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Raw materials for porland cement production – Clay mixtures 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này quy định cho việc sử dụng các nguồn nguyên liệu sét để sản xuất xi măng poóc 
lăng. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 141- 86 : Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học; 

TCVN 4344 - 86 : Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Lấy mẫu; 

TCVN 4347 - 86: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng silic 
dioxit; 

TCVN 4348 - 86: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm 
ôxit. 

3. Yêu cầu kỹ thuật  

3.1. Thành phần hóa học của hỗn hợp sét phải thỏa mãn quy định ở bảng 1. 

Bảng 1  

Tên chỉ tiêu Mức 

1. Hàm lượng silic dioxit (SiO2), % Từ 55 đến 70 

2. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), % Từ 10 đến 24 

3. Hàm lượng kiềm (R2O), %, không lớn hơn 8 

3.2. Hàm lượng sỏi sạn dạng quắc tự do trong sét không lớn hơn 5%. 

3.3. Sét không lẫn dị vật sắt thép và các vật có hại. 

4. Phương pháp thử  

4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4344 - 86. 

4.2. Hàm lượng silic dioxit được xác định theo TCVN 4347 - 86. 

4.3. Hàm lượng nhôm oxit được xác định theo TCVN 4348 - 86. 

4.4. Hàm lượng kiềm (R2O) được xác định theo TCVN 141 - 86. 

4.5. Hàm lượng sỏi sạn dạng quắc tự do được xác định theo hàm lượng cặn không tan theo 
TCVN 141 - 86. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
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 

 

 

 


