ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4420 ( พ.ศ. 2555 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ (แกไขครั้งที่ 1)
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด
เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก.15 เลม 1–2547
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก.15 เลม 1–2547 ทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3283 (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้
1. ใหแกหมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก.15 เลม 1–2547” เปน “มอก.15 เลม
1–2555”
2. ใหเพิ่มขอ 2.3 ใหมดังนี้
“2.3 หินปูน (limestone) หมายถึง หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งมีสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนต (calcium carbonate–CaCO3) หรือคารบอเนตของแคลเซียม
และแมกนีเซียมเปนสวนใหญ แบงเปน 3 ประเภท คือ
(1) หินปูนทีม่ ีแคลเซียมสูง (high–calcium limestone) มีแมกนีเซียม
คารบอเนตตัง้ แตรอยละ 0 ถึง รอยละ 5”
(2) หินปูนแมกนีเซียม (magnesium limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนต
มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 35
(3) หินปูนโดโลไมต (dolomitic limestone) มีแมกนีเซียมคารบอเนต
(magnesium carbonate–MgCO3) มากกวารอยละ 35 ถึง รอยละ 46
3. ใหยกเลิกความในขอ 4.1.2 และใหใชความตอไปนี้แทน
“4.1.2 หินปูนในปริมาณไมเกินรอยละ 5.0 โดยมวลของปูนซีเมนต หินปูนตองเปน
วัสดุตามธรรมชาติประกอบดวยแรธาตุ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในรูป
ของแคลเซียมคารบอเนตไมนอ ยกวารอยละ 70 โดยมวลตามบทนิยามขอ
2.3”
(1)

4. ใหเพิ่มขอ 4.1.3 ใหมดังนี้
“4.1.3 วัสดุเพิ่มอนินทรีย (Inorganic processing additions) ในปริมาณไมเกิน
รอยละ 5.0 โดยมวลของปูนซีเมนต วัสดุเพิ่มอนินทรียใสไดไมมากกวา 1 ชนิด
ในแตละครั้ง ปริมาณที่ใสถามากกวารอยละ 1.0 โดยมวลของปูนซีเมนต ตอง
เปนไปตาม มอก.15 เลม 20 ถามีวัสดุเพิ่มอนินทรียตองรายงานปริมาณที่ใช
เปนรอยละของมวลปูนซีเมนต พรอมกับออกไซดของวัสดุเพิม่ อนินทรีย”
5. ใหเพิ่มขอ 4.1.4 ใหมดังนี้
“4.1.4 วัสดุเพิ่มอินทรีย (Organic Processing additions) ตองเปนไปตาม มอก.15
เลม 20 ในปริมาณไมเกินรอยละ 1.0 โดยมวลของปูนซีเมนต”
6. ใหเพิ่มขอ 7.1(4) ใหม ดังนี้ และใหเปลี่ยนขอ 7.1(4) เดิม เปนขอ 7.1(5)
“(4) วัน เดือน ป ที่ทํา”
ทั้งนี้ ใหมผี ลตัง้ แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑปูนซีเมนตปอรตแลนด
เลม 1 ขอกําหนดเกณฑคุณภาพ ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.15 เลม 1–2555 ใชบังคับ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 129 ตอนพิเศษ 108 ง
วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2555
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ นี้ ไดประกาศใชเปนครัง้ แรก
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดคุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก.15
เลม 1–2514 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 88 ตอนที่ 145 วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2514 ได
แกไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 103 วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 ใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 142 วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2517 และไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐาน
เดิมและกำหนดมาตรฐานนีข้ นึ้ ใหม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1492 วันที่ 23 มิถนุ ายน พุทธศักราช
2532 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 110 วันที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 ตอมาเมือ่ ถึงวาระแกไข
ปรับปรุง คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 8 และผทู เี่ กีย่ วของไดพจิ ารณาทบทวนแลวเห็นวามีขอ ความและสาระสำคัญ
ทางวิชาการหลายแหงควรแกไขปรับปรุง จึงแกไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพนีข้ นึ้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ เปนเลมหนึง่ ในอนุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ซึง่ มีดงั นี้
มอก.15 เลม 1–2547 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ
มอก.15 เลม 2–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 2 การทดสอบความถวงจำเพาะของปูนซีเมนต
ไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 3–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 3 วิธที ดสอบความละเอียดของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
โดยใชแรงขนาด 150 และ 75 ไมโครเมตร
มอก.15 เลม 4–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 4 วิธที ดสอบความละเอียดของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
โดยใชแรงขนาด 45 ไมโครเมตร
มอก.15 เลม 5–2519 ปู น ซี เ มนต ป อร ต แลนด เล ม 5 วิ ธี ท ดสอบความละเอี ย ดของปู น ซี เ มนต
ปอรตแลนดโดยใชเทอรบดิ มิ เิ ตอร
มอก.15 เลม 6–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต
ปอรตแลนด โดยเครือ่ งแอรเพอรมอี ะบิลติ ี
มอก.15 เลม 7–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 7 การทดสอบความรอนทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าระหวาง
ปูนซีเมนตไฮดรอลิกกับน้ำ
มอก.15 เลม 8–2514 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 8 ขอกำหนดวิธีทดสอบจำนวนน้ำที่เหมาะสม
เพือ่ ใหไดความขนเหลวปกติของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 9–2518 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 9 การหาระยะเวลากอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
โดยใชเข็มแบบไวแคต
มอก.15 เลม 10–2518 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 10 การหาระยะเวลากอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
โดยใชเข็มแบบกิลโมร
มอก.15 เลม 11–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต
ปอรตแลนดโดยวิธอี อโตเคลฟ
มอก.15 เลม 12–2532 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 12 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของมอรตาร
ปูนซีเมนตไฮดรอลิก
(3)

มอก.15 เลม 13–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 13 วิธที ดสอบหาปริมาณอากาศในมอรตารของ
ปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 14–2520 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 14 การทดสอบหาการขยายตัวของมอรตา
ปูนซีเมนตปอรตแลนดเนือ่ งจากซัลเฟต
มอก.15 เลม 15–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 15 วิธีทดสอบการกอตัวผิดปกติของปูนซีเมนต
ปอรตแลนด (โดยใชวธิ เี พสต)
มอก.15 เลม 16–2535 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 16 การชักตัวอยางและการยอมรับปูนซีเมนต
ไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 17–2516 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 17 การผสมมอรตาปูนซีเมนตไฮดรอลิกดวย
เครือ่ งผสม
มอก.15 เลม 18–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 18 การวิเคราะหทางเคมีของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 20–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 20 การใชวสั ดุผสมเพิม่ ในการทำปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 21–2533 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระใน
ไฮเดรเทดมอรตารปนู ซีเมนตปอรตแลนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดขึน้ โดยใชเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
ASTM C 150–02
Portland cement
ASTM C 563-96
Test method for optimum S03 in hydraulic cement using 24-h compressive
strength
ASTM C 1038-01 Test method for expansion of hydraulic cement mortar bars stored in water
มอก.15 เลม 5-2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 5 วิธที ดสอบความละเอียดของปูนซีเมนตปอรตแลนด
โดยใชเทอรบดิ มิ เิ ตอร
มอก.15 เลม 6–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต
ปอรตแลนด โดยเครือ่ งแอรเพอรมอี ะบิลติ ี
มอก.15 เลม 7–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 7 การทดสอบความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
ระหวางปูนซีเมนตไฮดรอลิกกับน้ำ
มอก.15 เลม 9–2518 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 9 การหาระยะเวลากอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
โดยใชเข็มแบบไวแคต
มอก.15 เลม 10–2518 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 10 การหาระยะเวลากอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
โดยใชเข็มแบบกิลโมร
มอก.15 เลม 11–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต
ปอรตแลนดโดยวิธอี อโตเคลฟ
มอก.15 เลม 12–2532 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 12 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของมอรตาร
ปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 13–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 13 วิธที ดสอบหาปริมาณอากาศในมอรตารของ
ปูนซีเมนตไฮดรอลิก
(4)

มอก.15 เลม 14–2520 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 14 การทดสอบหาการขยายตัวของมอรตา
ปูนซีเมนตปอรตแลนดเนือ่ งจากซัลเฟต
มอก.15 เลม 15–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 15 วิธีทดสอบการกอตัวผิดปกติของปูนซีเมนต
ปอรตแลนด (โดยใชวธิ เี พสต)
มอก.15 เลม 16–2535 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 16 การชักตัวอยางและการยอมรับปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 18–2519 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 18 การวิเคราะหทางเคมีของปูนซีเมนตไฮดรอลิก
มอก.15 เลม 20–2521 ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 20 การใชวสั ดุผสมเพิม่ ในการทำปูนซีเมนตไฮดรอลิก

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511

(5)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3283 ( พ.ศ. 2547 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดคุณภาพ
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนด
คุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก.15 เลม 1-2532
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1492 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ.2511 เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดคุณภาพ ลงวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ.2532 และออกประกาศกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก.15
เลม 1-2547 ขึน้ ใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลเมือ่ พนกำหนด 270 วัน นับแตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
พินจิ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
เลม 1 ขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดเฉพาะขอกำหนดเกณฑคณ
ุ ภาพสำหรับปูนซีเมนตปอรตแลนด

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland cement) ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ปูนซีเมนต” หมายถึง ผลิตภัณฑ
ทีม่ ลี กั ษณะเปนผง ไดจากการบดปูนเม็ดกับแคลเซียมซัลเฟตรูปใดรูปหนึง่ หรือหลายรูป
2.2 ปูนเม็ด (clinker) หมายถึง ผลึกทีเ่ กิดจากการเผาสวนผสมตางๆ จนรวมตัวกันสุกพอดี มีสว นประกอบเคมี
ทีส่ ำคัญคือ ไฮดรอลิกแคลเซียมซิลเิ กต (hydraulic calcium silicates)

3. ประเภท
3.1 ปูนซีเมนตแบงเปน 5 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภท 1 ปูนซีเมนตทใี่ ชทวั่ ไปทีไ่ มตอ งการคุณภาพพิเศษ
3.1.2 ประเภท 2 ปูนซีเมนตที่ใชเมื่อตองการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความรอนปานกลางขณะทำ
ปฏิกริ ยิ ากับน้ำ
3.1.3 ประเภท 3 ปูนซีเมนตทใี่ ชเมือ่ ตองการคาความตานแรงอัดสูงไดเร็ว
3.1.4 ประเภท 4 ปูนซีเมนตทใี่ ชเมือ่ ตองการความรอนต่ำขณะทำปฏิกริ ยิ ากับน้ำ
3.1.5 ประเภท 5 ปูนซีเมนตทใี่ ชเมือ่ ตองการความทนซัลเฟตสูง

4. วัสดุ
4.1 ปูนซีเมนตจะมีวสั ดุผสมเพิม่ ไดไมเกินระบุไว ดังตอไปนี้
4.1.1 น้ำหรือแคลเซียมซัลเฟตอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางในปริมาณของซัลเฟอรไตรออกไซด และ
ปริมาณน้ำหนักทีส่ ญ
ู เสียเนือ่ งจากการเผา (loss on ignition) เกินเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1
4.1.2 ในการทำปูนซีเมนตผทู ำอาจผสมสิง่ อืน่ ใดเพิม่ เติมตาม มอก.15 เลม 20
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5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 คุณลักษณะทางเคมี
ปูนซีเมนตตอ งมีคณ
ุ ลักษณะทางเคมีเปนไปตามตารางที่ 1 แตอาจเพิม่ เติมรายการตามตารางที่ 2 ไดถา มีการ
ตกลงกันระหวางผซู อื้ กับผขู าย
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.15 เลม 18
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมี
(ขอ 4.1.1 และขอ 5.1)

รายการที่
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1
2
3
4
5

คุณลักษณะ
ซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) รอยละ ไมนอยกวา
อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) รอยละ ไมมากกวา
ไอรออน (III) ออกไซด (Fe2O3) รอยละ ไมมากกวา
แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ ไมมากกวา

เกณฑที่กําหนด
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
1
2
3
4
5

6.0

20.0
6.0
6.0
6.0

5.1 เมื่อมีไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (3CaO.Al2O3) รอยละ 8 หรือ นอยกวา

3.0

5.2 เมื่อมีไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 2) มากกวารอยละ 8
น้ําหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา รอยละ ไมมากกวา
กากที่ไมละลายในกรดและดาง รอยละ ไมมากกวา

3.5
3.0
0.75

6.0

6.5
6.0

6.0

3.0

3.5

2.3

2.3

3.0
0.75

4.5
3.0
0.75

2.5
0.75

3.0
0.75

ซัลเฟอรไตรออกไซด 1) (SO3) รอยละ ไมมากกวา
2)

6
7
8

2)

35

9

ไดแคลเซียมซิลิเกต 2) (2CaO.SiO2) รอยละ ไมมากกวา

40

10

ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต รอยละ ไมมากกวา

11

เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกสองเทาของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 2) [4CaO.Al2O3.Fe2O3
+ 2(3CaO.Al2O3)] หรือสารละลายของแข็งของเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตบวกไดแคลเซียม
เฟอรไรต (4CaO.Al2O3.Fe2O3 + 2CaO.Fe2O3)แลวแตกรณี รอยละ ไมมากกวา

2)

8

15

7

5

3)

25 3)
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ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO.SiO2) รอยละ ไมมากกวา

1)
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ในกรณีที่มีปริมาณเหมาะที่สุด (optimum) ของซัลเฟอรไตรออกไซด (ใชวิธีทดสอบตาม ASTM C 563) มีคาใกลเคียงหรือมากกวาเกณฑที่กำหนด
และถาจะยอมใหมากกวาเกณฑทกี่ ำหนดได ก็จะตองแสดงใหเห็นโดยการทดสอบตาม ASTM C 1038 วาการขยายตัวในน้ำจะไมมากกวารอยละ 0.020
ทีอ่ ายุ 14 วัน
2) เปนสารประกอบสมมุตซ
ิ งึ่ ไดจากคำนวณ ไมจำเปนตองหมายความวาออกไซดตา ง ๆ จะปรากฏอยจู ริง หรืออยใู นลักษณะสารประกอบนีท้ งั้ หมด
2.1) ถาอัตราสวนรอยละของอะลูมเิ นียมออกไซด (Al O ) ตอไอรออน (III) ออกไซด (Fe O ) มีคา เทากับ 0.64 หรือมากกวา ใหคำนวณหารอยละของ
2 3
2 3
ไตรแคลเซียมซิลิเกต ไดแคลเซียมซิลิเกต ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต จากผลการวิเคราะหทางเคมีดังตอไปนี้
ไตรแคลเซียมซิลเิ กต = (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (6.718 x รอยละของ Al2O3) - (1.430 x รอยละของ Fe2O3)
- (2.852 x รอยละของ SO3)
ไดแคลเซียมซิลเิ กต = (2.867 x รอยละของ SiO2) - (0.754 4 x รอยละของ 3CaO.SiO2)
ไตรแคลเซียมอะลูมเิ นต = (2.650 x รอยละของ Al2O3) - (1.692 x รอยละของ Fe2O3)
เททระแคลเซียมอะลูมโิ นเฟอรไรต = 3.043 x รอยละของ Fe2O3
2.2) ถาอัตราสวนรอยละของอะลูมเิ นียมออกไซตตอ
 ไอรออน (III) ออกไซด มีคา นอยกวา 0.64 จะเกิดสารละลายของแข็งของแคลเซียมอะลูมโิ นเฟอรไรต
ขึ้น ปริมาณรอยละของสารละลายของแข็งนี้ และของไตรแคลเซียมซิลิเกตใหคำนวณจากสูตรตอไปนี้
สารละลายของแข็งของเททระแคลเซียมอะลูมโิ นเฟอรไรตบวกไดแคลเซียมเฟอรไรต = (2.100 x รอยละของ Al2O3) + (1.702 x รอยละของ Fe2O3)
ไตรแคลเซียมซิลเิ กต = (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (4.479 x รอยละของ Al2O3) - (2.859 x รอยละของ Fe2O3)
- (2.852 x รอยละของ SO3)
ไตรแคลเซียมอะลูมิเนตจะไมปรากฏในปูนซีเมนตที่มีสวนประกอบนี้ สวนไดแคลเซียมซิลิเกตใหคำนวณจากสูตรที่แสดงไวในขอ 2.1)
ในการคำนวณหาคาไตรแคลเซียมอะลูมเิ นต ใหใชคา ทีว่ เิ คราะหไดละเอียดถึงรอยละ 0.01 ของ Al2O3 และ Fe2O3
สวนในการคำนวณหาคาของสารประกอบอืน่ ๆ ใหใชคา ทีว่ เิ คราะหไดละเอียดถึงรอยละ 0.1 ของออกไซด
คาที่คำนวณไดทั้งหมดที่อธิบายในหมายเหตุนี้ จะตองรายงานใหละเอียดถึงรอยละ 1
3) ไมกำหนด ในกรณีทก
ี่ ำหนดการขยายตัวเนือ่ งจากซัลเฟตตามตารางที่ 4
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หมายเหตุ

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางเคมีทอี่ าจเพิม่ เติมได
(ขอ 5.1)
รายการ
คุณลักษณะ
ที่
1 ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 1) รอยละ ไมมากกวา
2 ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 1) รอยละ ไมมากกวา
3
4

ไตรแคลเซียมซิลเิ กตบวกไตรแคลเซียมอะลูมิเนต 1)
รอยละ ไมมากกวา
ดาง (Na2O + 0.658 K2O) รอยละ ไมมากกวา
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หมายเหตุ

เกณฑที่กําหนด
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5
หมายเหตุ
8
ปูนซีเมนตที่ทนซัลเฟตปานกลางได
5

0.60

ปูนซีเมนตที่ทนซัลเฟตสูงได

58 2)

ปูนซีเมนตที่เกิดความรอนปานกลาง

0.60

จากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา
ปูนซีเมนตมีดางต่ํา

0.60

0.60

0.60

1)

เปนสารประกอบสมมุตซิ งึ่ ไดจากคำนวณ ไมจำเปนตองหมายความวาออกไซดตา ง ๆ จะปรากฏอยจู ริง หรืออยใู นลักษณะสารประกอบนีท้ งั้ หมด
1.1) ถาอัตราสวนรอยละของอะลูมเิ นียมออกไซดตอ
 ไอรออน (III) ออกไซด มีคา เทากับ 0.64 หรือมากกวา ใหคำนวณหารอยละของไตรแคลเซียมซิลเิ กต
ไดแคลเซียมซิลิเกต ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรตจากผลการวิเคราะหทางเคมี ดังตอไปนี้
ไตรแคลเซียมซิลเิ กต = (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (6.718 x รอยละของ Al2O3) - (1.430 x รอยละของ Fe2O3)
- (2.852 x รอยละของ SO3)
ไดแคลเซียมซิลเิ กต = (2.867 x รอยละของ SiO2) - (0.754 4 x รอยละของ 3CaO.SiO2)
ไตรแคลเซียมอะลูมเิ นต = (2.650 x รอยละของ Al2O3) - (1.692 x รอยละของ Fe2O3)
เททระแคลเซียมอะลูมโิ นเฟอรไรต = 3.043 x รอยละของ Fe2O3
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2)

ถาอัตราสวนรอยละของอะลูมเิ นียมออกไซดตอ ไอรออน (III) ออกไซด มีคา นอยกวา 0.64 จะเกิดสารละลายของแข็งของแคลเซียมอะลูมโิ นเฟอรไรตขนึ้
ปริมาณรอยละของสารละลายของแข็งนี้และของไตรแคลเซียมซิลิเกต ใหคำนวณจากสูตรตอไปนี้
สารละลายของแข็งของแคลเซียมอะลูมโิ นเฟอรไรต = (2.100 x รอยละของ Al2O3) + (1.702 x รอยละของ Fe2O3)
ไตรแคลเซียมซิลเิ กต = (4.071 x รอยละของ CaO) - (7.600 x รอยละของ SiO2) - (4.479 x รอยละของ Al2O3) - (2.859 x รอยละของ Fe2O3)
- (2.852 x รอยละของ SO3)
ไตรแคลเซียมอะลูมิเนตจะไมปรากฏในปูนซีเมนตที่มีสวนประกอบนี้ สวนไดแคลเซียมซิลิเกตใหคำนวณจากสูตรที่แสดงไวในขอ 1.1) ในการคำนวณ
หาคาไตรแคลเซียมอะลูมเิ นต ใหใชคา ทีว่ เิ คราะหไดละเอียดถึงรอยละ 0.01 ของ Al2O3 และ Fe2O3 สวนในการคำนวณหาคาของสารประกอบอืน่ ๆ
ใหใชคา ทีว่ เิ คราะหไดละเอียดถึงรอยละ 0.1 ของออกไซด
คาที่คำนวณไดทั้งหมดที่อธิบายในหมายเหตุนี้ จะตองรายงานใหละเอียดถึงรอยละ 1
เกณฑที่กำหนดนี้ใชในกรณีที่ตองการความรอนปานกลาง และไมไดกำหนดรายการความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ำ
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1.2)
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5.2 คุณลักษณะทางฟสกิ ส
ปูนซีเมนตตอ งมีคณ
ุ ลักษณะทางฟสกิ สเปนไปตามตารางที่ 3 แตอาจเพิม่ เติมรายการตามตารางที่ 4 ไดถา มี
การตกลงกันระหวางผซู อื้ กับผขู าย
5.3 ขอกำหนดอื่นๆ
ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

6. การบรรจุ
6.1 ในกรณีทใี่ ชถงุ บรรจุ ถุงนัน้ ตองแนนหนาและแข็งแรง
6.2 ปูนซีเมนตทบี่ รรจุถงุ สำหรับจำหนาย โดยทัว่ ไปมีน้ำหนักสุทธิถงุ ละ 50 กิโลกรัม เวนแตจะมีการตกลงกันเปน
อยางอื่น

–7–

–8–

รายการ
คุณลักษณะ
ที่
1 ปริมาณอากาศในมอรตาร 1) รอยละ โดยปริมาตร ไมมากกวา
2 ความละเอียด 2) พื้นผิวจําเพาะ (specific surface) ตารางเมตรตอกิโลกรัม
- ทดสอบดวยมาตรความขุนวากเนอร (Wagner turbidimeter) ไมนอยกวา
- ทดสอบดวยสภาพความซึมผานอากาศไดของเบลน (Blaine air permeability) ไมนอยกวา
3 การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ (autoclave expansion) รอยละ ไมมากกวา
4 ความตานแรงอัด 3) เมกะพาสคัล
ไมนอยกวา
อายุ 1 วัน
อายุ 3 วัน
อายุ 7 วัน
อายุ 28 วัน
5 ระยะเวลากอตัว 4)
- ทดสอบแบบกิลโมร (Gillmore test)
การกอตัวระยะตน นาที ไมนอยกวา
การกอตัวระยะปลาย ชั่วโมง ไมมากกวา
หรือ
- ทดสอบแบบไวแคต (Vicat test)
การกอตัวระยะตน นาที ไมนอยกวา
การกอตัวระยะปลาย นาที ไมมากกวา

เกณฑทกี่ ําหนด
วิธีทดสอบตาม
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5
12
12
12
12
12
มอก.15 เลม 13
160
280
0.80

12.0
19.0

160
280
0.80

10.0
17.0

0.80

160
280
0.80

160
280
0.80

7.0
17.0

8.0
15.0
21.0

12.0
24.0

มอก.15 เลม 5
มอก.15 เลม 6
มอก.15 เลม 11
มอก.15 เลม 12

มอก.15 เลม 10
60
10

60
10

60
10

60
10

60
10
มอก.15 เลม 9

45
375

45
375

45
375

45
375

45
375
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ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางฟสกิ ส
(ขอ 5.2)

หมายเหตุ

1)
2)

3)
4)

ปริมาณอากาศทีจ่ ะมีอยใู นคอนกรีตทีท่ ำจากปูนซีเมนตทเี่ ปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดนี้ ไมจำเปนจะตองมีปริมาณอากาศเทากับทีม่ ใี นมอรตาร
การทดสอบความละเอียด 2 วิธี อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได แตในกรณีที่มีขอโตแยงหรือหาคาความละเอียดของตัวอยางไมไดดวยสภาพความซึมผาน
อากาศไดของเบลน ใหใชมาตรความขุนวากเนอรแทน
คาความตานแรงอัดที่อายุใดอายุหนึ่งจะตองไมนอยกวาที่ทดสอบไดที่อายุนอยกวา
ผูซื้ออาจระบุวิธีทดสอบระยะเวลากอตัววิธีใดวิธีหนึ่งก็ได ในกรณีที่ผูซื้อมิไดระบุไวใหใชวิธีทดสอบแบบไวแคต
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ตารรางที่ 4 คุณลักษณะทางฟสกิ สทอี่ าจเพิม่ เติมได
(ขอ 5.2)

รายการที่
1
2

–10–
3
4

หมายเหตุ

คุณลักษณะ
การกอตัวผิดปกติ ระยะจมปลาย รอยละ ไมนอยกวา
ความรอนที่เกิดขึน้ จากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา
แคลอรีตอ กรัม ไมมากกวา
อายุ 7 วัน
อายุ 28 วัน
ความตานแรงอัด เมกะพาสคัล ไมนอยกวา
อายุ 28 วัน
การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต รอยละ ไมมากกวา
อายุ 14 วัน
1)

2)

เกณฑที่กําหนด
ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5
50
50
50
50
50

70

1)

วิธีทดสอบตาม
มอก.15 เลม 15
มอก.15 เลม 7

60
70
มอก.15 เลม 12

28.0

28.0
มอก.15 เลม 14
0.040 2)

ถามีการกำหนดรายการความรอนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ำ ก็ไมตองกำหนดไตรแคลเซียมซิลิเกตบวกไตรแคลเซียมอะลูมิเนตที่
ระบุไวในตารางที่ 2
ถามีการกำหนดรายการการขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ก็ไมตองกำหนดเกณฑของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต และเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอรไรต
บวกสองเทาของไตรแคลเซียมอะลูมิเนตที่ระบุไวในตารางที่ 1

มอก. 15 เลม 1–2547

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีถ่ งุ บรรจุปนู ซีเมนตทกุ หนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น ไดงา ย
ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ
(2) ประเภท
(3) น้ำหนักสุทธิเปนกิโลกรัม หรือเมตริกตัน
(4) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.2 ในกรณีทเี่ ปนปูนซีเมนตผงบรรจุภาชนะอยางอืน่ สงใหผซู อื้ ใหแจงรายละเอียดในใบสงของกำกับปูนซีเมนตนนั้
ตามขอ 7.1 ดวย แตน้ำหนักสุทธิทงั้ หมดใหใชน้ำหนักสุทธิรวม
7.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ปูนซีเมนตประเภทเดียวกันทีท่ ำตอเนือ่ งกันคราวเดียวกันและแหลงเดียวกันทีส่ ง มอบในคราว
เดียวกัน หรือทีเ่ ขาไซโลเดียวกันหรือหลายไซโลเรียงกันตามลำดับ หรือทีบ่ รรจุในภาชนะขนสงซึง่ อาจเปนรถ
หนึง่ คันหรือมากกวาก็ได แตตอ งเปนปูนซีเมนตทขี่ นมาจากไซโลเดียวกัน
8.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตาม มอก.15 เลม 16 หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอื่นที่
เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
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ภาคผนวก ก.
ก.1 การเก็บปูนซีเมนต
สถานทีเ่ ก็บปูนซีเมนต ตองแหงและสามารถปองกันความเปยกชืน้ มิใหเขาถึงปูนซีเมนตไดทกุ ฤดูกาล และเก็บ
ปูนซีเมนตไวในลักษณะทีผ่ ตู รวจสอบสามารถตรวจสอบไดสะดวก และทราบไดวา เปนปูนซีเมนตรนุ ใด
ก.2 เอกสารการสัง่ ซือ้ ควรระบุประเภทของปูนซีเมนตทตี่ อ งการพรอมทัง้ คุณลักษณะทีอ่ าจเพิม่ เติมไดถา ตองการ
ถาในเอกสารการสัง่ ซือ้ มิไดระบุประเภทของปูนซีเมนต ใหถอื วาเปนปูนซีเมนตประเภท 1
ก.3 การตรวจสอบและออกใบรับรอง
การตรวจสอบและการออกใบรับรองปูนซีเมนต ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซู อื้ กับผขู าย
ก.4 การไมรบั ของ
อาจกำหนดเงือ่ นไขตอไปนีไ้ วในสัญญาซือ้ ขาย หรือหากมิไดกำหนดไวกอ็ าจใชเงือ่ นไขตอไปนีเ้ ปนแนวทางได
ผซู อื้ อาจไมรบั ปูนซีเมนตรนุ นัน้ ไดในกรณีตอ ไปนี้
ก.4.1 ผลการทดสอบตัวอยางปูนซีเมนตไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในรายการใดรายการหนึง่
ก.4.2 ปูนซีเมนตทที่ ดสอบแลว หากเก็บในลักษณะปูนซีเมนตผง ณ สถานทีเ่ ก็บของผทู ำเกิน 6 เดือน หรือเก็บใน
ลักษณะปูนซีเมนตถงุ ณ สถานทีเ่ ก็บของผขู ายเกิน 3 เดือน หากปรากฏวาผลการทดสอบซ้ำกอนนำไปใชงาน
ทีผ่ ซู อื้ อาจขอรองใหทดสอบซ้ำไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดรายการใดรายการหนึง่
ก.4.3 เมือ่ ตรวจสอบพบวาน้ำหนักสุทธิของปูนซีเมนตถงุ ทีก่ ำหนดน้ำหนักสุทธิไวแนนอนแลวนอยกวาทีก่ ำหนด
ไว เกินรอยละ 2 หรือในกรณีทมี่ กี ารซือ้ ขายเปนจำนวนมาก ถาน้ำหนักสุทธิเฉลีย่ ของปูนซีเมนต 50 ถุง
คำนวณจากน้ำหนักทีไ่ ดจากการชัง่ ตัวอยางซึง่ เก็บดวยวิธสี มุ ปูนซีเมนตแตละถุงมีคา ต่ำกวาน้ำหนักสุทธิที่
กำหนด
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