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 سيليكات سديم:
 

سيليكات سديم به دو روش انحالل شيشه سيليكات سديم حاصل از ذوب  یانواع محلولها
و يا از روش واكنش مستقيم سيليس و محلول قليا در شركت  سيليس با كربنات قليا یئاقلي
 سيليس توليد ميگردد. ليا
آن در ميژان  یبژرا یسيليكات سديم، جايگاه ويژهه ا یو فيزيك یص منحصر بفرد  شيميائخوا

 ايجاد كرده است. یمعدن یمواد شيميائ
 

 خالصه ميگردد. یموارد استفاده از سيليكات سديم بطور عمده در سه گروه اصل

 - .پاك كننده ها 

 - ديگر. یبعنوان ماده اوليه جهت صنايع شيميائ 

 - انواع چسب ها. 
 

 سيليكات قليا نام برد. یميتوان از صنايع زير به عنوان اصلي ترين مصرف كننده ها
انژژواع شژژوينده هژژا و  - یخميژژر كا ژژذ و كا ژژذ سژژاز -نسژژوز  یسژژيمانها - یسژژلولز یچسژژبها

پوشژژش دهنژژدها و  -تثبيژژت خژژاك -سژژاخت سژژيليكاهل، كاتاليسژژت هژژاو زئو يژژت هژژا -صژژابون هژژا 
 .یريخته گر –تصفيه آب و فاضالب  –رنگ ها 

 
 

 :یسيليكات سديم در ريخته گر
 

به حدود سال  یاستفاده از سيليكات سديم به عنوان چسب مورد استفاده در صنعت ريخته گر
مرسژوم گرديژد.  CO2، استفاده از گاز  یميالد 1960باز ميگردد. در  سال  یميالد 1930

ايژژن روش ميتژژوان جهژژت  بوجژژود آورد. از یدر صژژنعت ريختژژه گژژر یابژژداع ايژژن روش، انقالبژژ
اسژتفاده  یقطعژات فلژزات  يژر آهنژ یو همچنين ريختژه گژر ی، فو دیقطعات چدن یريخته گر

 گردد.
ميباشژد.  CO2، چسب سيليكات سديم و گاز یاين روش معمو  ماسه سيليس یملزومات اصل
 یجهژژت بهبژژود كيفيژژت قطعژژات ريختژژه شژژده، تخليژژه آسژژان و چگژژونگ یمختلفژژ یمژژواد افزودنژژ

از آنهژا همژراه بژا چسژب سژيليكات و  یبرخژ ت سطح قطعه ريخته شده موجود ميباشند.وضعي
 ديگر مستقيما در مخلوط ماسه و چسب اضافه ميگردند. یبرخ

در حالژژت كلژژي، پژژس از سژژاخت مخلژژوط ماسژژه و سژژيليكات و تهيژژه قالژژب يژژا ماهيچژژه از آن، بژژا 
گرديژژده و هل  یسژژديم خنثژژ از قليژژا موجژژود در سژژيليكات یاز ميژژان آن، بخشژژ CO2عبژژور گژژاز 

چسبنده سيليسيك اسيد توليد ميگردد و ذرات ماسه را به هم ميچسباند. پس گذشت زمان بژه 
تژر ميگژردد و  یرطوبت از دست داده ميشود و پيوند چسب حاصل گرديده قو یتدريج مقدار

 به گرمخانه ندارد. یقالب يا ماهيچه ساخته شده ديگر نياز
 
 
 
 
 
 
 



 سيليس: ليا یريخته گر یچسب ها
 

بكژژار رفتژژه و در تهيژژه ماهيچژژه و قالژژب  CO2سژژيليس در روش  ليژژاچسژژب هژژاخ ريختژژه گژژرخ 
 یجهت افزايش قابليت خژورد شژوندگ یاز آنها مواد افزودن یمورد استفاده ميباشند. در بعض

 اضافه گرديده است. یماسه پس از ريخته گر
ريشيو ، وزن مخصوص و ويسكوزيته مناسب  سيليس با استفاده از ليا یريخته گر یچسبها

 ميباشد. یچدن ، فو د و فلزات  ير آهن یجهت ريخته گر
 

  

 نام ريشيو  لظت افزودني

 Be’ 2.40 S 240 53 ندارد

 Be’ 2.50 S 260 51 ندارد

 Be’ 2.35 R 52 مالس 

 U 52 Be’ 2.35 R2مالس + 

U 52 Be’ 2.35 W2 

U + Sc 52 Be’ 2.35 WS2 

Sc + Cy 53 Be’ 2.35 Carcil 

 
 
 

 روش استفاده:
درصد و براخ ماسه خشك  5تا  5/3درشت به ميزان  یماسه خشك با دانه بند یمعمو  برا
 با  استفاده ميگردد.  یدر صد از سيليكات ها 7تا  5ريز به ميزان  یبا دانه بند

 

 
 



 سيليس ليا یشركت توليد یانواع سيليكات ها
  

سيليس جهت استفاده در صنايع مختلف بشرح زير ميباشد.  لياشركت  یمومانواع توليدات ع
 اين شركت آماده مشاوره در مورد سيليكات مورد نياز شما ميباشد.

 
Viscosity 
CP @ 20oC 

SG. 
OBe’ @20oC 

Weight Ratio 

SiO2/Na2O 
%  
H2O 

%  
SiO2 

% 
Na2O 

Grade 

206 41.5 3.22 61.7 29.2 9.1 N 40 
206 41.5 3.22 61.7 29.2 9.1 NC 40 
385 42.5 3.22 60.7 30.0 9.3 N 42 
63 42.5 2.54 62.5 26.9 10.6 BC 42 
63 42.5 2.54 62.5 26.9 10.6 B 42 

688 47.0 2.84 56.9 31.9 11.2 B 47 
633 49.0 2.58 55.5 32.1 12.4 B 49 
1760 52.0 2.40 52.7 33.4 13.9 B 52 
336 50.0 2.00 55.9 29.4 14.7 A 50 
69 43.8 1.80 63.3 23.6 13.1 WD 43 
55 42.3 2.55 62.33 27.07 10.6 BC 30 
151 40.4 3.26 62.70 28.55 8.75 NC 20 

 
بژا  یسيليس قادر به تحويل سيليكات مورد درخواست مشژتر لياعالوه بر جدول با  ، شركت 

 در محدوده قابل ساخت ميباشد. یآناليز درخواست
 تغيير يابد . یبوده و ميتواند بدون اطالع مشتر یول با  تقريباعداد جد

از محصژو ت بژا  در توليژد نرمژال شژركت  یبا توجه بژه شژرايط توليژد و بژازار ميتوانژد بخشژ
 قرار نداشته نباشد.
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