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ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิต ภัณ ฑอ ุต สาหกรรมนี ้ กํ า หนดเฉพาะขอ กํ า หนดเกณฑค ุณ ภาพสํ า หรับ ปูน ซีเ มนต
ปอรตแลนดขาว

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก.15 เลม 1 และดังตอไปนี้
2.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว (white portland cement) หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนผง ไดจากการบด
ปูน เม็ดขาวกั บแคลเซี ย มซั ล เฟตรูป ใดรู ปหนึ่ งหรื อ หลายรูป และอาจเติมหิน ปูน สารอนิน ทรีย และ
สารอินทรียดวยก็ได
2.2 ปูนเม็ดขาว (white clinker) หมายถึง ปูนเม็ดที่มีผลึกที่เกิดจากการเผาสวนผสมตางๆ จนรวมตัวกันสุกพอดี
และ มีสีขาว มีสวนประกอบทางเคมีที่สําคัญ คือ ไฮดรอลิกแคลเซียมซิลิเกต (hydraulic calcium silicate)

3. วัสดุ
3.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวมีวัสดุผสมเพิ่มไดตามเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้
3.1.1 น้ํา หรือแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) อยางใดอยา งหนึ่งหรือทั้งสองอยางในปริมาณของซัลเฟอรไตร
ออกไซด (SO3) และปริมาณการสูญเสียมวลเนื่องจากการเผา (loss on ignition) เปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในตารางที่ 1
3.1.2 หินปูน ที่มีปริมาณไมเกิน 5.0 % เศษสวนโดยมวลของปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว หินปูนตองเปน
วัสดุตามธรรมชาติ เชน หินตะกอน มีสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) หรือคารบอเนต
ของแคลเซียมและแมกนีเซียมไมนอยกวา 70.0 % เศษสวนโดยมวล แบงเปน 3 ประเภท คือ
(1) หิน ปูนที่มีแ คลเซียมสูง (high calcium limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนต (MgCO3) ไมเกิน
5.0 % เศษสวนโดยมวล
(2) หินปูนแมกนีเซียม (magnesium limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนตมากกวา 5.0 % แตไมเกิน
35.0 % เศษสวนโดยมวล
(3) หิน ปูนโดโลไมด (dolomitic limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนตมากกวา 35.0 % แตไมเกิน
46.0 % เศษสวนโดยมวล

-1-

มอก.133-2556
3.1.3 สารอนินทรีย ในปริมาณไมเกิน 5.0 % เศษสวนโดยมวลของปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว ใสสารอนินทรีย
ไดไมมากกวา 1 ชนิด ถามีปริมาณเกิน 1.0 % เศษสวนโดยมวลของปูนซีเมนตปอรตแลนดข าว ตอง
เปนไปตาม มอก.15 เลม 20 ในกรณีที่มีสารอนิน ทรียตองรายงานปริมาณที่ใชเปน รอยละเศษสวน
โดยมวลของปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว พรอมกับออกไซดของวัสดุเพิ่ม
3.1.4 สารอินทรีย ในปริมาณไมเกิน 1.0 % เศษสวนโดยมวลของปูนซีเมนตปอรตแลนดข าวตองเปนไป
ตาม มอก.15 เลม 20

4. คุณลักษณะทีต่ องการ
4.1 ลักษณะทางเคมี
ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวตองมีลักษณะทางเคมีเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก.15 เลม 18
ตารางที่ 1 ลักษณะทางเคมี
(ขอ 4.1)
รายการที่

ลักษณะ

1

แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ไมมากกวา รอยละ (เศษสวนโดยมวล)

2

ซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) 1) ไมมากกวา รอยละ (เศษสวนโดยมวล)

เกณฑทกี่ าํ หนด
5.0

2.1 เมื่อมีไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 2) (3CaO.Al2O3 ) ไมมากวา 8.0 %
เศษสวนโดยมวล

3.5

2.2 เมื่อมีไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 2) มากกวา 8.0 % เศษสวนโดยมวล

4.5

3

การสูญเสียมวลเนื่องจากการเผา ไมมากกวา รอยละ (เศษสวนโดยมวล)

3.0

4

กากที่ไมละลายในกรดดาง ไมมากกวา รอยละ (เศษสวนโดยมวล)

0.75

5

ไอรออน (III) ออกไซด (Fe2O3)ไมมากกวา รอยละ (เศษสวนโดยมวล)

0.4

6

ดาง(Na2O+0.658 K2O) ไมมากกวา รอยละ (เศษสวนโดยมวล)

0.6
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หมายเหตุ

1)

2)

มอก.133-2556
ซั ล เฟอร ไ ตรออกไซด ย อมให มี ไ ด ม ากกว า ค า ที่ กํ า หนดได ห ากทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการทดสอบการขยายตัวของแทงไฮดรอลิกมอรตารในน้าํ (ในกรณีทยี่ งั
มิไดประกาศกํา หนดมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตาม ASTM C 1038) แลว คา การขยายตัว
ในน้ําไมมากกวา 0.020 % ที่อายุ 14 d และตองรายงานคาการขยายตัวในน้ําไวดวย
เปนสารประกอบสมมุติซึ่งไดจากการคํานวณ ไมจําเปนตองหมายความวา ออกไซดตางๆ จะ
ปรากฏอยูจริง หรืออยูในลักษณะสารประกอบนี้ทั้งหมด
กรณีที่ 1 ถ า อั ตราส วนรอ ยละ(เศษส ว นโดยมวล)ของอะลู มิ เนี ย มออกไซด (Al2O3) ต อ
ไอออน (III) ออกไซด (Fe2O3) มีคาเทากับ 0.64 หรือมากกวาใหคํานวณหารอยละ
(เศษสวนโดยมวล) ของไตรแคลเซียมซิลิเกต ไดแคลเซียมซิลิเกต ไตรแคลเซีย ม
อะลูมิเนต และ เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรด จากผลการวิเคราะหทางเคมี
ดังตอไปนี้
ไตรแคลเซียมซิลิเกต = (4.071 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล) ของ CaO) – (7.600 x
รอ ยละ(เศษสวนโดยมวล)ของ SiO2) – (6.718 x รอยละ
(เศษส วนโดยมวล)ของ Al2O3) - ( 1.430 x ร อ ยละ
(เศษสวนโดยมวล) ของ Fe2O3) – ( 2.852 x รอ ยละ
(เศษสวนโดยมวล)ของ SO3)
ไดแคลเซียมซิลิเกต = (2.867 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล) ของ SiO2) – (0.754 4
x รอยละ(เศษสวนโดยมวล) ของ 3CaO.SiO2)
ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต = (2.650 x รอ ยละ(เศษส วนโดยมวล) ของ Al2O3) –
(1.692 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล)ของ Fe2O3)
เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต = 3.043 x รอ ยละ(เศษส วนโดยมวล) ของ
Fe2O3
กรณีที่ 2 ถาอัตราสวนรอยละ(เศษสวนโดยมวล)ของอะลูมิเนียมออกไซดตอ ไอรออน (III)
ออกไซด มีค า นอ ยกวา 0.64 จะเกิ ดสารละลายของแข็ งของแคลเซี ยมอะลู มิโ น
เฟอรไรตขึ้น ปริมาณรอยละ(เศษสวนโดยมวล)ของสารละลายของแข็งนี้ และของ
ไตรแคลเซียมซิลิเกตใหคํานวณจากสูตรตอไปนี้
สารละลายของแข็งของเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกไดแคลเซียมเฟอรไรด
= (2.100 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล) ของ Al2O3) + (1.702 x รอยละ (เศษสวน
โดยมวล) ของ Fe2O3) ไตรแคลเซียมซิลิเกต
= (4.071 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล)ของ CaO) – (7.600 x รอยละ(เศษสวนโดย
มวล)ของ SiO2) – (4.479 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล)ของ Al2O3) – (2.859 x
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รอยละ(เศษสวนโดยมวล)ของ Fe2O3) – (2.852 x รอยละ(เศษสวนโดยมวล)
ของ SO3)
ไตรแคลเซี ย มอะลู มิ เ นตจะไม ปรากฏในปู น ซี เ มนตที่ มี ส ว นประกอบนี้ ส ว น
ไดแคลเซียมซิลิเกตใหคํานวณจากสูตรที่แสดงไวในกรณีที่ 1
ในการคํ า นวณหาค า ไตรแคลเซี ยมอะลูมิเ นต ใหใ ชคา ที่วิ เคราะหไดล ะเอียดถึง
เศษสวนโดยมวล 0.01 % ของ Al2O3 และ Fe2O3
สวนในการคํานวณหาคาของสารประกอบอื่นๆ ใหใ ชคา ที่วิเคราะหไดละเอียดถึง
รอยเศษสวนโดยมวล 0.1 % ของออกไซด
คาที่คํานวณไดทั้งหมดที่อธิบายในหมายเหตุนี้ จะตองรายงานใหละเอียดถึงเศษสวน
โดยมวล 0.01%
4.2 ลักษณะทางฟสกิ ส
ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวตองมีลกั ษณะทางฟสกิ สเปนไปตามตารางที่ 2
4.3 ขอแนะนําในการเก็บ การสั่งซือ้ และขอกําหนดอื่นๆ
ใหเปนไปตามภาคผนวก ก
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางฟสิกส
(ขอ 4.2)
รายการที่
ลักษณะ
1
ปริมาณอากาศในมอรตาร 1) ไมมากกวา รอยละ
(เศษสวนโดยมวล)
2
ความละเอียด 2) พื้นผิวจําเพาะ (specific surface)
ทดสอบดวยมาตรความขุนวากเนอร (Wagner
turbidimeter) ไมนอยกวา
หรือ
ทดสอบดวยสภาพความซึมผานอากาศไดของ
เบลน (Blaine air permeability apparatus)
ไมนอยกวา
3
การขยายตัวดวยวิธอี อโตเคลฟ (autoclave
expansion) ไมมากกวา รอยละ
4
ความตานแรงอัด 3) ไมนอ ยกวา
อายุ 3 d
อายุ 7 d
อายุ 28 d
5
ระยะเวลากอตัว
ทดสอบแบบไวแคต (Vicat test)
การกอตัวระยะตน ไมนอ ยกวา
การกอตัวระยะปลาย ไมมากกวา
หรือ
ทดสอบแบบกิลโมร (Gilmore test)
การกอตัวระยะตน ไมนอ ยกวา
การกอตัวระยะปลาย ไมมากกวา
6
การกอตัวผิดปกติ ระยะจมปลาย ไมนอ ยกวา รอยละ
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หนวย

เกณฑทกี่ าํ หนด

วิธีทดสอบ

-

12

มอก.15 เลม 13

cm2/kg

1 600

มอก.15 เลม 5

cm2/kg

2 800

มอก.15 เลม 6

-

0.80

มอก.15 เลม 11
มอก.15 เลม 12

MPa
MPa
MPa

12.0
19.0
28.0
มอก.15 เลม 9

min
min

45
375
มอก.15 เลม 10

min
min
-

60
600
50

มอก.15 เลม 15

มอก.133-2556
ตารางที่ 2 ลักษณะทางฟสิกส(ตอ)
(ขอ 4.2)
รายการที่
ลักษณะ
7
ความขาว
ทดสอบแบบฮันเตอร (Hunter test) ไมนอยกวา

หรือ
ทดสอบแบบเคต (Kett test) ไมนอยกวา
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หนวย

เกณฑทกี่ าํ หนด

วิธีทดสอบ

-

90

การทดสอบ ให
เ ป น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมการ
ทดสอบแฟคเตอร
การสะทอนและสี
โดยสเปกโตโฟ
โ ต มิ เ ต อ ร ( ใ น
กรณี ที่ ยั ง มิ ไ ด มี
ประกาศกํ า หนด
มาตรฐานดังกลาว
ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
ASTM E 1331)

-

83

การทดสอบ ให
เ ป น ไ ป ต า ม
มาตรฐานการวั ด
สี -ก า ร ส ะ ท อ น
และการสอ งผา น
วัตถุ(ในกรณีที่ยั ง
มิ ไ ด มี ป ร ะ ก า ศ
กําหนดมาตรฐาน
ดั ง ก ล า ว ใ ห
เปนไปตาม JIS Z
8722)

หมายเหตุ

1)

2)

3)
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ปริ มาณอากาศที่จะมีอยูใ นคอนกรีตที่ทํา จากปูนซีเ มนต ปอรตแลนด ขาวที่เปน ไปตามเกณฑ
ที่กําหนดนี้ ไมจําเปนจะตองมีปริมาณอากาศเทากับที่มีในมอรตาร
การทดสอบความละเอียด 2 วิ ธีนี้ อาจเลือกใชวิธีใ ดวิธีหนึ่งก็ ได แตใ นกรณีที่มีขอ โตแยงหรื อ
หาคาความละเอียดของตัวอยางดวยเครื่องแอรเพอรมีอะบิลิตีแ บบเบลนไมได ใหใชมาตรความ
ขุนวากเนอรแทน
คาความตานแรงอัดที่อายุใดอายุหนึ่งจะตองไมนอยกวาที่ทดสอบไดที่อายุนอยกวา

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวในถุงหรือภาชนะอื่นที่ปดสนิท กันความชื้นและแข็งแรง
5.2 หากมิไดตกลงไวเปนอยางอื่น ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวที่บรรจุถุงสําหรับจําหนาย ใหมีมวลสุทธิถุงละ
40 kg และไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ที่ถุงปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวทุกหนวย อยา งนอ ยตอ งมีเลข อัก ษร หรือ เครื่องหมายแจงรายละเอีย ด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย และชัดเจน
(1) ชื่อ “ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว”
(2) มวลสุทธิเปนกิโลกรัม หรือเมตริกตัน
(3) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(4) วัน เดือน ป ที่ทํา
6.2 ในกรณี ที่ปู นซี เมนตปอรตแลนดขาวบรรจุภาชนะอยา งอื่ นสงใหผู ซื้อ ใหแ จงรายละเอี ยดตามข อ 6.1
ที่ใบสงของหรือใบรับรองผล หรือที่อื่นใดตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูทํา
6.3 ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ข

-7-

มอก.133-2556

ภาคผนวก ก.
ขอแนะนําในการเก็บ การสัง่ ซื้อ และขอกําหนดอืน่ ๆ
(ขอ 4.3)
ก.1 การเก็บปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว
สถานที่เก็บตองแหงและปองกันความเปยกชื้นไมใหเขาถึงปูนซีเมนตทุกฤดูกาล และใหเก็บไวในลักษณะที่
ตรวจสอบไดสะดวก และมีขอบงชี้วาเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวรุนใด
ก.2 เอกสารการสั่งซื้อ ใหระบุลักษณะที่อาจเพิ่มเติมได
ก.3 การตรวจสอบและการออกใบรับรอง
ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย
ก.4 การไมรับของ
อาจกําหนดเงื่อนไขตอไปนี้ ใหระบุไวในสัญญาซื้อขาย หรืออาจใชเงื่อนไขตอไปนี้เปนแนวทางได การไม
รับปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวไดในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดตอไปนี้
(1) กรณีที่ 1 ผลการทดสอบตัว อยา งปูน ซี เมนตปอรต แลนด ข าวไมเ ปน ไปตามเกณฑที่กํา หนดใน
รายการใดรายการหนึ่ง
(2) กรณีที่ 2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวที่ทดสอบแลว หากเก็บในลักษณะปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว
ผง ณ สถานที่เก็บของผูทําเกิน 180 d หรือเก็บในลักษณะปูนซีเมนตปอรตแลนดข าวถุง
ที่สถานที่เก็บของผูขายเกิน 90 d และผลการทดสอบใหมกอนนําไปใชงานไมเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดรายการใดรายการหนึ่ง
(3) กรณีที่ 3 เมื่อตรวจสอบพบวามวลสุทธิของปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวถุง นอยกวาทีก่ าํ หนดไวเกิน 2 %
หรือในกรณีที่มีการซื้อขายเปนจํานวนมาก ถามวลสุทธิเฉลี่ยของปูนซีเมนตปอรตแลนดขาว
ตั้งแต 50 ถุงขึ้นไป คํา นวณจากมวลที่ไดจากการชั่งตัวอยางซึ่งเก็บดวยวิธีสุมปูนซีเมนต
ปอรตแลนดขาวแตละถุงมีคาต่ํากวามวลสุทธิที่กําหนด
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ภาคผนวก ข.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 7)
ข.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ปูนซีเมนตปอรตแลนดขาวที่ทํา ตอเนื่องกันคราวเดียวกัน และแหลงเดียวกันที่สง
มอบในคราวเดียวกัน หรือที่เขาไซโลเดียวกันหรือ หลายไซโลเรียงกันตามลํา ดับ หรือ บรรจุในภาชนะ
ขนสงซึ่งอาจเปนรถหนึ่งคันหรือมากกวาก็ได แตตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดข าวที่ขนมาจากไซโล
เดียวกัน
ข.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตาม มอก.15 เลม 16 หรืออาจใชแผนการชักตัวอยา งอื่นที่
เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
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