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از ٣٠ سال سابقه  ایران با بیش  شرکت صنایع سیلیکات 
در تولید انواع سیلیکات سدیم و پتاسیم با ظرفیت تولید 
سالیانه ١٥٠,٠٠٠ تن و به عنوان تنها شرکت با امکان تولید 
کنار میزان  در  کیفیت  به  نگاه  با  مایع و جامد  به صورت 
تولید همراه با رویکرد علمی و فنی توسط افراد متخصص 

تأسیس و راه اندازی گردید.
تولید  با سابقه ترین  و  قدیمی ترین  به عنوان  این شرکت 
با  همراهی  جهت  به  انتخاب  اولویت  در  همیشه  کننده، 
فوالد  شوینده،  صنعت  ازجمله  مختلف  صنایع  بزرگان 
الکتروسازی و  کارتن سازی،  ریخته گری، کاشی و سرامیک، 

کشاورزی، صنایع حفاری و دیگر صنایع  قرار گرفته است.
کوره های مجهز در تولید  اختیار داشتن  با در  این شرکت 
انواع سیلیکات از نظر تنوع در ریشیو و میزان خلوص ارائه

  دهنده برترین محصوالت در بازار است.
باتوجه به تأکیید شرکت مبنی بر رعایت استانداردهای بین
 المللی در خصوص کیفیت تولیدات خود نیز تأیید کیفیت 
توسط واحد QC صنایع مختلف و مرتبط را دارا می باشد. 
انواع  شرکت  این  در  موجود  ظرفیت های  به  باتوجه 
سیلیکات سدیم و پتاسیم تولیدی مورد مصرف در داخل 
تأیید  مورد  صادراتی  محصول  عنوان  به  همچنین  و 

بازارهای خارجی نیز می باشد.
این شرکت با نگاه به آینده و هدف گذاری صورت گرفته در 
بخش تحقیق و توسعه خود به دنبال گسترش و تعمیم 
کاربرد محصوالت تولیدی خود در صنایع مختلف می باشد.

تاریخچه



کننده  اولین تولید  ایران به عنوان  گروه صنایع سیلیکات 
سیلیکات سدیم و پتاسیم جامد و مایع تا کنون توانسته 
است باتوجه به کیفیت باالی خود و همچنین توان باال در 

تولید موجب رضایت مشتریان محترم را فراهم نماید.
در  معدنی  پلیمر  و  قلیایی  فاز  بدون  دارا  با  سیلیکات 
بسیاری از صنایع کاربرد اساسی دارد، به طوری که می توان 
ادعا کرد هر انسان در روی کرۀ زمین حداقل یک بار در روز 

به نوعی از این ماده استفاده می کند.

سیلیکات سدیم:معرفی سیلیکات ایران

سیلیکات پتاسیم:

سیلیکات سدیم در ریشیوهای مختلف هم 
به صورت مایع و جامد تولید می شود:

و  مایع  صورت  به  هم  مختلف  ریشیوهای  در  پتاسیم  سیلیکات 
جامد تولید می شود:

ریشیو ٢

ریشیو ٢/٣

ریشیو ٢/٤

ریشیو ٢/٦

ریشیو ٣

ریشیو ١

ریشیو ١/٦

ریشیو ٢

ریشیو ٢/٤



متاسیلیکات سدیم ریشیو ١ به دلیل دارا بودن سدیم و  
سیلیکات به نسبت یکسان، قدرت پاک کنندگی باالیی در 
سطوح سخت و نیز خواص چند منظوره ای در تمیز کردن، 
را                           سخت  آب های  در  خاک  و  گرد  و  چربی  حذف 

دارا می باشد.
       روان ساز در صنعت کاشی و سرامیک

       چربی گیر در صنایع آب کاری

       تولید سایر شوینده ها

کاربردهای انواع سیلیکات سدیم و پتاسیم در صنعت:

دیگر  از  می شود.  استفاده  شوینده  پودرهای  تولید  در 
کاربردهای این ریشیو در کنار دارا بودن خواص شویندگی، 
کنندگی، خوردگی و لکه بری می توان به تولید  از  ممانعت 
انواع  اسپری های تمیز کننده سطوح و  صابون های قالبی، 
این  در  مصرفی  سیلیکات  کرد.  اشاره  مایع  شوینده های 

صنعت ریشیو بین ١/٩ الی ٢/١ می باشد.

متاسیکات سدیم

صنایع شوینده
سیلیکات سدیم ریشیو ٢

ورقه های  تولید  در  سلیکات  مصرف  پرکاربردترین  از  یکی 
معموالً  که  کاغذ  نازک  الیه  هر  است.  مقوایی  و  کارتن 
کاغذبازیافتی است با سلیکات سدیم آغشته شده و الیه
 الیه این ورقه های نازک به هم چسبیده تا شیت کارتون یا 

الیه مقوایی تولید شود.
ریشیو مصرفی در این صنعت ٢/٤ می باشد.

و  کاغذ  خمیر  چسبندگی  دهنده  افزایش  عنوان  به 
بسته خطوط  در  چسب  و   مقوایی  جعبه های  چسباندنه 
استفاه می  بندی صنایع مختلف خصوصًا صنایع شوینده 

 شود.
ریشیو مصرفی ٢/٤ می باشد.

صنایع کارتن سازی و لوله مقاوین

صنایع چسب کارتن (لبچسب و لمینیت) 
سیلیکات سدیم ریشیو ٢/٤

سیلیکات سدیم ریشیو ٢/٤

کــــــاربردهای
انواع سیلیکات 



از  سلیسی  بدنه  ساخت  برای  ریخته گری  فرآیند  در 
نگهدارنده ذرات ماسه  به عنوان چسب  سیلیکات سدیم 
ریشیو  می شود.  استفاده  قالب  ساخت  جهت  سیلیسی 

مصرفی در این صنعت ٢/٢ تا ٢/٤ می باشد.

سیلیکات سدیم در مرحله تهیه خمیر در صنایع کاغذسازی 
خاصیت  افزایش  عامل  یک  عنوان  به  مقوا  تولید  و 
چسبندگی در بافت خمیر به کار می رود. از دیگر استفاده

 های این ماده تهیه جوهرزگس می باشد.
ریشیو مصرفی در این صنعت ٢/١ می باشد .

کاربردهای انواع سیلیکات سدیم و پتاسیم در صنعت:

صنایع ریختگری و چدن 

یکسان سازی  برای  ابتدا  در  سرامیک  و  کاشی  صنایع  در 
خاک از بالمیل استفاده می شود که در این میان سیلیکات 
مورد   ٢/٣ الی   ٢/٢ ریشیو  با  روان ساز  عنوان  به  سدیم 

استفاده قرار می گیرد.

صنعت کاشی و سرامیک 

سیلیکات سدیم ریشیو ٢/٢ تا ٢/٤

سیلیکات سدیم ریشیو ٢/٢ الی ٢/٣

که  دارد  مختلفی  کاربردهای  حفاری  در  سدیم  سیلیکات 
اهم استفاده از آن در ایران به عنوان ماده کمک کننده به 
سیمان در راستای مدیریت پسماندهای حفاری در فرآیندی 
به نام فیکسیشن می باشد. ریشیو مصرفی دراین صنعت 

٢/٥ الی ٢/٦ است.

صنایع حفاری چاه نفت و گاز
سیلیکات سدیم ریشیو ٢/٥ الی ٢/٦

کاربردهای انواع سیلیکات 

صنایع کاغذسازی و مقوا 
سیلیکات سدیم ٣/١ الی ٢/۳



در تولید فرآیند آهن اسفنجی، پودرهای خالص حاصل از 
آهک و سیلیکات  با ترکیب  احیا را همراه  خروجی فرآیند 
سدیم، تحت پرس و به صورت بریکت که قابلیت استفاده 
باشد  را داشته  الکتریکی  به روش قوس  فرآیند ذوب  در 

استفاده می کنند.
ریشیو مصرفی در این صنعت ٣/٢ می باشد            .

صنایع فوالد 
سیلیکات سدیم ریشیو ٣/٢

از  در فرآیند تولید قطعات سیمانی و بتنی می توان 
ضخامت  با  شیشه ای  تشکیل  با  سدیم  سیلیکات 
کمتر از ١ میلیمتر در روی سطح قطعه به عنوان ماده 
کیورینگ و در بعضی موارد دیگر از جمله سیمان ریزی 

استفاده کرد.
سیلیکات سدیم به دلیل وجود سیلیکات و واکنش 
آن با کلسیم موجود در سیمان پروسه تولید بتن را 
مورد  سیمان  زودگیر  عنوان  به  و  داده  تسریع 

استفاده قرار می گیرد.
 TBM به طور مثال در مراحل احداث تونل با ماشین
زودگیری  به  نیاز  سیمانی  بلوک های  نصب  زمان  در 
سیمان تزریقی بین دیواره تونل و بلوک سیمانی می

درگیرش  تسریع  باعث  سدیم  سیلیکات  که   باشد 
سیمان می شود.

سیلیکات صنعت بتن سازی
سیلیکات سدیم ریشیو ٢/٦، ٣ الی ٣/٢

 

Increasing the yield and fertility of numerous 
crops such as cereals, especially rice, vegetables, 
and fruit trees, enhancing resistance to abiotic 
(environmental) stresses, such as extreme heat, 
cold, drought, and salinity, are the main functions 
of Potassium Silicate. In addition, improving 
post-harvest shelf life and storage properties and 
enhancing taste, colour, texture, and appearance 
quality of fruits are considered as other positive 
features of this product. 

Potassium silicate (Ratio of 2) 

Coating, covering, and flux coating of electrodes 
are made from different materials. Potassium 
Silicate is one of the most well-known materials 
that can be applied to form the electrode paste. 
Next, it is pressed on metal bars by special 4 
mechanical or hydraulic presses. Since different 
types of electrodes are produced in this industry, 
several ratios of Potassium Silicate are available 

1.6, 2, and 2.4. 

 
Potassium silicate (Ratio of 1.6, 2, and 2.4)



افزایش عملکرد و باروری محصوالت متنوعی مانند غالت 
به ویژه برنج، سبزیجات و درختان میوه و ایجاد مقاومت 
باال در برابر تنش های محیطی مانند گرمای شدید، سرما، 
کم آبی و شوری از عمده عملکردهای سیلیکات پتاسیم به 

حساب می آید.
از جمله عملکردهای دیگر این محصول می توان به افزایش 
افزایش  از برداشت و  خاصیت ماندگاری محصوالت پس 

کیفیت ظاهری از نظر رنگ و طعم اشاره کرد.

صنایع کشاورزی و تولید کود
سیلیکات پتاسیم ریشیو ٢

همراه با در نظر داشتن میزان کیفیت و حجم تولید محصوالت شرکت و رزومه همکاری 
افتخارآفرین همکاری  با  کارنامه  با بزرگان تولید در صنعت داخلی و خارجی می توان به 

شرکت سیلیکات ایران به شرح زیر اشاره کرد:

مختلف  مواد  از  الکترودها  فالکس  یا  و  پوشش  روکش، 
پتاسیم می این مواد سیلیکات  از  یکی  ساخته شده اند، 

به  الکترود  گل  اصطالح  به  یا  خمیر  صورت  به  که   باشد 
فلزی  میله های  روی  فشار  و  مخصوص  پرس های  وسیله 

پرس می شوند.
باتوجه به انواع متفاوت الکترودهای تولید شده، ریشیو و 
نسبت های متفاوتی از جمله ١/٦ ، ٢ و ٢/٤ مورد استفاده 

قرار می گیرد.

صنایع الکتروسازی 
سیلیکات پتاسیم ریشیو ٢/٤ - ٢ - ١/٦

همکاری با تولیدکنندگان صنعت در بازار  

Increasing the yield and fertility of numerous 
crops such as cereals, especially rice, vegetables, 
and fruit trees, enhancing resistance to abiotic 
(environmental) stresses, such as extreme heat, 
cold, drought, and salinity, are the main functions 
of Potassium Silicate. In addition, improving 
post-harvest shelf life and storage properties and 
enhancing taste, colour, texture, and appearance 
quality of fruits are considered as other positive 
features of this product. 

Potassium silicate (Ratio of 2) 

Coating, covering, and flux coating of electrodes 
are made from different materials. Potassium 
Silicate is one of the most well-known materials 
that can be applied to form the electrode paste. 
Next, it is pressed on metal bars by special 4 
mechanical or hydraulic presses. Since different 
types of electrodes are produced in this industry, 
several ratios of Potassium Silicate are available 

1.6, 2, and 2.4. 

 
Potassium silicate (Ratio of 1.6, 2, and 2.4)



استفاده از سیلیکات سدیم با ریشیو ٢ در محصوالت

     شرکت پاکسان
     شرکت پاک شو

صنایع شوینده

استفاده از سیلیکات سدیم با ریشیو ٣/١ و ٣/٢ در محصوالت

     فوالد مبارکه
      فوالد ارفع

صنایع فوالد و ریختگری

استفاده از سیلیکات سدیم با ریشیو ٢/٣ و متاسیلیکات سدیم

     کاشی تبریز 
       سینا کاشی

صنایع سرامیک و کاشی

استفاده از سیلیکات سدیم با ریشیو ٣/١

     چوب و کاغذ مازندران
      بسته بندی ایران

صنایع مقوا و کاغذ

استفاده از سیلیکات سدیم با ریشیو ٢/۵ الی ٢/٦

MI شرکت حفاری     
PDFشرکت حفاری       

صنایع حفاری (نفت و گاز)

استفاده از سیلیکات پتاسیم با ریشیو ١/٦ الی ٢/٤

     الکترودسازی آما
      الکترود پارس

ایران  از  بین المللی خارج  با شرکت های  زمینه همکاری  در 
می توان به ABG و Beyaz اشاره کرد.

صنایع الکترودسازی



انواع بسته بندی

فاکتورهای  مهمترین  گرفتن  نظر  در  با  سیلیکات  شرکت 
و  داخلی  سفارشات  تحویل  و  حمل  زمینه  در  تأثیرگذار 
پیشرو ساختار حمل سفارشات  را  بهینه ای  برآیند  خارجی 

خود قرار داده است.

بسته بندی و تحویل

شرکت  سفارشات،  سریع  تر  هرچه  تحویل  راستای  در 
متنوع  بسته بندی های  ساخت  و  طراحی  با  سیلیکات 
ایجاد  بر  سعی  محصول  نوع  و  حجم  میزان  به  باتوجه 
امنیت  چراکه  دارد،  مرسوله ها  حمل  برای  کیفی  امنیت 
انتقال  نحوه  و  بسته بندی  در  کیفیت  مستلزم  بار  حمل 
کاالست که با در نظر گرفتن روش های استنادارد حمل و 
نقل می توان بهترین سرفه جویی در زمان تحویل داشته و 
مشتریان نیز در هر نقطه از دنیا با رضایت کامل در زمینه 

حمل، زمان تحویل و امنیت کاال مواجه باشند.

ایمنی و زمان



اهداف آینده

و  بایدها  داشته ها،  گرفتن  نظر  در  با  ایران  سیلیکات  شرکت 
استانداردهای به روز دنیای صنعت و تجارت اهداف بلند مدتی در 

زمینه های مختلف سازمانی برای خود متصور است.
از جمله این اهداف می توان در گام اول به استراتژی های مربوط به 

منابع انسانی درون سازمانی اشاره کرد.
و  شعب  تأسیس  به  نسبت  هدف گذاری  با  شرکت  راستا  این  در 
انتقال نیروهای آموزش دیده با دو رویکرد دسترسی بیشتر مشتریان 
در  رشد  برای  انگیزه ای  موفق،  کارکنان  سازمانی  درون  جابه جایی  و 
آینده آنها ایجاد کند، که این مسأله منجر به عملکرد و خروجی هرچه 

بیشتر کارکنان خواهد شد.
باتوجه به درنظر گرفتن افزایش هر روزه تولیدات صنعتی کره زمین، 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های تولیدکنندگان امروز الزام حفظ سالمت 
پسماندهای  بازیافت  سناریو  تعریف  و  آیندگان  برای  محیط زیست، 

صنعتی می باشد.
از  استفاده  بر  متمرکز  را  آینده خود  اهداف  از  یکی  نیز  این شرکت 
مازاد  پسماند  از  استفاده  با  تا  داده،  قرار  کارخانه  صنعتی  پسماند 

بتواند تولیدات مفیدی در زمینه مصالح ساختمانی داشته باشد.
این هدف گامی کوچک در راستای حفظ سالمت محیط  زیست برای 

آیندگان خواهد بود.


