บทความจากฝ่ ายขายและการตลาด PST Group

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ท่ีใช้กบั เครื่องพ่นปูนฉาบ
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ชนิดและคุณสมบัตขิ องปูนซีเมนต์
ทีใ่ ช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ซีเมนต์ หลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี ้
1. ซีเมนต์ประเภท Bituminous ซึ่งจะได้แก่ ยางมะตอย
โดยที่ยางมะตอย เป็ นวัสดุท่ีสกัดมาจากนา้ มันดิบมีสดี า มีลกั ษณะเหนียวและมีความหนืดต่า
นา้ มันดิน เป็ นของเหลวสีดาที่ได้จากการกลั่นทาลายสารอินทรีย์ เช่น ถ่านหิน ไม้ และนา้ มันดิบ
ซึ่ง เราจะใช้ Bituminous Cement มาผสมกับ หิ น และทราย เพื่ อ ราดไปตามผิ วถนน เราเรียกส่ว นผสมนี ้ว่ า Asphalt
Concrete
2. ซี เ มนต์ป ระเภท Non – Bituminous เป็ นซีเมนต์ท่ีสามารถหาซือ้ ได้ท่ ัวไปตามท้อ งตลาด

ได้แก่

Alumina

Cement และ Portland Cement

คุณสมบัติของ Portland cement มีลกั ษณะเป็ นผงสีเทาอ่อน ในการนาไปใช้งาน ต้องผสมนา้ ในปริมาณที่เหมาะสม
แล้วทิง้ ไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว เรามักนิยมเรียกซีเมนต์ชนิดนีว้ ่า Hydraulic Cement
ปูนซีเมนต์ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แล้วจะผลิตตามมาตรฐานของอเมริกาและมาตรฐานลของอังกฤษ
ปูนซีเมนต์ตามมาตรฐาน มอก.15 ของไทย ได้แบ่งปูนซีเมนต์ออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1. Normal Portland Cement ตัวอย่างของปูนประเภทนีต้ ามท้องตลาด เช่น ปูนตราดอกบัว ปูนของ SCG และ

ปูนของบริษัทซีเมนต์ไทย ซึ่งปูนซีเมนต์ Portland ประเภทนีจ้ ะเหมาะสมกับงานก่อสร้างคอนกรีตทั่วๆไป หรือ
งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ตอ้ งการคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตัวอย่างของงานก่อสร้างที่ใช้ซีเมนต์ประเภทนี ้ เช่น
สะพาน เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก คานคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงงานท่อระบายนา้
ข้อเสีย ไม่เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งสัมผัสกับเกลือซัลเฟตหรือด่าง จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งสัมผัสกับด่างจากดินหรือน ้า
เช่นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หรือพืน้ ที่ซ่งึ ติดกับทะเล
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2.

Modified Portland Cement เป็ นปู น ซี เ มนต์ Portland ที่

ดัดแปลงเพื่ อ ให้สามารถต้า นเกลือ ซั ลเฟตได้ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ง
ปู น ซี เ มนต์ Portland ประเภทนี ้เ มื่ อ ผสมกั บ น ้า จะคลายความร้อ น
ออกมาน้อยกว่าประเภทธรรมดา ซีเมนต์ประเภทนีเ้ หมาะที่จะใช้กับงาน
โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ เช่น สะพานเทียบเรือ ตอม่อขนาดใหญ่ เขื่อน
หรือกาแพงกันดินที่ตงั้ อยู่ในบริเวณที่ถกู นา้ เค็มเป็ นครัง้ คราว
ปู น ซี เ ม น ต์
ประเภทนีท้ ่ีมีจาหน่ายได้แก่ ปูนของบริษัทซีเมนต์ไทย ปูนตรา TPI ปูน
ตราพญานาคแดง ซึ่ง ปูน ซี เ มนต์ Portland ประเภทนี ้จ ะมี เ นื ้อ ปูน ที่
ค่อนข้างละเอียดเป็ นพิเศษ ซึ่งมีผลทาให้ปูนแข็งตัวได้เร็วและสามารถ
รับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภท Normal Portland Cement เรา
จึงนิยมนาไปใช้กับงานที่เ ร่งด่ วนที่ ตอ้ งแข่ งขันกับเวลา หรือในกรณี ท่ี
ต้อ งการถอดแบบเร็ว กว่ าปกติ เพื่ อ ให้ทัน กับ กาหนดการส่ง มอบงาน
ตัวอย่างงานเช่น คอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม พืน้ ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง
3.

High-early Strength Portland Cement

4. Low-heat Portland Cement การเกิดกาลังของคอนกรีตที่ มี ส่วนผสมของซีเมนต์ป ระเภทนีจ้ ะเป็ นไปอย่ า ง

ช้าๆ ซึ่งจะส่งผลดีท่ีจะทาให้การขยายตัวน้อยและยังช่วยลดการแตกร้าวที่จะเกิดขึน้ ได้อีกด้วย ซีเมนต์ Portland
ประเภทนีจ้ งึ นิยมใช้กบั งานขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้างเขื่อน แต่ปนู ซีเมนต์ Portland ประเภทนีไ้ ม่มีขายทั่ว ไป
ในท้องตลาดของไทย
5. Sulfate-resistant Portland Cement ปูนซีเมนต์ประเภทนีท้ ่ีมีจาหน่ายได้แก่

ปูนตราช้าง และปูนตราฉลาม
ปูนซีเมนต์ Portland ประภทนีจ้ ะมีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่มีความเป็ นด่างได้สงู ระยะเวลาในการ
แข็งตัวของปูน ซีเ มนต์ป ระเภทนี ้จ ะค่ อนข้า งช้า กว่ าปูน ซีเ มนต์ Portland ประเภทอื่นๆ ปูนซีเมนต์ Portland
ประเภทนีเ้ หมาะกับงานก่อสร้างในบริเวณที่ตอ้ งสัมผัสกับด่าง เช่น ในบริเวณที่ดินมีความเป็ นด่างค่ อนข้างสูง
หรือในบริเวณที่ดินต้องสัมผัสกับนา้ ทะเล เช่น งานต่อหม้อหรือเสาที่อยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้กบั ชายทะเล

นอกจากปูนซีเมนต์ทงั้ 5 ประเภทแล้ว ยังมีปนู ซีเมนต์ท่ีผลิตขึน้ มาโดยดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงานและราคาถูกลง ที่มี
จาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผสมและปูนซีเมนต์ขาว
เมื่อทราบชนิดและคุณสมบัติของปูน ซีเ มนต์แ ล้ว ก็จะสามารถเลือ กซี เมนต์มาให้เ หมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรในการช่วยอานวยความสะดวกได้ ซึ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่จะนิยมใช้เครื่องจักร เช่น เครื่อง
พ่นปูนฉาบ รถปั๊ มคอนกรีต เข้ามาอานวยความสะดวกเพื่อให้งานสาเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึน้
ในการใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ ก็จาเป็ นที่จะต้องเลือกประเภทของซีเมนต์ท่ีเหมาะสมกับงานนัน้ ๆ และก็ยังต้อง
คานวณอัตราส่วนในการผสมซีเมนต์เข้ากับวัสดุต่างๆ เช่น หิน ทราย และนา้ ให้เหมาะสมด้วย เพราะซีเมนต์แต่ละประเภท
จะมีคณ
ุ สมบัติในการแข็งตัวไม่เท่ากัน หากคานวณอัตราส่วนในการผสมไม่ดี เนือ้ ซีเมนต์ก็อาจจะแข็งตัวเร็วและทาให้เกิ ด
การแห้งและอุดตันในระหว่างใช้เครื่องพ่นปูนฉาบได้ และหากผสมจนเหลวเกินไปก็อาจจะทาให้เนือ้ ซีเมนต์ไม่จับตัวกับ
ผนังหรือพืน้ ผิวที่จะพ่นด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ ซึ่งจะส่งผลให้งานก่อสร้างเกิดการล้าช้าได้

