
• درباره ما

•  فعالیت ها و خدمات ما

•  محصوالت قابل ارائه:

    _ کربنات کلسیم
    _ آهک زنده کلوخه
    _ آهک زنده پودری

    _ آهک هیدراته
    _ دولومیت کلسینه

ــاخت، ــی، س ــوژی طراح ــک و تکنول ــع آه ــن مرج ــی تری تخصص
تولیــد و ارائــه محصــوالت مــورد نیــاز مصــرف کننــدگان

•  نحوه ارائه و تحویل محصوالت درخواستی
•  مشتریان ما
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درباره ما:
شــرکت شــیمی آهــک آذربایجــان، بــه منظــور ارائــه خدمــات یکپارچــه و مرجــع کامــل فنــی، مهندســی، 
ــال 1396 تاســیس  ــک و مشــتقات آن در س ــی آه ــی محصــوالت اصل ــد و بازرگان ــعه، تولی ــق، توس تحقی

گردیــد. 
باتوجــه بــه ارتبــاط مســتمر و اعــام نیــاز صنعتگــران، تولیدکننــدگان، مصــرف کننــدگان و ســرمایه گذاران 
صنعــت آهــک بــه یــک گــروه متخصــص در زمینــه فنــی، مهندســی و بازرگانــی آهــک، و همچنیــن افزایش 
آگاهــی مشــتریان از نــوع و کیفیــت آهــک مــورد نیــاز و تهیــه و تامیــن آســان و بــا قیمــت مناســب آن، 

باعــث جــذب همــکاری و تشــکیل متخصصیــن باتجربــه ایــن صنعــت و آغــاز بــکار ایــن شــرکت شــد.
ایــن شــرکت اولیــن گــروه کامــا تخصصــی صنعــت آهــک مــی باشــد کــه فعالیتهــای گســترده مشــاوره 

ای، آموزشــی، طراحــی، مهندســی و همچنیــن توزیــع و پخــش آهــک را انجــام مــی دهــد. 
خــط مشــی اصلــی ایــن شــرکت، هولدینگ تولیــد بــدون کارخانه، نزدیکــی و تســریع در تحویــل محصوالت 
ــا باالتریــن کیفیــت ممکــن و تحویــل بموقع،رضایــت عمیــق مشــتری از کیفیــت  بــه مشــتریان، تولیــد ب
خدمــات و ارائــه محصــوالت ، تولیــد علــم و فــن آوری و بکارگیــری علــم و نــوآوری در پیشــرفت و پیشــبرد 

ایــن صنعــت مــی باشــد. 
ــن شــرکت در  ــا فعالیــت مســتمر اعضــای ای ــه گرانبهــای ســال ه ــاال و تجرب ــی ب ــش فن ــه دان ــکا ب ــا ات ب
ــدگار  ــر خــود مــی بالیــم کــه گامــی بلنــد و مان ــا افتخــار ب واحدهــای مختلــف صنعــت آهــک کشــور، ب
در ایــن صنعــت برداشــته و میراثــی عظیــم از دانــش و فــن آوری و تجربــه را بــرای نســل جــوان و بافکــر 

پیــش رو هدیــه کنیــم. 
دســت هــای پــر مهرتــان را صمیمانــه مــی فشــاریم و از همه شــما عزیــزان تقاضا داریــم تا در پیشــرفت علم 
و موفقیــت، باکمــک هــم همــکاری نمــوده و  دســت در دســت هــم بــرای پیشــرفت اقتصــادی داده باشــیم.

فعالیت ها و خدمات ما:

* طراحی و ساخت
طراحی و ساخت انواع تجهیزات، ماشین آالت و خط تولید کامل آهک

* راه اندازی خط تولید
خط تولید خردایش، پخت، دانه بندي، میكرونیزاسیون، هیدراتاسیون و بسته بندي

* مشاوره فنی و تولید
طرح توسعه، تكوین محصول جدید، حل مشكالت و افزایش راندمان کمی وکیفی تولید 

* آموزش پرسنل
برگزاری دوره ها و آموزش تمامی پرسنل مرتبط با تولید

* مشاوره معدن
نقشــه توپوگرافــي و ژئوشــیمي، انتخــاب ســینه کار، چالزنــي، آتشــكاري، احــداث پلــه، اســتخراج و حمــل 

ســنگ آهــک 
* راه اندازی واحد کنترل و تضمین کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت، اخذ استانداردهاي ملي، اجراي سیستم هاي مدیریت کیفیت
* خدمات تحقیق و توسعه

طرح توجیه اقتصادی، ترجمه و انتشار مقاالت،کتاب ها و کنفرانس های تكنولوژی جدید آهک
* مشاوره فروش و بازاریابی

معرفی مشتریان داخلی و خارجی محصوالت، اجرای فروش محصوالت
* بازرگانی و توزیع

خرید و فروش، صادرات، توزیع و تولید بدون کارخانه تمامی محصوالت
* باربری، حمل و نقل

پیمانكاري، باربري و حمل به تمام نقاط با تعرفه مناسب
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کربنات کلسیم )سنگ آهک(

نام های تجاری: 

کربنــات کلســیم * ســنگ آهــک * ســنگ آهــک خــام * کلســیت  * ســنگ آهــک کلســینه نشــده * 
ســنگ آهــک پختــه نشــده * نمــک کلســیم اســید کربونیــک * آراگونیــت  *کربنــات کلســیم معدنــی* 

GCC  ســنگ آهــک پــر کننــده

مشخصات فیزیکی:

CaCO3 فرمول شیمیایی

Gray- crushed,Ground,milledشکل و رنگ

(g/mol )   100.09جرم مولکولي

(Kg/m3)  1500-900دانسیته

Mohs @20°C 3سختی

(gr/100g water)  0.0015حالیت در آب

(g/ml)  2.9 – 2.7وزن مخصوص

 Mohs 3.0سختی

Not Applicableنقطه جوش

Not Applicableنقطه ذوب

pH9-9.5  (saturated solution)

انواع دانه بندی و اندازه های محصول بر حسب نوع مصرف :

نام انگلیسی نام فارسی سایز و اندازه

Lump Limestone سنگ آهک بزرگ 65-203 mm

Pebble or Crushed Limestone سنگ آهک بادامی)خردایش شده( < 64 mm

Ground or Granular Limestone سنگ آهک ریزدانه < 6.4 mm

Pulverized or Milled Limestone سنگ آهک پودری )نرم( Passes No.20 sieve(850 μm)

آنالیز شیمیایی (%) :

CaCO3
Min 97 %

MgCO3
< 1 %

SiO2
< 0.8 %

Fe2O3
< 0.3 %

Na2O
< 0.1 %

K2O
< 0.1 %

L.O.I
44 <,<42

Al2O3
< 0.5 %

MnO
< 0.03 %

P2O5
< 0.1 %

SO3
Trace

Moisture
< 0.2 %

موارد مصرف محصول: 

صنایــع رنــگ ســازی، صنایــع PVC ، تولیــد شیشــه، تولیــد خمیردنــدان، خــوراک دام و طیــور، صنایــع کاشــی و ســرامیک، 
تولیــد بتونــه رنــگ، صنایــع چســب ســازی، تولیــد پــودر ســنگ، راه ســازی و ریــل ســازی، فونداســیون ســاختمان، ســاخت 

کانــال هــا و مجراهــا
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نوع بسته بندی مورد نیاز محصول: کیسه ای، پالت بندی شده، جامبو بگ، فله ای )کمپرسی، بونکر(

نام های تجاری محصول:
 

ــده  * آهــک شــیمیایی * اکســید کلســیم * آهــک نشــکفته *  ــده * آهــک آب ندی آهــک * آهــک کلوخــه * آهــک زن
آهــک ســوخته * مونوکســید کلســیم * ســنگ آهــک کلســینه شــده * ســنگ آهــک پختــه شــده * آهــک کلســینه * 

ــه بنــدی شــده * آهــک بادامــی * آهــک صنعتــی* آهــک فــوالد آهــک پختــه * آهــک دان

CaO فرمول شیمیایی

White(lumped-pebble)شکل و رنگ

(g/mol )   56.08جرم مولکولي

(Kg/m3)   1130-720دانسیته

Between 2 and 3 Mohsسختی

(gr/100g water)  0.12حالیت در آب

(g/ml)    3.2وزن مخصوص

C° 2850نقطه جوش

C° 2614نقطه ذوب

pH12.5

آهک زنده کلوخه

انواع دانه بندی و اندازه های محصول بر حسب نوع مصرف :

نام انگلیسی نام فارسی سایز و اندازه

Lump Lime آهک کلوخه بزرگ 65-203 mm

Pebble or Crushed Lime آهک کلوخه بادامی)خردایش شده( < 64 mm
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CaO (Active) CaCO3 SiO2 K2O Na2O Fe2O3

Min 90 % < 6 % < 0.5 % < 0.2 % < 0.3 % < 0.5 %

CaO (Inactive) MgO Al2O3 MnO L.O.I SO3

< 1 % < 0.5 % < 0.5 % < 0.5 % < 6.0 % Trace

آنالیز شیمیایی (%) :

موارد مصرف محصول: 

صنایــع آهــن و فــوالد، صنایــع ذوب و ریختــه گــری، تولیــد آهــن اســفنجی،تولید آجرهــای ماســه آهکــی، تولیــد کاربیــد 
کلســیم، تولیــد کربنــات ســدیم، تصفیــه خانــه هــای پســاب شــهری و صنعتــی، تصفیــه خانــه هــای آب آشــامیدنی، تولیــد 

قنــد و شــکر

نوع بسته بندی مورد نیاز محصول: جامبو بگ، فله ای )کمپرسی(
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آهک زنده پودری

نام های تجاری محصول: 

آهــک * آهــک پــودری * آهــک زنــده * آهــک آب ندیــده  * آهــک شــیمیایی * اکســید کلســیم * آهــک نشــکفته * 
آهــک ســوخته * مونوکســید کلســیم * ســنگ آهــک کلســینه شــده * ســنگ آهــک پختــه شــده * آهــک کلســینه * 

آهــک زنــده ریزدانــه * آهــک زنــده شــکری * آهــک زنــده گرانولــی

مشخصات فیزیکی:

CaO فرمول شیمیایی

White- Powderشکل و رنگ

(g/mol )   56.08جرم مولکولي

(Kg/m3)   1130-720دانسیته

Between 2 and 3 Mohsسختی

(gr/100g water)  0.12حالیت در آب

(g/ml)    3.2وزن مخصوص

C° 2850نقطه جوش

C° 2614نقطه ذوب

pH12.2

انواع دانه بندی های محصول مورد نیاز بر حسب نوع مصرف :

نام انگلیسی نام فارسی سایز و اندازه

 Ground or Granular Lime آهک ریزدانه گرانولی < 6.4 mm

Pulverized or Milled Lime آهک پودری میکرونیزه )نرم( Passes No.20 sieve(850 μm)

انواع مش بندی و اندازه های آهک پودری میکرونیزه:

اندازه ذرات بر حسب میکرون نوع مش بندی

2000 مش 10

850 مش 20

300 مش 50

90 مش 170

37 مش 400

15 مش 800

CaO (Active) CaCO3 SiO2 K2O Na2O Fe2O3

Min 90 % < 6 % < 0.5 % < 0.3 % < 0.3 % < 0.5 %

آنالیز شیمیایی (%) :

موارد مصرف محصول: 

CaO (Inactive) MgO Al2O3 MnO L.O.I SO3

< 1 % < 0.5 % < 0.5 % < 0.5 % < 6.0 % Trace

تولیــد بلــوک هــای ســبک AAC، تولیــد قنــد و شــکر، مرغــداری هــا، اســتخرهای پــرورش ماهــی، مــات بنایــی، تولیــد 
کاغــذ، تثبیــت خــاک، تولیــد کودهــای فســفاته و نیتراتــه، ضدعفونــی کــردن فضاهــای بــاز و سربســته، تنظیــم pH ، تولیــد 
کربنــات ســدیم، تصفیــه خانــه هــای پســاب شــهری و صنعتــی، تصفیــه خانــه هــای آب آشــامیدنی، حــذف ناخالصــی هــای 

محلــول، تولیــد گرمــای انفجــاری.
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نوع بسته بندی مورد نیاز محصول: کیسه ای، پالت بندی شده، جامبو بگ، فله ای )بونکر(

آهک هیدراته

نام های تجاری محصول: 

ــدرات  ــده  * آهــک شــیمیایی * هیدروکســید کلســیم * دی هیدروکســید کلســیم *  هی ــه * آهــک آبدی آهــک هیدرات
ــدار  ــرده * آهــک آب ــاب آهــک * آهــک صنعتی*آهــک شــکفته * آهــک م کلســیم *آهــک *  شــیر آهــک * دوغ

مشخصات فیزیکی:

Ca(OH)2 فرمول شیمیایی

White- Powderشکل و رنگ

(g/mol )    74.09جرم مولکولي

(Kg/m3)   600 - 400دانسیته

Between 2 and 3 Mohsسختی

(gr/100 ml water at 20 °C) 0.165حالیت در آب

(g/ml)      2.4 - 2.2وزن مخصوص

Not Applicableنقطه جوش

Not Applicableنقطه ذوب

pH12.2 

انواع مش بندی و اندازه های آهک پودری میکرونیزه:

اندازه ذرات بر حسب میکرون نوع مش بندی

150 مش 100

90 مش 170

44 مش 325

37 مش 400
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Ca(OH)2 CaCO3 SiO2 K2O Na2O Fe2O3 L.O.I

Min 92 % < 5 % < 0.5 % < 0.5 % < 0.1 % < 0.5 % 19 %  < L.O.I <25 %  

CaO (Free) MgO Al2O3 MnO P2O5 SO3 Moisture

< 1 % < 0.5 % < 0.5 % < 0.1 % < 0.1 % Trace < 0.5 %

آنالیز شیمیایی (%) :

موارد مصرف محصول: 
ــد  ــی، تولی ــای گچ ــاف ه ــد کن ــم، تولی ــد آلومینی ــرب و روی، تولی ــرآوری س ــد و ف ــس، تولی ــرآوری م ــظ و ف ــع تغلی صنای
پرکلریــن، اســتحصال طــا و نقــره، تولیــد آســفالت، چــرم ســازی، تولیــد پودرهــای بهداشــتی و آرایشــی، تولیــد گریــس، 

ــد الســتیک ــات شــیمیایی کلســیم دار، تولی ــد ترکیب ــا، تولی ــه ه ــه آب آشــامیدنی پســابها و زبال تصفی

نوع بسته بندی مورد نیاز محصول: کیسه ای، پالت بندی شده، جامبو بگ، فله ای )بونکر(

دولومیت کلسینه:

نام های تجاری محصول: 

دولومیــت * دولومیــت کلســینه * دولومیــت کلوخــه * دولومیــت آب ندیــده  * دولومیــت شــیمیایی * اکســید منیزیــم 
* دولومیــت نشــکفته * دولومیــت ســوخته * مونوکســید منیزیــم * ســنگ دولومیــت کلســینه شــده * ســنگ دولومیــت 
ــت  ــی * دولومی ــت بادام ــده * دولومی ــدی ش ــه بن ــت دان ــه * دولومی ــت پخت ــده * دولومی ــت زن ــده * دولومی ــه ش پخت

ــوالد صنعتــی* دولومیــت ف

مشخصات فیزیکی:

MgO.CaO فرمول شیمیایی

White(lumped-pebble)شکل و رنگ

(g/mol )   45-40جرم مولکولي

(Kg/m3)   1050 - 900دانسیته

Between 2 and 3 Mohsسختی

انواع دانه بندی های محصول مورد نیاز بر حسب نوع مصرف :

نام انگلیسی نام فارسی سایز و اندازه

Lump Dolomite دولومیت کلوخه بزرگ 203-65 mm

Pebble or Crushed Dolomite دولومیت دانه بندی شده )خردایش شده( < 64 mm
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MgO Min. 35 %

CaO Min. 55 %

CaCO3.MgCO3 Max. 7 %

SiO2 Max. 1 %

Al2O3 Max. 0.5 %

Fe2O3 Max. 0.5 %

SO3 Max. Trace

Acid Insolubles Max. 1 %

L.O.I Max. 5 %

موارد مصرف محصول: 

   صنایع آهن و فوالد
   فلزات غیرآهنی

   صنایع شیشه
   آلومینا و بوکسیت

   تصفیه آالینده های گازی
   تصفیه فاضاب های صنعتی و حیوانی 

آنالیز شیمیایی (%) :

نوع بسته بندی مورد نیاز محصول: جامبو بگ، فله ای )کمپرسی(
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کربنات کلسیم 
)پودری(

آهک زنده 
)پودری(

دولومیت 
کلسینه 
)کلوخه(

آهک زنده 
)کلوخه( آهک هیدراته نوع بسته 

بندی

کیسه ای

 پالت بندی
شده

جامبو بگ

فله ای 
)بونکر(

فله ای 
)کمپرسی(

نحوه ارائه و تحویل محصوالت درخواستی:


