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معرفی شرکت آذر جام
ضرکت آرر جام در سال  1374در ضْرک صٌعتی آهل با ّذف تَلیذ اًَاع ضیطِ ّای
هقاٍم بِ حرارت هَرد ًیاز صٌایع رٍضٌایی کطَر ضرٍع بِ فعالیت ًوَد.
لیکي با تَجِ بِ توایل هذیراى ایي ضرکت بِ ًَع آٍری ٍ ّوگاهی با تکٌَلَشی رٍز
دًیا جْت تَلیذ هحصَالت جذیذ از سال  1389هغالعِ در خصَظ ضیطِ ّای
اسفٌجی (فَم گالض) در ایي ضرکت آغاز گردیذ.
در ًْایت اٍلیي ًوًَِ آزهایطی ایي هحصَل در اٍایل سال  1394تَلیذ گردیذ ٍ در
ّویي سال ًیس خظ تَلیذ ایي هحصَل در ضرکت راُ اًذازی ٍ تَلیذ اًبَُ ایي هحصَل
تحقق یافت.
آضٌایی با تکٌَلَشیْای رٍز دًیا ٍ تَلیذ هحصَالت جذیذ هْوتریي ّذف هذیراى
ضرکت آرر جام است.

ضرکت آررجام در ضْرک صٌعتی آهل
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معرفی محصول
جام سیلیکا ترکیبی از ضیطِ ٍ هَاد سراهیکی است کِ در دهای  900درجِ ساًتیگراد
تَلیذ ضذُ ٍ فاقذ ّرگًَِ ترکیب هضر برای هحیظ زیست هی باضذ .ایي هحصَل بِ
دلیل ساختار هتخلل گستردُ ای کِ دارد از قابلیت فیلتراسیَى باالیی برخَردار بَدُ ٍ
در صٌایع هختلف از جولِ صٌایع ساختواًی ،کطاٍرزی ،پترٍضیوی ٍ آبسی پرٍری
کاربرد دارد .ساختار بسیار هتخلخل ایي هحصَل سبب ضذُ کِ هکاى هٌاسبی برای
استقرار باکتریْا فراّن آٍرد ٍ آى را بِ یک فیلتر بیَلَشیکی هٌاسب تبذیل ًوایذ.

ًوای ظاّری جام سیلیکا

هطخصات فیسیکی ٍ ضیویایی جام سیلیکا
قغر قغعات
()mm

10 - 50

سغح
ٍیصُ()m2/m3

60000

داًسیتِ

120

pH

7.5

85

ّذایت الکتریکی
()ms/cm

0.3

()Kgm-3
تخلخل حجوی
()%

3
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مسایای محصول
 – 1کَچکی سایس ٍ قابلیت استفادُ در ّر ًَع فیلتر:
ایي هحصَل از قغعاتی با قغر هتَسظ  10 – 50هیلیوتر تطکیل ضذُ ٍ کَچکی قغعات
سبب هیطًَذ تا قابلیت قرار گیری در ّر ًَع فیلتری را داضتِ باضٌذ.
 – 2استفادُ تا زهاى تخریب:
از ایي هحصَل بِ دفعات هکرر هیتَاى استفادُ ًوَد ٍ برای استفادُ هجذد تٌْا یک
ضستطَ سادُ کافی است .البتِ با افسایص هذت استفادُ استحکام قغعات بتذریج کاّص
هی یابذ.
 – 3سبکی ٍ ٍزى کن:
ایي هحصَل بسیار سبک بَدُ ٍ  50لیتر از آى تٌْا  6کیلَگرم ٍزى دارد.
 – 4تخلل حجوی زیاد :ایي ترکیب بِ دلیل ارتباط داخلی بیي خلل ٍ فرج هَجَد در
آى سغح زیادی را برای تجوع باکتریْای َّازی فراّن هی آٍرد.

ساختار هیکرٍسکَپی جام سیلیکا

