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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิธีทดสอบปูนซีเมนต์

่าน
ั้น

เล่ม 14 วิธีทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
บทนา

1. ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กาหนดวิธีทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจาก
ซั ล เฟต ส าหรั บ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ เ ท่ า นั้ น โดยการวั ด การขยายตั ว ของแท่ ง มอร์ ต าร์ ที่ มี ปู น ซี เ มนต์
ปอร์ตแลนด์และยิปซัมเป็นส่วนผสม ในอัตราส่วนที่ทาให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) 7.0% โดยมวล

คว
าม
ค

1.1

ิดเห
็นเท

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กาหนดขึ้นโดยอาศัย ASTM C452-15 Standard Test Method for Potential
Expansion of Portland-Cement Mortars Exposed to Sulfate ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ ASTM International ตั้งอยู่
ที่เลขที่ 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, สหรัฐอเมริกา โดยได้รับอนุญาตจาก ASTM
International

2. เอกสารอ้างอิง

มาตรฐานอ้างอิง

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

2.1

มอก. 15 เล่ม 12

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์
ไฮดรอลิก

มอก. 15 เล่ม 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกาหนดเกณฑ์คุณภาพ

ASTM C219

Terminology Relating to Hydraulic Cement

ASTM C230/C230M Specification for Flow Table for Use in Tests of Hydraulic Cement
มอก. 2752 เล่ม 17

วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 17 การผสมซีเมนต์ไฮดรอลิ กเพสต์และมอร์ตาร์ในสภาพ
เหลวด้วยเครื่องผสม

ASTM C471M

Test Methods for Chemical Analysis of Gypsum and Gypsum products
(Metric)

ASTM C490

Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of
Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete

ASTM C511

Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water
Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cement and Concretes
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Specification for Standard Sand

ASTM C1005

Specification for Reference Masses and Devices for Determining Mass and
Volume for Use in the Physical Testing of Hydraulic Cements

ASTM SI10

IEEE/ ASTM SI 10 American National Standards Practice

3. บทนิยาม
3.1

บทนิยาม ตาม ASTM C219

4.1

ิดเห
็นเท

4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

่าน
ั้น

ASTM C778

วิธีการทดสอบนี้ ไม่เหมาะส าหรั บ ใช้ในการทดสอบความทนทานต่อซัล เฟตของปูนซีเมนต์ช นิ ด blended
hydraulic cement ปูน ซีเมนต์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปอซโซลาน และ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุง

คว
าม
ค

หมายเหตุ 1 การเพิ่มขึ้นของการทนทานต่อซัลเฟตของปูนซีเมนต์ ชนิด blended hydraulic cement ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซ
โซลาน และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กากถลุง เกิดขึ้น ในคอนกรีตเมื่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน หรือปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์กากถลุงมีเวลาเพียงพอในการเกิดปฏิกิริยา

5. นัยสาคัญและการใช้งาน

5.1

วิธีทดสอบนี้ใช้สาหรับวัดการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต และใช้กาหนดว่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ทนทานซัลเฟต เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการตามข้อกาหนดของ มอก. 15 เล่ม 1

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

6. เครื่องมือทดสอบ

6.1

ตุ้มน้าหนักและเครื่องชั่ง
ตาม ASTM C1005

6.2

แท่นทดสอบการไหลแผ่

ตาม ASTM C230/C230M

6.3

เครื่องผสม อ่างผสม และใบพาย
ตาม มอก. 2752 เล่ม 17

6.4

เกรียงเหล็ก และแท่งกระทุ้ง
ตาม มอก. 15 เล่ม 12

6.5

กระบอกตวง แบบหล่อ และเครื่องเปรียบเทียบความยาว
ตาม ASTM C490
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7. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ห้องทดสอบ วัสดุแห้ง และน้าที่ใช้ผสม ต้องมีอุณหภูมิเป็น 23.0 ºC ± 4.0 ºC (73.5 ºF ± 7 ºF) และความชื้น
สัมพัทธ์ของห้องทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 50%

7.2

ตู้ควบคุมความชื้น หรือห้องควบคุมความชื้น ตาม ASTM C511

8. วัสดุ
8.1

ทรายมาตรฐาน

8.2

ิดเห
็นเท

ต้องมีลักษณะตรงตามที่ระบุไว้ใน ASTM C778 สาหรับ Graded Sand

่าน
ั้น

7.1

ยิปซัม

คว
าม
ค

สาหรับยิปซัมที่ใช้ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องเป็นยิปซัมตามธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง และผ่านแร่งขนาด
150 µm (เบอร์ 100) ได้ 100% ผ่านแร่งขนาด 75 µm (เบอร์ 200) ได้อย่างน้อย 94% และผ่านแร่งขนาด
45 µm (เบอร์ 325) ได้อย่ างน้ อย 90% การคานวณปริมาณปู นซีเมนต์และยิปซัมที่ต้ องการใช้ เพื่อให้ ไ ด้
ส่วนผสมที่มี SO3 7.0% โดยมวล คานวณได้ดังนี้
ปูนซีเมนต์, % = [ (g - 7.0)/(g – c) ] x 100
ยิปซัม, % = [ (7.0 – c)/(g – c) ] x 100
เมื่อ

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

c = ปริมาณ SO3 ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นร้อยละ
g = ปริมาณ SO3 ในยิปซัม เป็นร้อยละ
7.0 = ปริมาณ SO3 ในของผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และยิปซัม เป็นร้อยละ

8.3

ปริมาณ SO3 ในยิปซัม

ถ้าไม่ทราบปริมาณ SO3 ในยิปซัม ต้องนายิปซัมไปวิเคราะห์หาปริมาณ SO3 ตาม ASTM C471M
โดยวิเคราะห์ปริมาณ SO3 ให้ละเอียดถึง 0.1%

8.4

น้า

น้าที่ใช้ต้องเป็นน้ากลั่นหรือน้าปราศจากไอออน

9. จานวน และขนาดของแท่งทดสอบ

9.1

เตรียมแท่งทดสอบขนาด 25 mm x 25 mm x 285 mm (1 in x 1 in x 11 ¼ in ) จานวน 6 แท่ง จากการ
ผสม 2 ชุดทดสอบ ซึง่ แต่ละชุดทดสอบสามารถเตรียมแท่งทดสอบได้ 3 แท่ง

9.2

ในการทดสอบประจา แท่งทดสอบที่มีขนาด 25 mm  25 mm x 160 mm (1 in x 1 in x 6 ¼ in) อาจใช้
ทดสอบได้ แต่ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง ให้ถือเอาผลการทดสอบของแท่งทดสอบที่มีขนาด 25 mm x 25 mm
x 285 mm (1 in x 1 in x 11 ¼ in) เป็นเกณฑ์การตัดสิน
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10. การเตรียมแบบหล่อ
10.1 เตรียมแบบหล่อให้เป็นไปตาม ASTM C490

11. อัตราส่วน ความข้นเหลว และการผสมมอร์ตาร์

่าน
ั้น

11.1 การผสมแต่ล ะชุดทดสอบ ใช้ปู น ซีเมนต์และยิปซัม รวมกัน 400 g ทราย 1 100 g น้า 194 mL ส าหรั บ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดไม่กักอากาศ (non-air-entraining portland cements) ทุกประเภท และใช้น้า
184 mL สาหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดกักอากาศ (air-entraining portland cement) ทุกประเภท

ิดเห
็นเท

11.2 การผสมมอร์ตาร์ ให้เทน้าผสมลงในอ่างผสมแล้วเติมยิปซัมลงไปในน้า เดินเครื่องผสมด้วยความเร็วต่า 15 s
หยุดเดินเครื่องผสม จากนั้นเติมปูนซีเมนต์ลงไปในอ่างผสมและดาเนินการต่อตาม มอก.2752 เล่ม 17

12. วิธีทดสอบ
12.1 การหล่อแท่งทดสอบ

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

12.2 การเก็บรักษาแท่งทดสอบ

คว
าม
ค

12.1.1 ในทันทีที่ทดสอบการไหลแผ่เสร็จ ให้นามอร์ตาร์กลับมาใส่ในอ่างผสม ขูดมอร์ตาร์ที่ติดอยู่บริเวณผิวข้าง
ของอ่างผสม แล้ ว เดิน เครื่ องผสมด้ว ยความเร็ว ปานกลาง (285 r/min ± 10 r/min) 15 s จากนั้นนา
ใบพายและอ่างผสมออกจากเครื่องผสม เขย่าใบพายให้มอร์ตาร์ที่ติดใบพายลงในอ่างผสม ใส่มอร์ตาร์ลงใน
แบบหล่อ 2 ชั้น แต่ละชั้นใช้แท่งกระทุ้งกระทุ้งให้มอร์ตาร์กระจายทั่วแบบหล่อ ให้เข้าไปถึงตามมุมต่าง ๆ
รอบหมุดวัดความยาวและตามผิวหน้าของแบบหล่อ จนกระทั่งได้แท่งทดสอบเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจาก
กระทุ้งชั้นบนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ปาดมอร์ตาร์ที่ล้ นขอบแบบหล่อแล้วใช้เกรียงเหล็กแต่งผิวหน้าให้
เรียบ
12.2.1 การเก็บแท่งทดสอบช่วงแรก

เก็บแท่งทดสอบซึ่งยั งอยู่ในแบบหล่อไว้ในห้องควบคุมความชื้นที่อุณหภูมิ 23.0 ºC ± 2.0 ºC (73.5 ºF
± 3.5 ºF) เป็นเวลา 22 h ถึง 23 h เสร็จแล้วนาแท่งทดสอบออกจากแบบหล่อ ทาเครื่องหมายไว้ แล้วแช่
ลงในน้าที่มีอุณหภูมิ 23.0 ºC ± 2.0 ºC (73.5 ºF ± 3.5 ºF) เป็นเวลาอย่างน้อย 30 min ก่อนที่จะทาการ
วัดความยาวครั้งแรก

12.2.2 การเก็บแท่งทดสอบช่วงหลัง

หลังจากนาแท่งทดสอบออกจากแบบหล่อและวัดความยาวแล้ว ต้องแช่แท่งทดสอบทุกแท่งไว้ในน้าที่มี
อุณหภูมิ 23.0 C ± 2.0 C (73.5 F ± 3.5 F) วางแท่งทดสอบในแนวนอนให้ผิวทุกด้านห่างจากผิวอื่นอย่าง
น้ อย 6 mm (1/4 in) ยกเว้น จุ ดที่ร องรับ โดยให้ น้าที่แ ช่ท่ว มแท่งทดสอบไว้อย่างน้อย 13 mm (1/2 in)
ปริมาตรน้าที่ใช้ต้องไม่เกิน 5 เท่าของปริมาตรแท่งทดสอบ รักษาระดับน้าโดยการเติมน้าทุก ๆ 7 d ในช่วง
ระยะ 28 d แรก และหลังจากนั้นเติมทุก ๆ 28 d

13. การวัดความยาว
13.1 วัดความยาวแท่งทดสอบเป็นค่าเฉลี่ยโดยเครื่องเปรียบเทียบความยาว (length comparator) นาแท่งทดสอบ
ออกมาจากที่แช่ครั้งละ 1 แท่ง ใช้ผ้าชื้นเช็ดน้าส่วนเกินก่อนนาไปวัด
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13.2 วัดครั้งแรกเมื่ออายุครบ 24 h ± 15 min นับจากเมื่อปูนซีเมนต์กับน้าเริ่มผสมกัน นามาวัดอีกครั้ง เมื่อแท่ง
ทดสอบมีอายุครบ 14 d

14. การคานวณ

่าน
ั้น

หมายเหตุ 2 อาจวัดความยาวเพิ่มเติมได้ โดยนาแท่งทดสอบที่วัดความยาวเมื่อมีอายุครบ 14 d แล้ว นาไปแช่น้าต่อไปอีก
และวัดความยาวที่ต้องการเพิ่มเติมในเวลาต่อมา

ช่วงค่าความแตกต่างสูงสุดที่ยอมรับได้ (%)
0.010
0.011
0.012
0.012

คว
าม
ค

จานวนแท่งทดสอบ
3
4
5
6

ิดเห
็นเท

14.1 คานวณความแตกต่างของความยาวของแท่งทดสอบเมื่อครบ 24 h และ14 d ให้ละเอียดถึง 0.001% ของ
ระยะการวัด และรายงานเป็นค่าการขยายตัวของแท่งทดสอบที่ช่วงเวลาการทดสอบนั้น แท่งทดสอบทั้งหมดที่
เหลืออยู่เมื่อครบอายุ 14 d ต้องมีอย่างน้อย 3 แท่งทดสอบ และช่วงค่าความแตกต่างสูงสุดที่ยอมรับได้ขึ้นกับ
จานวนแท่งทดสอบที่เหลืออยู่ ดังนี้

15. การรายงานผล

15.1 ให้รายงานค่าเฉลี่ยของค่าการขยายตัวของมอร์ตาร์ ให้ละเอียดถึง 0.001%

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

16. ความแม่นยา

16.1 การขยายตัวของมอร์ตาร์ ช่วงระหว่าง 0.01% ถึง 0.04% ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ทดสอบคนเดียว
(ในห้องปฏิบัติการ) มีค่า 0.003% ดังนั้นผลที่ได้จากการทดสอบ 2 ครั้ง โดยผู้ทดสอบคนเดียวกันของตัวอย่าง
ปูนซีเมนต์ชุดเดียวกันต้องแตกต่างกันไม่เกิน 0.009%
16.2 การขยายตัวของมอร์ตาร์ ช่วงระหว่าง 0.01% ถึง 0.04% ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของห้องปฏิบัติการต่าง
แห่ง (ระหว่างห้องปฏิบัติการ) มีค่า 0.005% ดังนั้นผลที่ได้จากการทดสอบ 2 ครั้ง จากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง
ของตัวอย่างปูนซีเมนต์ชุดเดียวกันต้องแตกต่างกันไม่เกิน 0.014%

17. คาสาคัญ

17.1 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) การขยายตัว (expansion) ยิปซัม (gypsum) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
(portland cement) ความทนทานต่อซัลเฟต (sulfate resistance)
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ภาคผนวก ก.
ตารางที่ ก.1 รายละเอียดการดัดแปรระหว่าง ASTM C452-15 กับ มอก. 2752 เล่ม 14 – 25xx
ASTM C452-15
มีจานวน 3 ข้อย่อย

2. เอกสารอ้างอิง

มีเอกสารอ้างอิงจานวน 12 ฉบับ

มีจานวน 1 ข้อย่อย
โดยตัดข้อ 1.2 และข้อ 1.3
มีเอกสารอ้างอิงจานวน 12 ฉบับ
โดยมีแก้ไข ดังนี้

ิดเห
็นเท

1. ขอบข่าย

มอก. 2752 เล่ม 14 – 25xx

่าน
ั้น

ข้อกาหนด

คว
าม
ค

6. เครื่องมือทดสอบ

- แก้ไข ASTM C109 เป็น มอก. 15
เล่ม 12
- แก้ไข ASTM C150 เป็น มอก. 15
เล่ม 1
- แก้ไข ASTM C305 เป็น มอก. 2752
เล่ม 17
ข้อ 6.3 เครื่องผสม อ่างผสม และใบพาย ข้อ 6.3 เครื่องผสม อ่างผสม และใบพาย
ตาม ASTM C305
ตาม มอก. 2752 เล่ม 17
ข้อ 6.4 เกรียงเหล็ก และแท่งกระทุ้ง
ตาม มอก. 15 เล่ม 12

8. วัสดุ

ข้อ 8.4 น้าที่ใช้ต้องเป็นน้าประเภทที่ 4
ตาม ASTM D1193

ข้อ 8.4 น้าที่ใช้ต้องเป็นน้ากลั่น หรือน้า
ปราศจากไออน

11. การวัดความยาว

ข้อ 11.2 การผสมมอร์ตาร์ให้เทน้าผสม ข้อ 11.2
ลงในอ่างผสมแล้วเติมยิปซัม
ลงไปในน้ า เดิ น เครื่ อ งผสม
ด้ว ยความเร็ว ต่ า 15 s หยุ ด
เดิ น เครื่ อ งผสม จากนั้น เติ ม
ปู น ซี เ มนต์ ล งไปในอ่ า งผสม
แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ต า ม
ASTM C305

16. ความแม่นยา

มีจานวน 2 ข้อย่อย

ใช้ส
ําห
รับ
รับ
ฟัง

ข้อ 6.4 เกรียงเหล็ก และแท่งกระทุ้ง
ตาม ASTM C109/109M

มีจานวน 1 ข้อย่อย โดย
-ตัดข้อ 16.2 ออก
-ตัดข้อ 16.1.3 ออก และแก้ไขข้อ
16.1.1 และ 16.1.2 เป็น 16.1 และ
16.2 ตามลาดับ
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การผสมมอร์ตาร์ให้เทน้าผสม
ลงในอ่างผสมแล้ วเติมยิปซัม
ลงไปในน้ า เดิ น เครื่ อ งผสม
ด้ ว ยความเร็ ว ต่ า 15 s หยุ ด
เดิ น เครื่ อ งผสม จากนั้ น เติ ม
ปู น ซี เ มนต์ ล งไปในอ่ า งผสม
และดาเนินการต่อตาม มอก.
2752 เล่ม 17

