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 سیلیکاژل چیست ؟
ژل سیلیس نوعی فرم آمورف و متخلخل از دی اکسید سیلیکون )سیلیس( است که از یک چارچوب سه بعدی نامنظم 

اتم های سیلیکون و اکسیژن متناوب با حفره ها و منافذ در مقیاس نانومتر تشکیل شده است. غبارها ممکن است 
پر شوند. در حالت دوم ، این مواد به درستی حاوی آب یا مایعات دیگری باشند ، یا ممکن است توسط گاز یا خالء 

 خوانده می شود. xerogelسیلیکا 

 خواص فیزیکی و ساختاری :
 عنوان به و است آب های مولکول برای قوی ترکیبی میل دارای نانومتر 2.4با اندازه منافذ متوسط  xerogelسیلیکا 

فاف است ، اما به طور قابل توجهی نرمتر از شیشه ش و سخت. گیرد می قرار استفاده مورد بسیار کن خشک ماده یک
 سیلیس یا کوارتز عظیم است. و در صورت اشباع با آب سخت باقی می ماند.

 

معموالً به عنوان دانه های درشت یا دانه ها ، قطر چند میلی متر تجاری می شود. بعضی از دانه ها  xerogelسیلیس 
ممکن است حاوی مقادیر کمی از ماده شاخص باشند که هنگام جذب مقداری آب رنگ را تغییر می دهند. پاکت های 

، اغلب در بسته های مواد ” نخورید“ است ، معموالً با هشدار xerogelکاغذی کوچکی که حاوی گلوله های سیلیس 
 غذایی خشک قرار می گیرند تا رطوبت را که ممکن است باعث خراب شدن مواد غذایی شود ، جذب کنند.

، همانطور که تازه از محلول های سیلیکات قلیایی تهیه شده است ، ممکن است از نظر ژل « مرطوب»ژل سیلیس 
یک قوام متفاوت تا یک جامد سخت ، یعنی یک اکسل با آب وارد شده باشد.  شفاف نرم ، مشابه ژالتین یا آگار ، از
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بعضی اوقات در فرآیندهای آزمایشگاهی ، به عنوان مثال برای سرکوب همرفت در مایعات یا جلوگیری از استقرار ذرات 
 معلق استفاده می شود.

 

 تاریخ سیلیکاژل :
وی علمی وجود داشت. این در جنگ جهانی اول برای جذب به عنوان یک کنجکا 1640ژل سیلیس در اوایل دهه 

بخارات و گازهای موجود در قوطیهای ماسک بنزین مورد استفاده قرار گرفت. مسیر مصنوعی برای تولید ژل سیلیس 
 ثبت شد. 1918پاتریک در دانشگاه جان هاپکینز در سال  .Aتوسط استاد شیمی والتر 

  

ر تالش جنگ برای خشک نگه داشتن پنی سیلین ، محافظت از تجهیزات نظامی در جنگ جهانی دوم ، ژل سیلیکا د
در برابر آسیب رطوبت ، به عنوان یک کاتالیزور ترک خوردگی سیال برای تولید بنزین اکتان باال و برای حمایت از 

 کاتالیزور تولید ضروری است. اثر بوتادین از اتانول )مواد اولیه تولید الستیک مصنوعی(
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 واع سیلیکاژل ها :ان
 Aنوع 

نانومتر ، خاصیت خشک کردن و مقاومت در برابر رطوبت را می  2.5گلوله های شفاف ، قطر تقریبی منافذ منافذ: 
 توان به عنوان حامل کاتالیزور ، جاذب ، جداکننده و جاذب فشار متغیر استفاده کرد.

 Bنوع 
 همچنین ، عطر و خشک های حامل ، مایع های جاذب ، نانومتر 7.0-  4.5گلوله های سفید شفاف ، قطر منافذ: 

 .گیرند قرار استفاده مورد گربه بستر ، کاتالیزور حامل عنوان به است ممکن

 Cنوع 
ساختار شفاف ، میکرو شکل دار ، مواد اولیه برای تهیه بستر گربه سیلیس. عالوه بر خشک و غربالگری ، آن را به شکل 

 کالن تشکیل می دهد که به عنوان حامل خشک کننده ، جاذب و کاتالیزور استفاده می شود.ژل سیلیکا به شکل 

 ژل آلومینا سیلیس
زرد روشن ، شیمیایی پایدار ، مقاوم در برابر شعله ، نامحلول به جز در اسیدهای قلیایی یا هیدروفلوئوریک. قطبیت 

 و درشت. سطحی ، پایداری حرارتی ، عملکرد بیشتر از ژل سیلیکا ریز

 پایدار کننده ژل سیلیکا
پودر جامد میکرو متخلخل غیر کریستالی ، غیر سمی ، مقاوم در برابر شعله ، در آبجو غالت برای آبجو برای بهبود طعم 

 ، شفافیت ، رنگ و کف ، از بین بردن ناخالصی های غیر میکروارگانیسم استفاده می شود.

 

 :خصوصیات سیلیکاژل 
متر مربع در گرم( به آن اجازه می دهد تا آب به سرعت جذب شود ، و این  800سطح ویژه خاص ژلی سیلیکا )حدود 

” جذب“ماده را به عنوان یک ماده خشک کن )خشک کننده( مفید می کند. ژل سیلیکا اغلب به عنوان رطوبت 

https://bismoot.com/


 سیلیکاژل و هر آنچه باید درباره آن بدانید   شرکت بیسموت 

  

 

5 

 

5 

پی ژل ، مانند بسته های ژل سیلیکا یا توصیف می شود ، که ممکن است در صورت نادیده گرفتن ساختار میکروسکو
سایر محصوالت ، مناسب باشد. با این حال ، ژل سیلیکا ماده ای با جذب روی سطح منافذ بیشمار خود رطوبت را 

 حذف می کند و نه جذب آن به بخش عمده ژل .

و یا حتی در گلدان های  شما میتوانید با در نظر گرفتن خصوصیات متنوع و کاربردیه سیلیکاژل ها آنها را در صنعت
 خانه خود داشته باشید .

 

 احیا سیلیکاژل :
ساعت بازسازی  2-1درجه فارنهایت( به مدت  250درجه سانتیگراد ) 120پس از اشباع با آب ، ژل با گرم کردن آن به 

ن کره های می شوند. این در اثر شکست” پاپ“می شود. برخی از انواع ژل سیلیس در هنگام مواجهه با آب کافی 
 سیلیس هنگام تماس با آب ایجاد می شود.

https://bismoot.com/


 سیلیکاژل و هر آنچه باید درباره آن بدانید   شرکت بیسموت 

  

 

6 

 

6 

 آماده سازی :
یک محلول آبی از سیلیکات سدیم برای تولید یک رسوب ژالتینی که شستشو می شود ، اسیدیته می شود و سپس 

برای تولید ژل سیلیس بی رنگ ضد آب می شود. هنگامی که یک نشانه مشهود از میزان رطوبت ژل سیلیکا مورد نیاز 
اضافه می شود. این باعث می شود که  CoCl2یا کلرید کبالت  2CoCl4 (NH4) (II)باشد ، تتراکلروکلوبالت آمونیوم 

در هنگام خشک شدن و صورتی هنگام مرطوب شدن ژل ، ژل آبی شود به دلیل ارتباط بین سرطان و کلرید کبالت ، 
متیل بنفشه است که در هنگام خشک شدن و  در اروپا بر روی ژل سیلیس ممنوع شده است. یک شاخص جایگزین

 سبز هنگام نارنجی به رنگ نارنجی است.

 

 
 

https://bismoot.com/


 سیلیکاژل و هر آنچه باید درباره آن بدانید   شرکت بیسموت 

  

 

7 

 

7 

 

 کاربرد های سیلیکاژل :
  

 ماده خشک کن :
در بسیاری از موارد ، رطوبت رشد قالب و فساد را تشویق می کند. تراکم همچنین ممکن است به موارد دیگر مانند 

تجزیه مواد شیمیایی مانند قرص های ویتامین را تسریع کند. از طریق الکترونیک آسیب برساند و ممکن است 
 این موارد می توانند مدت بیشتری حفظ شوند.  گنجاندن بسته های ژل سیلیکا

  

  

 تجهیزات الکتریکی :
در داخل موج فرکانس رادیویی یا  (RHژل سیلیکا همچنین ممکن است مورد استفاده قرار گیرد تا رطوبت نسبی )

هواره انتقال سیستم ماهواره ای تا حد ممکن پایین نگه داشته شود )همچنین به بافر رطوبت مراجعه کنید(. ایجاد ما
رطوبت بیش از حد در یک موج می تواند باعث ایجاد قوس درون خود موج شود و به آمپلی فایر قدرت که از آن 

موج موج تشکیل و متراکم می شوند ، امپدانس و تغذیه می کند آسیب برساند. همچنین دانه های آب که در داخل 
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فرکانس مشخصه را تغییر داده و سیگنال را تخریب می کنند. معمول است که یک سیستم هوای فشرده شده کوچک 
 )شبیه به پمپ آکواریوم خانگی کوچک( باشد که بتواند هوای داخل موجبر را روی یک شیشه ژل سیلیکا گردش کند.

 : کمپرسور های صنعتی
از ژل سیلیکا برای خشک کردن هوا در سیستم های هوای فشرده صنعتی نیز استفاده می شود. هوا از تخلیه 

کمپرسور در بستر دانه های سیلیکاژل جریان می یابد. ژل سیلیس رطوبت موجود در هوا را جذب می کند و از آسیب 
ری می کند. از همین سیستم برای خشک کردن در نقطه استفاده از هوای فشرده به دلیل تراکم یا رطوبت جلوگی

هوای فشرده شده روی لوکوموتیو های راه آهن استفاده می شود ، جایی که تراکم و یخ موجود در لوله های هوای 
 ترمز می تواند منجر به خرابی ترمز شود.

 سیلیکا ژل در نمایشگاه ها :
در نمایشگاه ها و ذخیره های موزه و کتابخانه استفاده  ژل سیلیکا گاهی به عنوان ابزاری برای کنترل رطوبت نسبی

 می شود.

 سیلیکا ژل در تجهیزات پزشکی :
سایر کاربردها شامل نوارهای تست تشخیصی ، دستگاههای استنشاق ، سرنگ ، کیت آزمایش دارو و کیت های 

 بهداشتی بیمارستان است.

 کاربرد سیلیکا ژل در علم شیمی
 ستون کروماتوگرافی

یمی ، ژل سیلیس در کروماتوگرافی به عنوان یک مرحله ثابت استفاده می شود. در کروماتوگرافی ستون ، فاز در ش
میکرومتر تشکیل شده است. اندازه ذرات مختلف برای انواع مختلف  63-40ثابت اغلب از ذرات ژل سیلیکا 

ط به سطح است. تفاوت در اندازه ذرات بیانگر کروماتوگرافی ستونی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا اندازه ذرات مربو
این است که اگر از ژل سیلیس برای فلش یا کروماتوگرافی گرانشی استفاده شود. در این کاربرد ، به دلیل قطبیت ژل 

 سیلیکا ، اجزای غیر قطبی تمایل دارند قبل از قطبی بودن بیشتر از بین بروند ، از این رو نام کروماتوگرافی فاز عادی
 است.
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به ژل سیلیکا متصل می شوند ، ابتدا اجزای قطبی  (C18با این حال ، هنگامی که گروه های آبگریز )مانند گروه های 
انتخاب می شوند و از این روش به عنوان کروماتوگرافی فاز معکوس یاد می شود. ژل سیلیکا برای کروماتوگرافی با 

 ، شیشه یا پالستیک اعمال می شود. الیه های نازک نیز روی ورق های آلومینیومی

در سطح سیلیس می توانند برای تهیه ژل های سیلیکا مخصوص که پارامترهای منحصر  (OHگروه های هیدروکسی )
به فرد فاز ثابت را دارند ، به کار گرفته شوند. این ژل های به اصطالح عملکردی سیلیکا همچنین در ترکیبات آلی و 

 ای نامحلول و دستگاه های ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرند.تصفیه به عنوان معرف ه

گروههای چالتی نیز به صورت کوواالنسی به ژل سیلیس محدود شده اند. این مواد توانایی حذف یون های فلزی به 
آمین هایی که  صورت انتخابی از محلول های آبی را دارند. گروه های چالتی می توانند به صورت کوواالنسی به پلی

در سطح ژل سیلیکا پیوند زده شده اند ، تولید کنند و ماده ای با تمامیت مکانیکی بیشتری تولید کنند. ژل سیلیس 
 تشکیل شود. M-SGهمچنین با فلزات قلیایی ترکیب شده تا یک ماده کاهنده 

 از ژل سیلیس انتظار نمی رود که در آب یا خاک تجمع یابد.
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 بستر گربه
کا همچنین به عنوان بستر گربه ،به خودی خود یا در ترکیب با مواد سنتی تر ، مانند خاک رس از جمله ژل سیلی

 بنتونیت استفاده می شود. این بدون ردیابی و تقریبا بی بو است.

 

 غذایی افزودنی
در ایاالت متحده ذکر  FDAژل سیلیکا که به آن به عنوان سیلیکا هوگل یا سیلیس هیدراته نیز گفته می شود ، توسط 

، به این معنی که بدون نیاز به تأیید به محصوالت  (GRASشده است و معموالً به عنوان ایمن شناخته می شود )
 غذایی اضافه می شود.

مجاز به مواد غذایی در آمریکا اضافه شود. در اتحادیه اروپا  CFR 172.480 21٪ طبق ماده 2سیلیس مجاز است تا 
 ٪ غلظت داشته باشد.5ثر می تواند حداک
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موارد ذکر شده شامل موارد زیر است: ضد انعطاف پذیری ، ضدعفونی کننده ، تثبیت کننده ، جاذب ، حامل ، ماده 
تهویه مطبوع ، ماده ضد سرمازدگی ، کمک فیلتر ، امولسیون کننده عامل ، عامل کنترل ویسکوزیته و ماده ضد حل 

 کننده.

  

 تصفیه آب
صیت جذب آب ژل سیلیس ، از آن در فیلترهای آب خانگی استفاده می شود. ساختار سطح ژل با توجه به خا

سیلیس باعث جذب برخی مواد معدنی که در آب حل می شوند ، می شود. به دلیل عدم وجود مقررات مربوط به 
فیه تصدیق نشده محصوالت تصفیه آب خانگی ، هیچ مطالعه ای درباره ادعای سازنده در مورد اثربخشی سیستم تص

 است

 نارنجی(: و آبی سیلیس )ژل رطوبت شاخص
ژل سیلیکا ممکن است با یک نشانگر رطوبت که به تدریج رنگ خود را تغییر می دهد هنگام انتقال از حالت بدون 

د کلرید و متیل بنفشه هستند. کلری (IIآب )خشک( به حالت هیدراته )مرطوب( تغییر یابد. شاخصهای متداول کبالت )
توسط  2000وقتی که خیس است ، به رنگ آبی عمیق است ، اما سمی و سرطان زا است و در ژوئیه  (IIکبالت )

اتحادیه اروپا به عنوان ماده سمی مجددا طبقه بندی شد. متیل بنفشه می تواند برای تغییر از نارنج به سبز یا نارنجی 
، اما برای استفاده های دارویی از آن به اندازه کافی   استبه بی رنگ تبدیل شود. همچنین سمی و بالقوه سرطان زا 

 ایمن است.
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 خطرات
ژل سیلیکا با استفاده معمولی غیر سمی ، غیر قابل اشتعال و غیر واکنش پذیر و پایدار است. این ماده با فلوراید 

های قوی و اکسید کننده ها واکنش هیدروژن ، فلوئور ، دی اکسید فلوراید ، کلر تری فلوئورید ، اسیدهای قوی ، پایه 
 نشان می دهد.

ژل سیلیکا برای دستگاه تنفسی تحریک کننده است و ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش شود و گرد و غبار از 
 مهره ها ممکن است باعث تحریک پوست و چشم ها شود ، بنابراین باید اقدامات احتیاطی انجام شود.

https://bismoot.com/
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ی می تواند باعث ایجاد سیلیکوز شود ، اما ژل سیلیس آمورف مصنوعی جبران شده است گرد و غبار سیلیس کریستال
 بنابراین باعث ایجاد سیلیس نمی شود. خطرات اضافی ممکن است هنگام رها کردن با شاخص رطوبت ایجاد شود.

 بیسموت اقدام نمایید.برای پیگیری از نحوه خرید و تهیه سیلیکاژل های متنوع و ثبت سفارش آن ها از طریق پلتفرم 

  فارسی ویکیپدیا منبع مطالعاتی بیشتر :
 انگلیسی پدیا ویکی منبع مطالعاتی انگلیسی :

 نویسنده : مهندس امین حبیبی

 خرید سیلیکاژل
 .مختلفی عرضه میشودو سایز های  هاسیلیکاژل در رنگ بندی 

اقدام به خرید آن کنید از جمله سیلیکاژل  بیسموت پلتفرمبرای خرید این محصول میتوانید از طریق ثبت سفارش در 

 .های آبی و سفید و نارنجی که کاربرد های گسترده ای دارند

 02128422797شماره ما : 

 ید مواد شیمیاییخر

 امیدواریم که به بدرد شما خورده باشه 

 میتوانید مقاالت بیشتر رو توی وبالگ بیسموت دنبال کنید 

 بزار ایشاال که بعدا باهم در ارتباط باشیم   سیلیکاژلیا هرچیزی خواستید برای ما کامنت بزارید توی صفحه 

 ممنون که وقت گذاشتید و مطالعه کردید

https://bismoot.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%DA%98%D9%84
https://en.wikipedia.org/wiki/Silica_gel
https://bismoot.com/blog/%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%da%98%d9%84/
https://bismoot.com/
https://bismoot.com/
https://bismoot.com/blog/%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%da%98%d9%84/
https://bismoot.com/blog/%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7%da%98%d9%84/

