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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของดินขาวผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
ดวยกลวิธีโพลิเมอรไรเซชั่นในการผลิตอิฐบล็อกประสาน โดยอัดขึ้นรูปอิฐบล็อกประสานดวยเครื่องอัดแหง (CINVA
ram) ที่อัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 2, 4, 6 และ 8 โดยน้ําหนักดินขาว จากนั้นนําตัวอยางไปอบ
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางไปบมดวยความชื้นที่
อุณหภูมิหองโดยใชกระสอบคลุมที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลําดับ เมื่อครบอายุการบมดังกลาวนําตัวอยางมา
ทําการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ํา
โดยระบุตามวิธีทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิธีการชักตัวอยางและการทดสอบวัสดุกอซึ่งทําดวยคอนกรีต มอก.109-2517
จากผลการทดสอบพบวาคากําลังรับตานทานแรงอัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุการบมที่เพิ่มขึ้นในทุกอัตราสวน
สารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด สวนคาการดูดกลืนน้ํามีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
เมื่อนําคากําลังรับตานทานแรงอัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก
มอก. 57-2530 ชั้นคุณภาพ ก ที่ระบุเกณฑกําลังตานทานแรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 70 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร พบวาอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 4, 6, และ 8 ใหคากําลังตานทานแรงอัดผาน
เกณฑ มอก. ที่อายุการบมที่ 14 วัน ไปแลว โดยที่อัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 8 ใหคากําลัง
ตานทานแรงอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน เทากับ 113.87 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร สวนคาการดูดกลืนน้ําของอิฐ
บล็อกประสานดินขาวผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ที่อัตราสวนผสมรอยละ 6 ขึ้นไป ผานเกณฑชั้นคุณภาพ
เชนเดียวกัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวจึงมีความเปนไปไดในการพัฒนาการผลิตอิฐบล็อกประสานจากดินขาว
ผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเพื่อเปนวัสดุทดแทนในอนาคต
คําสําคัญ : ดินขาว กําลังตานทานแรงอัด อิฐบล็อกประสาน กลวิธีโพลิเมอรไรเซชั่น

ABSTRACT
This paper presents the engineering properties of interlocking block which is mixed between kaolin
and potassium hydroxide using the Polymerization technique. The CINVA ram is used to extrude the
interlocking blocks. The interlocking block with maxing ratios of potassium hydroxide of 2, 4, 6 and 8 %
by weight of kaolin clay. The samples are heated in the oven at temperature of
80 oC by about 24 hrs. Then, they are moisture cured using a saturated gunny sack at room
1
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temperature for 3, 7, 14 and 28 days of curing, respectively. After moisture cured, compressive strength
and water absorption of the samples are tested by following the standard of the Thai industrial
Standards (TSI 107-2517).
From the experimental results, it was found that the compressive strength of the samples increased
with increasing the cure aging for all every ratio of potassium hydroxide. In contrast, the water
absorption decreased with increasing the ratio of potassium hydroxide. Compared with the standard
interlocking blocks (TSI 57-2530, Grade A quality) having a compressive strength higher than 70
kg/cm2, the results indicated that the samples with mixing ratio of 4, 6, and 8 for the potassium
hydroxide at 14 days of curing and 8 % at 28 days of curing gave the maximum compressive strength
at 113.87 kg/cm2. Similarly, the samples with potassium hydroxide higher than 6 %, the results showed
that the water absorption of the samples are qualified with the standard of interlocking blocks. From the
tested data, it could be concluded that the producing of the interlocking block by mixing the kaolin with
the potassium hydroxide are possible and available to use as an alternative material.
Key Words : Kaolin clay, Compressive strength, Interlocking blocks, Polymerization technique
E-mail : Warathornk@sau.ac.th

คํานํา
ในปจจุบันอิฐบล็อกประสาน (Interlocking blocks) เปนวัสดุกอสรางชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มาก โดยเนนการใชวัตถุดิบในทองถิ่น เชน ดินลูกรัง ดินขาว หรือวัสดุเหลือทิ้งตางๆ ที่มีความเหมาะสมผสมกับ
ปูนซีเมนตในสัดสวนที่เหมาะสม เชน ปูนซีเมนต 1 สวน และดิน 7 สวน แลวนํามาอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหง
(CINVA ram) บมดวยความชื้นไมนอยกวา 7 วัน ใหบล็อกแข็งตัว จะไดบล็อกประสานที่มีความแข็งแรงสามารถ
นํามาใชในการกอสรางอาคารในระบบผนังรับน้ําหนักหรือไมรับน้ําหนักก็ได จากเหตุผลการทําอิฐบล็อกประสาน
ดังกลาวจึงมีแนวความคิดที่จะนําดินขาวซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการเลือกดินขาวนําไปใชในอุตสาหกรรม
เซรามิก และเปนปญหาในการกําจัดหนาดินที่อุตสาหกรรมเหมืองแรตองประสบอยูเชนกัน โดยพบวาดินขาวเปนแร
ตามธรรมชาติที่เกิดจาการผุพังและสลายตัวทางเคมีของหินบางชนิดประกอบดวยแรในกลุมแรคาโอลิไนท
(Kaolinite group) เปนสวนใหญและมีควอตซปนอยู ดินมีลักษณะขาวเหนียว สีไมขาวจัด (วิไลลักษณ, 2544)
กลวิธีโพลีเมอไรเซชั่น (Polymerization Technique) ในดินขาวเปนผลจากการเติมสารเคมีประเภทดางแก
เชน โซดาไฟ (Caustic Soda) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium Hydroxide, NaOH) และโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด (Potassium Hydroxide) ลงไปในดินขาวทําใหดินขาวซึ่งมีแรอลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicates) หรือ คาโอลิ
ไนท (Kaolinite) ซึ่งมีลักษณะผลึก 2 มิติ คือเปนแผนบางขนาดเล็กเหมือนเกล็ดปลาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางระดับโมเลกุลของคาโอลิไนทเปลี่ยนเปนผลึก 3 มิติ แลวกระตุนปฏิกิริยาโพลิเมอรไรเซชั่นภายใตอุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส เปนการเพิ่มปริมาณความรอนและอัตราการเกิดความรอนเพิ่มขึ้นเปนเวลา 24 ชั่วโมง (สันติ,
2549) ทําใหมีความแข็งแรงมากขึ้น (วราธร, 2551) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Lee et al. (2002); Mendez
(2002); Thanpornanun (2003) โดยงานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium Hydroxide)
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เปนสวนผสมในดินขาวเนื่องจากการศึกษาของ สันติ (2549) พบวาสารดังกลาวทําใหอัตราการเกิดความรอน
มากกวาดางแกประเภทอื่นในกระบวนการปฏิกิริยาโพลิเมอรไรเซชั่น
โดยการวิจัยไดศึกษาคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของดินขาวผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium
hydroxide) ดวยกลวิธีโพลิเมอรไรเซชั่นในการผลิตอิฐบล็อกประสานเพื่อเปนการพัฒนาวัสดุทดแทนในอนาคตและ
ยังชวยลดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขั้นตอนและกระบวนการผลิตปูนซีเมนตที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงในการ
ผลิตสูง

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ
1. ดินขาว ใชตัวอยางดินขาวจาก ตําบลโคกไมลาย อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยตากตัวอยางใหแหงดวย
แสงแดด (Sun dried) แลวรอนผานตะแกรงมาตรฐานเบอร 40 คาง Pan ตัวอยางที่ไดนํามาบรรจุใสถุงพลาสติกเพื่อ
รักษาความชื้นคงที่ไมเกินรอยละ 5
2. สารโพแทสเซียมไฮดรอกไซค (Potassium hydroxide) มีลักษณะเปนเกล็ดแข็งสีขาวโดยที่เปนชั้นคุณภาพ
เดียวกันกับที่ใชในหองทดลอง (See figure 1)
3. น้ํา ใชในการทดลองเปนน้ําประปาที่มีความสะอาด
4. แบบหลอแทงตัวอยางเปนอิฐบล็อกประสาน ใชขนาดกวาง 10 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร และยาว 25
เซนติเมตร ตามลําดับ โดยขึ้นรูปตัวอยางดวยเครื่องอัดแหง (CINVA ram) (See figure 2)

Figure 1 Potassium hydroxide

Figure 2 The CINVA ram manual block press.

ระเบียบวิธีการทดสอบ
1.การหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินขาว
- การหาความถวงจําเพาะเม็ดดิน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 854
- การหาขนาดคละของเม็ดดิน ระบุตามมาตรฐาน ASTM D 2487 และ ASTM D 422
- การหาขีดจํากัดอัตตะเบิรก (Atterberg’s Limit) ไดแก ขีดจํากัดความเหลว (Liquid Limit, LL)
ขีดจํากัดความเหนียว (Plastic Limit, PL) และดัชนีความเหนียว (Plasticity Index, PI) ระบุตามมาตรฐาน
ASTM D 4318
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2. การหาปริมาณน้ําที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นรูปตัวอยาง
ทําการทดลองโดยผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซคที่อัตราสวนรอยละ 2, 4, 6 และ 8 โดยน้ําหนักดินขาว
ตามลําดับ (วราธร, 2551) กับน้ําที่ปริมาณตางๆ แลวผสมกับดินขาวนําไปอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหง (CINVA
Ram) บันทึกน้ําหนักกอนตัวอยางที่มากที่สุดที่สามารถอัดไดโดยไมใหแรงมากเกินไป และสังเกตุเห็นน้ําที่ถูกบีบ
ออกมา (วุฒิชัย และพิชิต, ม.ป.ป.) ทําการทดลองซ้ําโดยการเพิ่มปริมาณน้ําที่แตกตางกัน บันทึกปริมาณน้ําที่ใช
และน้ําหนักกอนตัวอยางจนไดปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่จะขึ้นรูปได จากการทดลองพบวาสารโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซคที่อัตราสวนตางๆ ไมทําใหปริมาณน้ําที่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยในการศึกษาใชปริมาณน้ําที่
เหมาะสมที่รอยละ 25 โดยน้ําหนักดินขาว
3. การทดสอบกําลังตานทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ํา ระบุตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วิธีการชักตัวอยางและการทดสอบวัสดุกอซึ่งทําดวยคอนกรีต มอก.109-2517 โดยนําปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่ได
จากขอ 2 ทําการผสมโดยอัดขึ้นรูปดวยเครื่องอัดแหงที่อัตราสวนของสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอดินขาวที่รอย
ละ 2, 4, 6 และ 8 โดยน้ําหนักดินขาว จากนั้นนําตัวอยางไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อเปนการกระตุนปฏิกิริยาโพลิเมอรไรเซชั่นในชวงแรกเมื่อครบ 24 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางไปบมดวยความชื้นที่
อุณหภูมิหองโดยใชกระสอบคลุมที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลําดับ เมื่อครบอายุการบมดังกลาวนําตัวอยางมา
วัดขนาด ความสูง และชั่งน้ําหนัก แลวทําการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดทันที สวนการดูดกลืนน้ําพิจารณากอน
ตัวอยางที่อายุการบมที่ 28 วัน เทานั้น

Figure 3 Kaolin Interlocking blocks 25 cm
long, 10 cm thick and 10 cm high.

Figure 4 For samples, before the test are
Compressive strength.

ผลการทดสอบและวิจารณ
คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินขาว
ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินขาว พบวาดินขาวมีคาขีดจํากัดความเหลวรอยละ
27.70 ขีดจํากัดความเหนียวรอยละ 16.19 และคาดัชนีความเหนียวรอยละ 11.51 ซึ่งสามารถจําแนกชนิดของ
ดินขาวตามระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification) พบวาเปนกลุม CL และใหคาความถวงจําเพาะเทากับ
2.64
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Table 1 Basic Engineering Properties of Kaolin.
Properties
Texture Composition:
Gravel; >2.00 mm. (%)
Coarse Sand; 2.00-0.425 mm. (%)
Fine Sand; 0.425-0.075 mm. (%)
Silt and Clay; ≤0.075 mm. (%)
Physical Properties:
Liquid Limit (%)
Plastic Limit (%)
Plasticity Index (%)
Specific Gravity
Unified Soil Classification

Test results.
1.24
7.50
91.26
27.70
16.19
11.51
2.64
CL (Lean Clay)

คุณสมบัติพื้นฐานของสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
สารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดมีคาความถวงจําเพาะ เทากับ 2.04 และมีคาความเปนกรด - ดาง มากกวา 13.5
ผลการทดสอบกําลังตานทานแรงอัด
1. อิทธิพลของอายุการบมที่มีผลตอคากําลังตานทานแรงอัด
120
110
100
Compressive strength (ksc.)

90
80
70
TSI 57-2530 (Grade A Quality)

60
50
40

2 % KOH
4 % KOH
6 % KOH
8 % KOH
TSI 57-2530

30
20
10
0

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 1 2 33 4 5 6 77 8 9 10 11 12 13 14
28 29 30 31 32 33
Curing time (days)

Figure 7 Relationship between the curing time and the compressive strength test under
Potassium hydroxide content
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จาก Figure 7 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังตานทานแรงอัดกับอายุการบมที่ 3, 7, 14 และ 28 วัน ที่ผสม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่อัตราสวนรอยละ 2, 4, 6 และ 8 ตามลําดับ พบวาคากําลังตานทานแรงอัดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามอายุการบมที่เพิ่มขึ้นในทุกอัตราสวนผสมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดและเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก.57-2530 (ชั้นคุณภาพ ก.) ที่ระบุเกณฑกําลังตานทาน
แรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 70 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร พบวาที่อายุการบมที่ 14 ใหคากําลังตานทาน
แรงอัดสูงกวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมในอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 4 และ 6
และที่อายุการบมตั้งแต 7 วันขึ้นไป อิฐบล็อกประสานดินขาวที่ผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 8 ใหคา
กําลังตานทานแรงอัดสูงกวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม
2. อิทธิพลของสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่มีผลตอคากําลังตานทานแรงอัด
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Figure 8 Relationship between potassium hydroxide content and the compressive strength
test under curing time
จาก Figure 8 แสดงความสัมพันธระหวางกําลังตานทานแรงอัดกับสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่อัตราสวน
รอยละ 2, 4, 6 และ 8 ที่อายุการบม 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลําดับ พบวาอิฐ ดินขาวที่ผสมโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซดในทุกอัตราสวนมีการพัฒนากําลังตานทานแรงอัดมากขึ้นในทุกอายุการบมโดยเฉพาะอัตราสวนรอยละ 4,
6 และ 8 ตามลําดับ สวนที่อัตราสวนรอยละ 2 มีการพัฒนากําลังตานทานแรงอัดต่ํากวาเมื่ออายุการบมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
คาดวาเกิดจากปริมาณของสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ผสมมีปริมาณต่ําสงผลใหดินขาวซึ่งมีลักษณะผลึก 2 มิติ
คือเปนแผนบางขนาดเล็กเหมือนเกล็ดปลาไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางระดับโมเลกุลของคาโอลิไนท
เปลี่ยนเปนผลึก 3 มิติเทาที่ควร Lee et al. (2002); Mendez (2002); Thanpornanun (2003) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
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กับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก.57-2530 (ชั้นคุณภาพ ก.) ที่ระบุเกณฑกําลัง
ตานทานแรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 70 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร พบวาที่อัตราสวนรอยละ 4 และ 6 ให
คากําลังตานทานแรงอัดสูงกวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลังอายุการบมที่ 14 วัน ไปแลว สวนที่
อัตราสวนรอยละ 8 ใหคากําลังตานทานแรงอัดสูงกวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรมที่อายุการบมตั้งแต 7
วัน ขึ้นไป โดยพบวาที่อัตราสวนดินขาวผสมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่อัตราสวนรอยละ 8 ใหคากําลังตานทาน
แรงอัดสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วราธร (2551) โดยใหคากําลังตานทานแรงอัดที่อายุ 28 วัน เทากับ
113.87 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ผลการทดสอบคาการดูดกลืนน้ํา
การทดสอบการดู ดกลืน น้ําของตั วอยางอิ ฐบล็อกประสานดิ นขาวผสมสารโพแทสเซีย มไฮดรอกไซด ที่
อัตราสวน รอยละ 2, 4, 6 และ 8 โดยน้ําหนัก โดยพิจารณากอนตัวอยางที่อายุการบมที่ 28 วัน ไดผลการทดสอบดัง
แสดง Figure 9
260
240

28 days

208 kg/m3 (Grade A Quality)

220
Water absorption (kg/m3)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2

4
6
Potassium hydroxide content, KOH (%)

8

Figure 9 Relationship between potassium hydroxide content and the water absorption
test under 28 days curing time
จาก Figure 9 แสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนน้ํากับอัตราสวนรอยละของสารโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซดที่อายุการบมที่ 28 วัน จากมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก. 57-2530 ได
แบงชั้นคุณภาพเชนเดียวกับคากําลังตานทานแรงอัด โดยระบุชั้นคุณภาพ ก และชั้นคุณภาพ ข ซึ่งจะขึ้นอยูกับคา
ความหนาแนนของกอนตัวอยาง จากผลการทดลองพบวาคาความหนาแนนของกอนตัวอยางมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1,770
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กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งตรงกับชั้นคุณภาพ ก ที่ระบุคาความหนาแนน 1,761-1,840 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
มีคาการดูดกลืนน้ําไมเกิน 208 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จากคาการดูดกลืนน้ําพบวาเมื่อเพิ่มอัตราสวนสาร
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดมากขึ้นสงผลทําใหคาการดูดกลืนน้ําลดลง โดยที่อัตราสวนรอยละ 6 และ 8 มีคาผานชั้น
คุณภาพ ก สวนที่อัตราสวน 2 และ 4 มีคาเกินกวาชั้นคุณภาพ ก ตามลําดับ

สรุปผลการศึกษา
คากําลังรับตานทานแรงอัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุการบมที่เพิ่มขึ้นในทุกอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซดและคาการดูดกลืนน้ํามีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งมีความเปนไปไดการ
พัฒนาการผลิตอิฐบล็อกประสานจากดินขาวผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเพื่อเปนวัสดุทดแทนในอนาคต โดย
คากําลังรับตานทานแรงอัดไดเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ําหนัก มอก.572530 ชั้นคุณภาพ ก สําหรับเปนผนังรับน้ําหนัก ชนิดผนังฐานรากและชนิดผนังชั้นฐาน ที่ระบุเกณฑกําลังตานทาน
แรงอัดตามมาตรฐานไวไมนอยกวา 70 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร พบวาอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่
รอยละ 4, 6, และ 8 ใหคากําลังตานทานแรงอัดผานเกณฑ มอก. ที่อายุการบมที่ 14 วัน ไปแลว โดยที่อัตราสวนสาร
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 8 ใหคากําลังตานทานแรงอัดสูงสุดที่อายุ 28 วัน เทากับ 113.87 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร ทั้งนี้ในกรณีที่จะใชอัตราสวนสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ต่ํากวารอยละ 8 ก็ขึ้นอยูกับประเภทของ
การประยุกตใชงานนั้นๆ ก็สามารถนําไปใชไดเชนกัน โดยแนะนําใหบมตัวอยางไมนอยกวา 14 วัน สวนคาการ
ดูดกลืนน้ําของอิฐบล็อกประสานดินขาวผสมสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซดถึงแมวาจะผานเกณฑชั้นคุณภาพ
ก
ตั้งแตอัตราสวนผสมรอยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นในการนําไปใชงานควรทาน้ํายากันซึม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
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