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Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2119: 1977 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá canxi cacbonat khai thác tại các mỏ đá vôi dùng để nung vôi xây dựng. 

1. Yêu cầu kĩ thuật 

1.1. Đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng thường có mầu đen, xanh xám, xám tro…,có vân, có cấu 
trúc mịn. 

1.2. Tuỳ theo loại lò và nhiên liệu, kích thước đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng được quy định từ 
80 đến 180 mm. 

1.3. Tuỳ thuộc vào thành phần hoá học, đá canxi cacbonat để nung vôi được chia thành hai hạng theo 
bảng sau: 

Thành phần hoá học Hạng đá 

1 2 

Hàm lượng canxi oxit (CaO), tính theo % không nhỏ hơn 

Hàm lượng magie oxit (MgO), tính theo % không nhỏ hơn 

53 

2 

48 

3 

2. Phương pháp thử 

2.1. Đá canxi cacbonát được nghiệm thu chất lượng theo lô, mỗi lô được quy định là 200m3 đá của cùng 
loại. Lượng đá nhỏ hơn 200m3 cũng được coi là một lô đủ. 

2.2. Lô đá khi xuất xưởng phải có giấy chứng nhận ghi rõ:  

Tên, địa chỉ xí nghiệp khai thác;  

Ngày, tháng xuất xưởng; 

Khối lượng thực tế của lô;  

Kết quả kiểm tra chất lượng;  

Số hiệu tiêu chuẩn. 

2.3. Để kiểm tra chất lượng đá canxi cacbonat nung vôi xây dựng từ mỗi lô lấy mẫu chung không ít hơn 
20 kg ở 10 vị trí khác nhau rải rác và ngẫu nhiên trong toàn lô, sao cho mẫu lấy ra đại diện cho cả lô. 

2.4. Để kiểm tra kích thước đã dùng thước kim loại có độ chính xác đến 1mm để đo kiểm tra 20 viên đá 
trong số 20 kg mẫu đã lấy theo điều 2.3. 

2.5. Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO) theo TCVN 4350: 1986. 

2.6. Xác định hàm lượng magie oxit (MgO) theo TCVN 4351: 1986. 

3. Bảo quản và vận chuyển 

3.1. Đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng cần được để ở những nơi không bị bẩn và lẫn các chất lạ 
vào. 

3.2. Không để lẫn đá canxi cacbonat với các vật liệu khác khi vận chuyển. 



TIÊU CHUẨN: TCVN 2119:1991 

ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ  

NUNG VÔI XÂY DỰNG 
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Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 


