานการเผาที่อุณหภูมิไมเกิน 700 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicate) ที่โครงสรางวัสดุจีโอโพลิเมอรประกอบดวยซิลิกอนและอลูมิเนียม ที่เกิดโคออรดิเนตแบบ 4 แขน (IV–foldcoordination) กับออกซิเจนและ
เกิดเปนโครงสรางรูปสามเหลี่ยมปรามิดดานเทาสี่ดาน และไดมีการพัฒนาการนําไปใชงานอยางหลากหลาย ขณะนี้
มีการวิจัยกันอยางแพรหลายทั่วโลกเชน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด ประเทศใน
แถบยุโรป และประเทศในแถบเอเชีย
งานวิจัยนี้เปนการกําลังรับแรงอัดของมอรตาและกําลังรับแรงอัดนี้ซึ่งเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเมื่อใชสารปอซโซ
ลาน นอกจากนั้นยังทําการเปรียบเทียบกับมอรตามาตรฐาน โดยไดแยกการทดสอบการทําปฏิกิริยานี้ออกเปนสอง
สวนคือ สวนที่เปนมอรตามาตรฐานซึ่งใชปูนซีเมนตเพียงอยางเดียว ทําการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 109
และน้ําที่ใหคาการไหลแผ (Flow) เทากับรอยละ 110 ± 5 สําหรับสวนที่ทดสอบโดยจีโอโพลีเมอรมอรตานั้น ใชเถา
ลอยจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง และดินขาวดิบจากจังหวัดลําปาง ซึ่ ง แตกต า งจากการใช ดิ น ขาวใน
งานวิจัยที่ผาน ๆ เพราะดินขาวที่ใชในงานวิจัยที่ผานมาเปนดินขาวเผา ซึ่งนาจะใหผลที่แตกตางกัน
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ระเบียบวิธีการวิจยั
1. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบ
การทดสอบในบทความนี้แบงรายละเอียดการทดสอบออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1.1 วัสดุที่ใชในการทําซีเมนตมอรตา
(1) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1
(2) ทรายที่ใชในงานกอสรางทั่วไป
(3) น้ําสะอาด
1.2 วัสดุที่ใชในการทําจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและเถาลอย
(1) ดินขาวดิบจากอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
(2) เถาลอยจากโรงงานผลิตไฟฟาอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
(3) ทรายที่ใชในงานกอสรางทั่วไป
(4) สารละลายโซเดียมซิลิเกต
(5) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
(6) น้ําสะอาด
ตารางที่ 1 อัตราความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซคที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ําในการผสม
โซเดียมไฮดรอก
ไซคเกร็ด (กรัม)

ปริมาณน้ํา
(กรัม)

ความเขมขน
(โมลาร)

น้ําที่ใชในการผสม
(กรัม)

10.71
21.43
42.86
85.71

26.79
53.57
107.14
214.29

10
10
10
10

150
150
150
150

ความเขมขนที่
เปลี่ยนแปลง
(โมลาร)
1.52
2.63
4.17
5.88

อัตราสวน
1:0.125: 0.125
1:0.25:0.25
1:0.5:0.5
1:1:1

1.3 การศึกษาเกี่ยวกับมอรตา
1.3.1 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของวัสดุ
(1) ความถวงจําเพาะของปูนซีเมนต
(2) ความถวงจําเพาะของดินขาว
(3) ความถวงจําเพาะของเถาลอย
(4) ความถวงจําเพาะของทราย
(5) การดูดซึมน้ําของทราย
(6) โมดูลัสความละเอียดของทราย
1.3.2 การทดสอบเกี่ยวกับสวนผสมของซีเมนตมอรตา
(1) กําหนดสวนผสมของมอรตาตามมาตรฐาน ASTM C 311
(2) กําหนดการไหลตัวของซีเมนตมอรตารอยละ 110±5
(3) ทําการหลอตัวอยางขนาด 5×5×5 เซนติเมตร บมโดยวิธีการแชน้ํา ที่อายุ 1, 3, 7 และ
28 วัน
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(4) ทดสอบหาคากําลังรับแรงอัดของมอรตาที่อายุ 1, 3, 7 และ 28 วัน
(5) นํามอรตาที่ไดเทลงในแบบหลอขนาด 5×5×5 เซนติเมตร และแตงผิวหนาใหเรียบ
1.4 การทดสอบเกี่ยวกับสวนผสมของจีโอโพลีเมอรมอรตา
(1) จีโอโพลิเมอรมอรตา ประกอบดวยจีโอโพลิเมอรเพสตและมวลรวมปริมาณของมวลรวมในจีโอโพลิ
เมอรมอรตา สามารถพิจารณาและใชเชนเดียวกับมอรตาโดยประมาณ จีโอโพลิเมอรเพสต เปนตัวกําหนดคุณภาพ
โดยเฉพาะกําลังรับแรงของจีโอโพลิเมอรมอรตา ทําการปรับความเขมขนของสารละลายสารโซเดียมไฮดรอกไซด
แสดงในตารางที่ 1
(2) ทําการหลอตัวอยางขนาด 5 × 5 × 5 เซนติเมตร บมโดยความรอนที่อุณหภูมิ 80 °ซ ที่อายุ
1, 3, 7 และ 28 วัน
(3) ทดสอบหาคากําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร ที่อายุ 1, 3, 7 และ 28 วัน

ผลและการวิเคราะหผลการทดลอง
1. ผลการทดลองคุณสมบัติเบื้องตน
จากการทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนพบวา
1.1 ความถวงจําเพาะของปูนซีเมนตที่ใชทดสอบเทากับ 3.14
1.2 ปริมาณน้ําที่ใชในการผสมซีเมนตมอรตาเทากับ 195 กรัม
1.3 ความถวงจําเพาะของดินขาวที่ใชทดสอบเทากับ 2.69
1.4 ความถวงจําเพาะของเถาลอยที่ใชทดสอบเทากับ 2.54
1.5 ความถวงจําเพาะของทรายละเอียดที่ใชทดสอบแยกเปน
(ก) ความถวงจําเพาะแหงเทากับ 1.87
(ข) ความถวงจําเพาะอิ่มตัวผิวแหงเทากับ 2.12
(ค) ความถวงจําเพาะที่ปรากฏเทากับ 2.5
(ง) รอยละของการดูดซึมน้ําเทากับ 13.8
1.6 โมดูลัสความละเอียดของทรายที่ใชทดสอบเทากับ 1.94
2. ลักษณะเนื้อของจีโอโพลิเมอร
จากการที่ไดทดลองผสม ซีเมนตมอรตาสามารถผสมไดงาย ไมมีปญหาในการผสม การนําลงแบบสามารถ
ทําไดงายและในการผสมจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวดังแสดงในรูปที่ 2 และเถาลอยแสดงในรูปที่ 3 แยกตาม
อัตราสวนดังนี้
- อัตราสวน 1:0.25:0.25 เนื้อมีความยุยมากผสมยากตองใชมือในการผสม
- อัตราสวน 1:0.125:0.125 เนื้อไมสามารถจับตัวกันไดผสมยาก กอตัวไวมาก
- อัตราสวน 1:0.5:0.5 เนื้อผสมงาย คอนขางเหลว แตเนื้อเขากันไดดี
- อัตราสวน 1:1:1 เนื้อเหลวมาก และไมสามารถกระทุงได กอตัวชามาก
จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยสามารถแบงตามอัตราสวนดังนี้
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-

อัตราสวน 1:0.25:0.25 เนื้อยุยมาก ผสมยากและกอตัวไวมาก
อัตราสวน 1:0.125:0.125 เนื้อไมสามารถจับตัวกันได ยุย ผสมยาก
อัตราสวน 1:0.5:0.5 เนื้อผสมงาย เหลว เทลงแบบงาย กอตัวเร็ว
อัตราสวน 1:1:1 เนื้อเหลวมากเทลงแบบงายไมสามารถกระทุงได

รูปที่ 1 เนื้อของซีเมนตมอรตา

2-1 จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวอัตราสวน 1:0.125:0.125

2-3 จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวอัตราสวน 1:0.5:0.5

2-2 จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวอัตราสวน 1:0.25:0.25

2-4 จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวอัตราสวน 1:1:1

รูปที่ 2 เนื้อของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวที่อัตราสวน ตาง ๆ

3-1 จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยอัตราสวน 1:0.125:0.125

3-2 จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยอัตราสวน 1:0.25:0.25

3-3 จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยอัตราสวน 1:0.5:0.5

3-4 จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยอัตราสวน 1:1:1

รูปที่ 3 เนื้อของจีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยที่อัตราสวน ตาง ๆ
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3. หนวยน้ําหนักของจีโอโพลิเมอร
ตารางที่ 2 แสดงหนวยน้ําหนักของซีเมนตมอรตา , จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาว และ จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอย
วัสดุ

อัตราสวน

ซีเมนตมอรตา
จีโอโพลิเมอรมอร
ตาดินขาว

จีโอโพลิเมอรมอรตา
เถาลอย

หนวยน้ําหนัก (กก/ม³.)
อายุ 3 วัน
อายุ 7 วัน
1965
2014
1747
1776
1864
1730
1669
1669
1483
1426
1736
1744
1766
1750
1693
1677
1438
1280

อายุ 1 วัน
1959
1850
1957
1910
1645
1859
1918
1822
1621

1:0.125:0.125
1:0.25:0.25
1:0.5:0.5
1:1:1
1:0.125:0.125
1:0.25:0.25
1:0.5:0.5
1:1:1

อายุ 28 วัน
2006
1706
1746
1406
1356
1741
1752
1658
1472

2200
มอรตาควบคุม
ดินขาว 1:0.125:0.125
ดินขาว 1:0.25:0.25
ดินขาว 1:0.5:0.5
ดินขาว 1:1:1
เถาลอย 1:0.125:0.125
เถาลอย 1:0.25:0.25
เถาลอย 1:0.5:0.5
เถาลอย 1:1:1

หนวยน้ําหนัก (กก/ม³.)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
0

7

14

21

28

อายุ (วัน)

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหวางหนวยน้ําหนักและระยะเวลาระหวางซีเมนตมอรตา, จีโอโพลิเมอรมอรตา
ดินขาว, จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอย ที่อายุ 1 ,3 ,7 ,28 วัน
จากตารางที่ 2 และ รูปที่ 4 หนวยน้ําหนักของซีเมนตมอรตา, จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและจีโอโพลิเมอร
เถาลอยแตกตางจากซีเมนตม อรตาที่ใชควบคุมมีหนว ยน้ําหนักมากที่สุดในทุกอายุวัน หนวยน้ําหนักเมื่อ อายุ
มากกวา 7 วันแนวโนมจะคงที่หรือมีคาลดลงจากการละเหยของน้ําจากการบมในอุณหภูมิสูงเปนเวลานานและที่
สวนผสม 1:1:1 ในทุกอัตราสวนผสมมีคาหนวยน้ําหนักต่ํา
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ตารางที่ 3 แสดงกําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตา, จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาว และ จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอย
วัสดุ

อัตราสวน

อายุ 1 วัน
114.88
65.1
65.76
65.2
69.63
91.79
51.29
60.69
78.32

ซีเมนตมอรตา
1:0.125:0.125
1:0.25:0.25
1:0.5:0.5
1:1:1
1:0.125:0.125
1:0.25:0.25
1:0.5:0.5
1:1:1

จีโอโพลิเมอรมอร
ตาดินขาว

จีโอโพลิเมอรมอรตา
เถาลอย

กําลังรับแรงอัด (กก/ซม2.)
อายุ 3 วัน
อายุ 7 วัน
131.98
155.1
73.05
79.37
73.07
107.09
87.03
102.78
73.37
146.94
86.43
90.98
126.84
119.58
102.01
101.54
87.64
87.06

อายุ 28 วัน
167.78
77.04
101.2
109.57
107.14
90.01
113.3
106.02
90.43

200
มอรตาควบคุม
ดินขาว 1:0.125:0.125
ดินขาว 1:0.25:0.25
ดินขาว 1:0.5:0.5
ดินขาว 1:1:1
เถาลอย 1:0.125:0.125
เถาลอย 1:0.25:0.25
เถาลอย 1:0.5:0.5
เถาลอย 1:1:1

กําลังรับแรงอัด (กก/ซม2.)

180
160
140
120
100
80
60
40
0

7

14

21

28

อายุ (วัน)

รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวางกําลังรับแรงอัดและระยะเวลาระหวางซีเมนตมอรตา, จีโอโพลิเมอรมอรตา
ดินขาว, จีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอย ที่อายุ 1, 3, 7, 28 วัน
4 ผลทดสอบกําลังรับแรงอัด
การวิเคราะหผลจากการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 5 จะเห็นไดวาที่อายุ 1 วัน กําลังรับแรงอัด
ของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวเถาลอยมีคาไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตา
แตกตางกันรอยละ 40 ที่อายุ 3 วัน กําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตาเถาลอยที่อัตราสวน 1:0.25:0.25 สูงขึ้น
มากและยังใหคาแตกตางจากซีเมนตมอรตาเมื่อเปรียบเทียบแลวแตกตางกันรอยละ 32 ที่อายุ 7 วัน กําลังรับแรงอัด
ของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวที่อัตราสวน 1:1:1 สูงขึ้นมากแตก็ยังนอยกวากําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตาเมื่อ
เปรียบเทียบกันแลวแตกตางรอยละ 32 ที่อายุ 28 วัน กําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและเถาลอยมี
คาใกลเคียงกันแตกําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการบมเปรียบเทียบกันแลวแตกตางกัน
รอยละ 40 โดยรวมซีเมนตมอรตาก็ยังใหกําลังดีกวา อาจเปนผลเนื่องจากสวนผสมที่ยังไมดีพอและความเขมขนของ
สารละลายที่มีคาต่ํารวมถึงความสามารถในการทํางานของซีเมนตมอรตาอีกดวย
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาคนควาและการทดสอบทั้งหมดสามารถสรุปไดวา
1. จากการผสมซีเมนตมอรตา , จีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวและเถาลอยเมื่อนําทั้ง 3 ตัวอยางมา
เปรียบเทียบเนื้อสวนผสมจะเห็นไดวาเนื้อของซีเมนตมอรตาสามารถผสมไดงายเขากันไดดีและเนื้อของจีโอโพลิ
เมอรมอรตาดินขาวและเถาลอยที่อัตราสวน 1:0.125:0.125 ผสมไดยาก เนื้อมีลักษณะยุย จับตัวกันไดยากแตที่
อัตราสว น 1:0.5:0.5 เนื้อของจีโ อโพลิเมอรมอรต าดินขาวและเถ าลอย ผสมงา ยเขากันไดดี เพราะปริมาณน้ํ า
พอเหมาะกับอัตราสวนผสมนี้
2. จากกอนตัวอยางที่หลอเรียบรอยแลวจะเห็นไดวา กอนของซีเมนตมอรตามีความสมบูรณมากและ
รูปรางสวยงามสวนกอนตัวอยางจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวที่อัตราสวน 1:0.5:0.5 ดานขางของตัวอยางไมสมบูรณ
เนื่องจากเนื้อบางสวนติดแบบ
3. หนวยน้ําหนักของซีเมนตมอรตาสูงสุดอยูที่ 2014 กก/ม³. ที่อายุ 7 วัน หนวยน้ําหนักของจีโอโพลิเมอร
มอรตาเถาลอยสูงสุดที่ 1918 กก,/ม³. ที่อัตราสวน 1:0.25:0.25 และที่อายุ 1 วัน และหนวยน้ําหนักของจีโอโพลิเมอร
มอรตาดินขาวสูงสุด 1957 กก./ม³. ที่อัตราสวน 1:0.25:0.25 และที่อายุ 1 วัน
4. จากการได ท ดสอบกํ า ลั ง รั บ แรงอั ด ซึ่ ง ซี เ มนต ม อร ต า มี กํ า ลั ง รั บ แรงอั ด สู ง ที่ สุ ด อยู ที่ 167.78
กก./ซม².ที่อายุ 28 วัน และกําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตาดินขาวกําลังรับแรงอัดสูงสุดอยูที่ 146.94
กก./ซม².อัตราสวนผสม 1 : 1 : 1 ที่อายุ 7 วัน เเละกําลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตา เถาลอยกําลังรับแรงอัด
สูงสุดอยูที่ 126.84 กก./ซม².อัตราสวนผสม 1 : 0.25 : 0.25 ที่อายุ 3 วัน
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