الف – شرکة إسمنت شاهرود
یعتبر مصنع إسمنت شاهرود من الصناعات الهامة و المنتجین الباهرین والالمعین لإلسمنت في ایران بامتالکه لخطي
اإلنتاج و السعة واإلنتاجیة الیومیّة تبلغ علي  0066طن لکینکر بورتالندي و أکثر من  0066طن لإلسمنت الرممادي بأنواع
مختلفة.
فضال عن الحصول علي شهادة المواصفات و المقاییس الوطنیة االیرانیّة لکافة منتوجات الشرکة ،قد استقرت وتواجدت
أنظمة متعددة للکیفیة و الجودة و اإلدارة الدولیة في الشرکة بهدف التأکد من جودة المقاومة و االستقرار والثبات
المطلوبین للمنتجات.
الشهادات المأخوذة کما یلي :
المقاییس الوطنیة االیرانیة لکافة المنتوجات التي تنتج (أنواع  5 ، 2 ، 1-020 ، 1- 520 ، 1-520و )0
شهادة مطابقة المنتوج لمواصفات اروبا  CEإلسمنت نوع CEM I-42.5N
شهادة مطابقة المنتوج لمواصفات روسیا و دول مجاور لبحر الخرز ( )CISباسم  GOST-Rلنوعي إسمنت PC-
 M500و . PC-M500-Anti Sulfate
المواصفات الدولیة إلدارة الکیفیة والجودة حسبISO 9001: 2008
المواصفات الدولیة إلدارة البیئیّة حسبISO 14001:2004
المواصفات الدولیة إلدارة األمان و الصحة المحترفة حسبOHSAS 18001:2007
المواصفات الدولیة لنظام منسّق اإلدارة الواحدة IMS
ب -أرقي و أعلي الجودة و الکیفیة

وجود مواد مرغوبة و ذات جودة في جانب المصنع ،عملیّة اإلنتاج بالتقنیة الحدیثة المتطورة  ،المختبرات المزوّدة و
المجهزمة بأخصائین ذوي الخبرة قد ضمّنت و کفلت کیفیة و جودة منتجات شرکة إسمنت شاهرود .قد انتخبت و اختارت
اآلالت الصناعیة لهذا المصنع من أحدث تکنولوجیا العالم و أیضا من دول مثل ایران ،المانیا و الدانمارك الذي أدت إلي اإلنتاج
بالسعة و االنتاجیة الکبیرة و الجودة العالیة لمنتجات إسمنت شاهرود .تم أخذ عیّنة من الموّاد األولیّة حین الطبخ
(التصنیع) ،و المنتوج شبه النهائي و النهائي بصورة مستمرة و منظممة و یوضع في المختبر إلجراء الفحص حتي تتمتع
منتجات إسمنت شاهرود بجودة ممتازة .الکیفیة الراقیة والجودة إلسمنت شاهرود فضال عن تحکیم الهیاکل المختلفة یفید
من حیث التوفیر االقتصادي و یؤدي إلي تخفیض استهالك مقادیر اإلسمنت في بناء الخرسانة و المالط.
اختیار إسمنت شاهرود بصفة الوحدة النموذجیّة للجودة و للکیفیة في المستوي الوطني من بین  00مصنعا نشطا في صناعة
إسمنت البلد خالل سنة  2612م یزیل الستار عن جهود متتالیة لإلدارة و الموظفین و یشیر إلى سعي حثیث و جهد لیال نهارا
بهدف المحافظة على الجودة و االرتقاء بها لألفضل.
ت -الصادرات
تم تصدیر منتجات شرکة إسمنت شاهرود المکوّن من الکلینکر و اإلسمنت في أنواع مختلفة من التغلیف کجامبو بظروف و
أکیاس أو مغلفات مفتوحة و جامبو بظروف مغلقة عبر النقل السککي ،البحري و األرضي إلي دول نحو روسیا و ترکمانستان
و اذربیجان و طاجیکستان و کازاخستان و العراق و االمارات المتحدة العربیّة و قطر و الکویت و الیمن و الصومال و
افغانستان و باکستان و السودان .یصدر حجم ملحوظ من التصدیرات باالستثمار و عن منصة الشحن و التفریغ الخاصة عبر
السکك الحدیدیة لشمال شرق ایران .تمتلك شرکة إسمنت شاهرود الجاهزیة و االستعداد إلنتاج و تسلیم أنواع اإلسمنت
بأنواع مطابقة للمواصفات الدولیة و بالمغلفات و األکیاس المعبأة المطلوبة و المرغوبة من قبل الزبائن.

أنواع منتجات شرکة إسمنت شاهرود
-1کلینکر بورتالندي
کلینکر هي حبوب صغیرة و کبیرة باللون الرمادّي و التي تتنج بعملیّة کیمیائیة علي الجبصین والتربة الصلصالیّة و المود
االضافیّة األخري تحت حرارة شدیدة في فرن بحرارة ما یقرب  1066درجة سانتي غراد .حیث یصدر الکلینکر المنتج في
هذه الشرکة إلي دول مجاورة لبحر الخزر بصفة کلینکر ذو الکیفیة و الجودة العالیة إلنتاج اإلسمنت الممتاز و المرغوب.
 -2إسمنت بورتالندي
ینتج إسمنت بورتالندي في أنواع مختلفة عن طریق طحن و خلط الکلینکر و المواد االضافیّة األخري (الجص ،سرباره
و )...في طاحونة اإلسمنت.
 -5إسمنت بورتالندي نوع 1
إذا لم یعیّن و یحدد نوع اإلسمنت ،فیحسب و یعتبر من النوع األول .حینما ینتج هذا النوع من اإلسمنت فیجب أن التعرمض
الخرسانة أو البیتون المحضر لخطر هجوم مرکبات السولفات و الکبریتات الموجودة في البیئة و یستخدم في بناء مالط
المبني ،الخرسانة و البیتون العادّي و یستخدم الستهالك العام غالبا.
أنواع المنتوجات التي تنتج في هذه الشرکة و في هذا النوع کما یلي:
 :1 -520مقاومة هذا اإلسمنت في عمر  22یوما تکون أکثر من  520کیلوغرام علي سانتیمتر مربع
 : 1-520مقاومة هذا اإلسمنت في عمر  22یوما تکون أکثر من  520کیلوغرام علي سانتیمترمربع
 : 1-020مقاومة هذا اإلسمنت في عمر  22یوما تکون أکثر من  020کیلوغرام علي سانتیمتر مربع

 -5إسمنت بورتالندي نوع 2
اختص هذا النوع من اإلسمنت حظا أوفر بنفسه و احتل أکبر سهم إنتاجي .لهذا النوع من اإلسمنت حرارة متوسطة و أیضا
له مقاومة متوسطة ضد هجوم مرکبات الکبریتات و السولفات.
 -0إسمنت بورتالندي نوع 5
یتم طحن الکلینکلر لیصبح حبوبا أصغر في أبعاد مصغرة میکرومتریة بهدف إنتاج هذا اإلسمنت ولهذا السبب یمتلك زمن
تصلب أقل و یستحکم ویکتسب مقاومة عالیة في عمر قلیل من نموّ مقاومته .و یجب أن یفتح قوالبه بسرعة لصب
اإلسمنت.تنتج الخرسانة البیتونیة و یستخدم هذا اإلسمنت من أجل قطعات کبیر من الخرسانة البیتونیه و الجسور .إن
الخرسانة التي تصنع بهذا اإلسمنت تنتج حرارة عالیة في الساعات األولي.
 -0إسمنت برتلند نوع 0
عرمف هذا النوع من اإلسمنت بصفة اإلسمنت المضاد للسولفات والکبریتات و یتم استخدمه في البیئات التي توجد مرکبات
السولفات و مرکبات آکلة و مخربة للخرسانة .لیس لهذا نوع من اإلسمنت نمو المقاومة و االستحکام و المقاومة العالیة في
السنوات األولي و یستخدم ألساس البناءو قطعات الخرسانة البیتونیة کاساس البناء و جدار السدود و الجسور و الهیاکل
تحت األرضیة و الجوفیة.
 -0إسمنت نوع  PC-M500و  PC-M500 Anti-Sulfateحسب المواصفة القیاسیة GOST-R
10178
تم انتاج هذا اإلسمنت حسب مواصفات و مقاییس روسیا و بلدان مجاور بحر الخزر ) (CISیعني مواصفات GOST-R
و له مقاومة في عمر  22یوما مایقرب  06میغاباسکال ) . (M.Paو قد حصلت هذه الشرکة علي شهادة مطابقة المنتوج
لنوعي اإلسمنت  M500و  M500-Anti Sulfateمن مرکز اصدار شهادة  Techsertلدولة روسیا.

 -2دلیل التخزین و حفظ اإلسمنت
یحتفظ اإلسمنت في وعاء مغلق و دون منفذ لفترة طویلة  .یجوز حفظ أو تخزین اإلسمنت في الصومعات المناسبة لثالثة
أشهر ولکن إذا احتفظ في أکیاس ذات ثالث طبقات ورقیة یخفض مقادیر ملحوظة من مقاومته بعد  5إلي  0أسابیع و ال یمکن
استخدامه بعد  0أشهر.لهذا یجب أن ال یعرمض اإلسمنت للماء و الرطوبة و أن ال تصل الرطوبة له و یجب تجنب وضعه في
مکان معرض للهواء الرطب و الجو الرطب  .حفظ اإلسمنت للفترة الطویلة یبدّله أحیانا إلي غرین (صخر طیني) أو یلصق
بودر اإلسمنت بعضه إلي البعض بسبب الرطوبة الموجودة في الجو .لتمییز و اختبار قابلیة استخدام اإلسمنت یمکن تکسیر
و تفکیك الغرین ( الصخر الطیني ) عبر ضغطه باألصابع .إذا لم یتکسّر الغرین الیمکن استخدامه .یمکن استخدام اإلسمنت
الذي یکسّر و یفکك عبر ضغطه باالصابع لکنه فقد مقادیر ملحوظ من استحکامه و مقاومته.

 -9دلیل األمان و الصحة
طابع األمان :مضرم ،محرمك أو محرق  ,مضرم للبیئة
الحد األعلي و المصرح به للغبار و العفرة التي تم تنفسه في 2ساعات  16 :میلي غرام في متر مکعب (TLV-TWA):
mg 10 / m3
معدّات المحافظة الشخصیة أثناط االستخدام :القفماز ،لباس العمل ،الجزمة ،النظارة ،الکمّامة أو القناع المحافظ

