
 منابع آلودگی سیلیسیم در روغن

 آلَدگی سیلیسین در رٍغي چیست؟هٌابغ احتوالی 

گیری ًوَد. در بیشتر اٍقات، افسایش  تَاى در آزهایشگاُ اًذازُ برای تؼییي هیساى ًفَر آلَدگی در رٍغي، هقذار سیلیسین را هی

احتوالی دیگری برای افسایش سیلیسین ٍجَد دارد کِ هیساى سیلیسین در رٍغي ًشاًگر آلَدگی آى است. با ایي ٍجَد هٌابغ 

 باشذ: چْار هٌبغ اصلی بِ شرح زیر هی

ی هتیل سیلیکَى پلیوری ّستٌذ.  زدا بر پایِ ّا حاٍی افسٍدًی کف : بسیاری از رٍغيزدا در رٍغي ّای کف افسٍدًی -1

اًذ افسایش سیلیسین را در آًالیس تَ از آًجایی کِ سیلیکَى دارای ػٌصر سیلیسین است، ٍجَد ایي ًَع افسٍدًی هی

 10-1اسپکترٍهتریک ًشاى دّذ. بِ طَر ًوًَِ، هیساى سیلیسین هشاّذُ شذُ در رٍغي در ایي شرایط، حذٍد 

ppm باشذ. هی 

ّا ٍ درزگیرّای هَرد استفادُ در صٌؼت ٍ در هَتَر احتراق  بسیاری از چسبچسب درزگیر با پایِ سیلیکًَی:  -2

کَى ّستٌذ. البتِ هیساى سیلیسین هشاّذُ شذُ در رٍغي بِ طَر هستقین هرتبط با هقذار ی سیلی داخلی بر پایِ

 ی درزگیر ٍارد شذُ بِ سیستن رٍاًکار است. هادُ

گری رٍی شي )اکسیذ  ای یا ریختِ گری هاسِ ی ریختِ ّا بِ شیَُ ای: برخی از قطؼات در هاشیي گری هاسِ ریختِ -3

-50ی  شًَذ ٍلی هشاّذُ طؼات ًَ پیش از ًصب بِ طَر کاهل تویسکاری هیشًَذ. اگر چِ ق سیلیسین( تَلیذ هی

100 ppm  سیلیسین در تجْیسات ًَ دٍر از اًتظار ًیست. ایي هیساى سیلیسین با کارکرد اجسا ٍ تؼَیض هٌظن

 رٍغي کاّش خَاّذ یافت.

ّایی است کِ  حاٍی بازدارًذُکٌٌذُ در بسیاری از هَتَرّای احتراق داخلی  کٌٌذُ: سیال خٌک آلَدگی سیال خٌک -4

دارای سیلیسین ّستٌذ. در یک هَتَر احتراق داخلی، افسایش سیلیسین بِ ّوراُ ػٌاصری ّوچَى سذین، پتاسین ٍ 

 کٌٌذُ باشذ. ی ًشتی سیال خٌک تَاًذ ًشاى دٌّذُ بر هی

ّای  ّا، سیلیکَى ٍ هتریال افسٍدًیسیلیسین هَجَد در ّای دیگر، توایس قائل شذى بیي  بذٍى داشتي شَاّذ ٍ ًشاًِ

تَاى با ترًذ کردى هقذار سیلیسین  گری شذُ بِ ػٌَاى هٌبغ سیلیسین دشَار خَاّذ بَد. در ّر حال، ًفَر آلَدگی را هی ریختِ

ّای سیلیکا ٍ آلَهیٌا ّستٌذ، ترًذ کردى هقذار  ّا کِ حاٍی کاًی آلَدگی تریي م هشخص ًوَد. برای هتذاٍلٍَ آلَهیٌی

تَاًذ بِ کار  هی -دّذ ًشاى هی 1-3.4ای از ترًذ ٍ با ًسبت  کِ بِ صَرت ًاگْاًی خَد را در هحذٍدُ – آلَهیٌیَمسیلیسین ٍ 

 گرفتِ شَد تا ٍجَد آلَدگی را بتَاى تشخیص داد.
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