
 

 

Sadad Sepahan Co 
Manufacturer of Quicklime, Calcined Dolomite  

Calcined Dolomite 

 
Applications 
 

1- Iron & steel industry 
2- Non-ferrous metals 
3- Glass Industry 
4- Ore concentration 
5- Alumina & bauxite 
6- Gas treatment 
7- Hazardous waste treatment 
8- Animal waste treatment 
 

Packing 
 

- Loose Bulk  
- Jumbo bags 1000kg and 1500kg 
- 25 & 50 kg bags 

باهانشركة سداد س  

والدولوميت في إيران أكسيد الكالسيوممنتج   

 الدولوميت المكلس

  تطبيقات
  

  والصلب الحديد صناعة -١

  الحديدية غير المعادن -۲

  الزجاج صناعة -٣

  خام تركيز -٤

  والبوكسيت األلومينا -٥

  الغاز معالجة -٦

  الخطرة النفايات معالجة -۷

  الحيوانية النفايات معالجة -٨
  

  التعبئة
  

  فضفاضة السائبة -

  كغم ١٥٠٠ و كغم ١٠٠٠ جامبو حقائب -

 الحقائب كلغ ٥٠ و ٢٥ -

 :رئيس المكتب

  اصفهان ، ايران

 +٩٨ ٣١٥ ٥٢٤٦ ٩٠١٥  :        الهاتف

  +٩٨ ٣١٥ ٥٢٤٦ ٧٧٨٤ :       الفاكس

 +٩٨ ٩١٣ ٢٣٥ ١٣٨٠  :    واتس اب

www.sepahanlime.com 
info@sepahanlime.com 

Head Office: 
Esfahan, Iran 
Tel               : +98 315 246 9015 
Fax              : +98 315 246 7784 
Whatsapp : +98 913 235 1380 
www.sepahanlime.com 
info@sepahanlime.com 
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TYPICAL CHEMICAL 
PROPERTIES 

CaO 54 – 58 % 

MgO 35 – 39 % 

SiO2 0.3 – 1 % 

Fe2O3 0.3 – 1 % 

Al2O3 0.1 – 0.3 % 

L.O.I 3 – 7 % 
 

 

PRODUCT SIZE GRADATION 

0 – 60 mm 
 

Product Description 
 

Dolomite is a calcium magnesium carbonate mineral which has many 
characteristics similar to calcite. In places where access to limestone is 
not available or more costly, dolomites are used in its place for the basic 
materials from which most building stone and a significant percentage of 
crushed stone are produced.  Calcine Dolomite is obtained from the 
hea�ng of dolomite rock at a temperature of 1100 ° C, which lasts at least 
2.5 to 3 hours at an average temperature of 1000 ° C. 
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 وصف المنتج

الدولوميت هو معدن كربونات المغنيسيوم الكالسيوم الذي له العديد من الخصائص المشابهة 

للكالسيت. في األماكن التي يكون فيها الوصول إلى الحجر الجيري غير متوفر أو أكثر تكلفة ، 

يتم استخدام الدولوميت في مكانه للمواد األساسية التي ينتج منها معظم حجر البناء ونسبة 

دولوميت محسوب من تسخين صخور الة من الحجر المسحوق. يتم الحصول على كبير

ساعات على األقل  ٣إلى  ٢٫٥درجة مئوية ، والتي تستمر من  ١١٠٠الدولوميت عند درجة حرارة 

 درجة مئوية. ١٠٠٠في درجة حرارة متوسطة تبلغ 


