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MORTARMORTAR

ปูนทนไฟคือ วัสดุทนไฟที่ ใช ้ก ่อ อิฐทนไฟแต ่ละก ้อนให ้ ยึดติดกัน ช ่วยให ้
โครงสร้างสามารถคงรูปร ่างอยู ่ ได ้และช ่วยป้องกันการรั่วไหลของเปลวไฟ
และวัตถุดิบภายในเตา มีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้เช่นเดียวกับวัสดุ
ทนไฟชนิดอื่นๆ 

Refractory Mortars are refractory materia ls applied to fi l l the 
joints and bond the ind ividual refractory brick being laid 
together. Possessing high refractoriness, they protect the joints 
of refractory bricks from attack  by  slag and other fluxes and 
provide resistance to outward flow of gases.

1. ปูนทนไฟชนิดที่ต ้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว 
 เป็นปูนทนไฟชนิดผงแห้ง (Dry Type) ซึ่งการใช ้งานต้องน�า
ไปผสมน�้าตามสัดส ่วนที่ก�าหนดไว ้ข ้างถุงก ่อนการใช ้งาน ปูนทนไฟ
ชนิดน้ีจะให้ความแข็งแรงสมบูรณ  ์เมื่อได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 1000 � C 
ตัวอย่างปูนทนไฟชนิดนี้  ได ้แก่ Mortar 30 HM, Mortar 43 HM และ 
Mortar 70 HM เป็นต้น

2. ปูนทนไฟชนิดที่ ให ้ความแข็งแรงชนิดที่อุณหภูมิห ้อง
 ปูนทนไฟชนิดท่ีมีทั้ง ชนิดผงแห้ง (Dry Type) ซึ่ง ต้องผสม
น�้าก ่อนน�าไปใช ้งาน และชนิดเปียก (Wet type) ซึ่งผสมเสร็จพร้อมใช้
งานได้ทันที ปูนทนไฟชนิดนี้  ได ้แก่ Mortar 30 AM(W), Mortar 43 
AM(W), Mortar 43 AM(D), Mortar 80 PM, Mortar APK 990 และ 
ACP Mortar เป ็นต้น

1. Heat Setting Mortars
 Heat Setting Mortars are classified as Dry Type Mortar. 
Prior to installation, they need to be mixed with water following 
the instruction on the bags. Heat Setting Mortars gains its 
maximum strength when exposed to heat exceed ing 1000 � C 
Examples are Mortar 30 HM, Mortar 43 HM, Mortar 70 HM, etc.

2. Air Setting Mortars
 There are two types of Air Setting Mortars, Dry and 
Wet. The  Dry Type, namely Mortar 43 AM(D), needs to be mixed 
with water before  use while the Wet Type, such as Mortar 30 
AM(W), Mortar 43 AM(W), Mortar 80 PM, Mortar APK 990 and 
ACP Mortar, is a lready ready to be used.

ปูนทนไฟ (Refractory Mortars)

ประเภทของปูนทนไฟ 
(Classes of Refractory Mortars)
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วิธีการทดสอบความเหนียวของปูนทนไฟ
 การทดสอบความเหนียวของปูนทนไฟท�าได้ โดยใช ้ เกรียงตัก
ปูนทนไฟขึ้นมา แล ้วชี้ เกรียงลงในแนวด่ิง ถ้าปูนทนไฟยังคงติดเกรียง
อยู ่  เมื่อสลัดเบา ๆ ปูนทนไฟจึงจะหลุดออกจากเกรียง แสดงว่าปูนทน
ไฟมีความเหนียวเหมาะกับการใช ้งาน
 แต่ถ ้าปูนทนไฟนั้นไหลหลุดออกจากเกรียงทันที แสดงว ่าปูน
ทนไฟนั้นเหลวเกินไป จะท�าให ้ เกิดการหดตัวและมีรอยร ้าวเมื่อปูนทนไฟ
แห้ง ถ้าผสมแห้งเกินไปจะเกิดรอยร้าว และจะได้งานที่มีความหนาของ
ปูนทนไฟไม่เรียบสม�่าเสมอกัน

Testing  proper Viscosity of Refractory 
Mortars
 Take an amount of mortars up with a trowel and point 
the trowel downward. Mortars with proper viscosity wil l stick to 
the trowel and fall down when the trowel is shaken. If mortar 
contents contain too much water they wil l not stick to the trowel 
but drop down instead.
 When installed, these mortars wil l shrink and rapture 
once dry. Application of mortars content with inadequate amount 
of water wil l a lso cause cracking and uneven surface.

การเตรียมปูนทนไฟชนิดแห้ง
1. ตวงน�้าสะอาดที่ ใช ้ผสมปูนทนไฟตามเปอร เ์ซ็นต น์�้าที่ก�าหนดไว ้ที่ถุง
2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังผสมทีละน้อยจนหมด  ซึ่งในขณะที่ โรยปูน
    ทนไฟให้เป ิดสว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนอยู ่ตลอดเวลา
3. กวนต่ออีกจนกว่าปูนทนไฟจะเป็นเนื้อเดียวกัน และเหนียวพอเหมาะ
    กับการใช ้งาน
4. ถ้าเป็นชนิดที่ ให ้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห ้อง ควรผสมหมักทิ้งไว ้ 
    24 ชม. และ ต้องกวนอีกครั้งก่อนน�าไปใช ้งาน

Dry Type Refractory Mortars’Methods of 
Preparation
1. Pour clean water into the mixing container. The proportion   
   of water should follow the  instruction on the bag.
2. Add Mortars in units of full bags with paddles attached to 
    electric dri l l turning.
3. Continue stir ring until mortars properly mix with water and 
   the mix has reached proper viscosity.
4. For mortars with high strength at room temperature, the mix 
   should be left for 24 hours before getting another stir and 
   being brought to use.

การเตรียมปูนทนไฟชนิดเปียก
1. เป ิดปากถังใช ้สว ่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนปูนทนไฟให้ทั่ว โดยใช้เวลา
   ประมาณ 5-10 นาที
2. หากเนื้อปูนทนไฟข้นเกินไป ให้เติมน�้าสะอาดปรับความหนืดของปูน
   ทนไฟให้เหมาะสมกับการใช ้งาน และต้องกวนปูนทนไฟนั้นให้เป ็น
   เน้ือเดียวกันก่อนน�าไปใช ้งาน

Wet Type Refractory Mortars’ Methods of 
Preparation
1. Open the container and stir the mortars with electric 
paddles-type mixer for 5-10 minutes.
2. If the mortar content is too stiff, add clean water and stir the 
mix until proper viscosity is reached before use. 

การเตรียมปูนทนไฟการเตรียมปูนทนไฟ
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การใช้งาน
1.  ในการเตรียมปูนทนไฟทิ้งไว ้ เป ็นเวลานาน ๆ ควรกวนให้เป ็นเนื้อ
    เดียวกันอีกคร้ังก่อนน�ามาใช ้งาน
2. ฉาบปูนทนไฟลงบนผิวอิฐทนไฟที่จะน�ามาก่อท่ัวท้ังหน้าอิฐ ให้มีความ
   หนาไม่เกิน 2 มม.
3. ใช ้ค ้อนพลาสติกปรับแต่งระดับด้วยการตีอิฐทนไฟ ให้อยู ่ ในระดับ
   เดียวกัน ซึ่งอาจท�าให ้ปูนทนไฟเยิ้มออกมาตามแนวก่อเล็กน้อย

Installation
1. If the prepared mortar is left for a long period of time, it is  
   recommended that the mix  is given another stir before use.
2. Trowel mortars on high-alumina bricks. The thickness of   
    mor tar layer should be less than of equal to 2 mm.
3. Use Plastic hammers to even out the mortar surface and assure 
    that proper coverage, includ ing corners and edges of the bricks, 
   is being attained.

1.  ควรเลือกใช ้ปูนทนไฟให้เหมาะสมกับคุณภาพของอิฐทนไฟ โดยสามารถดูได ้จากตารางคุณสมบัติ ทั้งนี้ต ้องขึ้นกับอุณหภูมิการใช ้งานเป็นหลัก
2. พิจารณาว่าต�าแหน่งที่น�าปูนทนไฟไปใช้งานต้องรับน�้าหนัก หรือเคลื่อนไหวหรือไม่ เช ่น หม้อเผาปูนซีเมนต ,์ รถเตา เป็นต้น กรณีที่รับน�้า
    หนักหรือเคลื่อนไหว ควรใช ้ปูนทนไฟชนิดที่ ให ้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห ้อง
3.  พิจารณาว่าอุณหภูมิใช ้งานสูงสุดถึง 1000 � C หรือไม่ หากไม่ถึง ควรใช ้ปูนทนไฟชนิดให้ความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิห ้อง
4.  พิจารณาความสะดวกในการท�างาน ซึ่งปูนทนไฟชนิดเปียก (Wet Type) จะให้ความสะดวกและประหยัดเวลาในการเตรียมมากกว่า
5.  ต้องสามารถทนต่อปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดข้ึนในเตาเผานั้นได้

1.  Compatibil ity with refractory bricks: Mortars must be compatible with the composition of refractory bricks with which they 
    are to be used (see technical data in table). This  also depends on the temperature under operating cond ition which the 
    Refractories wil l be placed.
2.  Heavy load / moving cond ition: In the applications which mortars are required to withstand heavy load or moving cond ition, 
    such as in cement kilns and kiln cars, the mortars should have high strength at room temperature.
3. Temperature: If the temperature under operating cond ition doesn’t exceed 1000 � C the selected mortars should have high 
    refractoriness at room temperature
4.  Convenience: Wet Type Mortar is easier to use and requires less time than Dry Type Mortar.
5.  Chemical reaction: Mortars must be able to endure chemical reactions in kilns and furnaces.

หลักการเลือกใช้ปูนทนไฟ 
(Criteria for selecting Refractory Mortars)
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การเก็บรักษาปูนทนไฟ
1. ควรเก็บไว ้ในที่ร ่ม แห้ง ไม่ชื้นและอย่าเปียกน�้า
2. จัดเก็บแยกประเภทและคุณภาพเพื่อง ่ายต่อการน�าไปใช ้งาน
3. ไม่ควรเก็บโดยซ้อนทับกันมากเกินกว่า 2 กระบะ เพราะจะท�าให ้ปูน  
    ทนไฟอัดตัวแข็งเป็นก้อน
4. ควรใช ้ปูนทนไฟให้หมดถุงหรือถัง หากเหลือควรรัดปากถุงหรือปิด 
    ฝาถังให้สนิททุกคร้ัง เพื่อไม ่ให ้ปูนทนไฟแข็งตัวและสามารถน�ากลับ
    มาใช ้ได ้อีกคร้ัง

การอุ ่นเตา
หลังจากที่ได้ก่อเตาเรียบร้อยแล้ว ควรอุ่นเตาตามอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ
ตามกราฟ เพื่อไม่ให้เกิดการแตกร้าวบริเวณแนวของปูนทนไฟ เนื่องจาก
การหดตัวอย่างรวดเร็ว

ช่วงที่  1 ปรับอุณหภูมิ เพ่ิมขึ้น 30-50 � C/ชั่วโมง
ช่วงที่  2 รักษาอุณภูมิที่  560 � C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
ช่วงที่  3 ปรับอุณหภูมิ เพ่ิมขึ้น 30-50 � C/ชั่วโมง จนถึงอุณหภูมิใช ้งาน

Heating-Up the linings
After installation, the linings should be heated-up. 
The heat-up of the  linings should occur slowly at the 
rate shown in the graph. If mortars are heated too rapidly, 
the materia ls may shrink excessively and rapture.
Heating Schedules:
Schedule   1:Temperature is raised at the rate of 30-50 �C per hour
Schedule 2:Temperature is maintained at 560 �C for 5 hours 
Schedule 3:Temperature is raised at the  rate of  30-50 �C per 
hour until the temperature under operating cond ition is reached

Storage of Refractory Mortars
1. Kept away from sunlight and moisture
2. Grouped accord ing to types and qualities to enable ease of 
    use
3. Avoid placing more than two pallets on top of each other to  
    prevent mortars being compressed into lumps
4. Each time, try to finish the whole unit. If a partia l unit of 
   mortars is to be used, seal the container properly not to let 
   the remaining mortars harden and enable their future use.  

กราฟการอุ ่นเตา (Heating-Up Curve)
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หมายเหต ุ: หากภายในเตามกีารใช้คอนกรตีทนไฟและปูนทนไฟ ให้ใช้กราฟการอุ่นเตาของคอนกรีตทนไฟแทน ซึง่ดไูด้จากคูม่อืการใช้งานคอนกรตีทนไฟ


