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گفت و گو با مهندس محمدعلی مالک پور؛ مدير پروژه کارخانه دانه بندی و پخت پرليت زنجان 
)زيرمجموعه شرکت عمران مومان چابهار( 

پرليت؛ ماده ی هزار چهره در تکنولوژی نوين
فيروزه صارمی فر �

W برخی ويژگی های پرليت
مهندس مالک پور با بیان این که پرلیت با س��نگ های آتش فش��انی اواخر 
دوران سوم و دوران چهارم زمین شناسی مرتبط است و پرلیت هایی قدیمی تر 
از این دوران نداریم، گفت: ماهیت پرلیت، س��نگی ب��ا ترکیب ریولیتی بوده 
و حاصل آب دار ش��دن ثانویه ابس��یدین بعد از جایگزینی اس��ت که در اثر 
ریزش گدازه های بعدی آتش فش��ان ها محبوس شده است. همین آب، عامل 
انبساط س��نگ پرلیت در حرارت های باالست. اگر سنگ پرلیت تجزیه  شود 
در ترکیب ش��یمیایی آن مقداری Loi  وجود دارد )Loi ترکیباتی فرار هستند( 
در حالی که Loi  در سنگ ریولیتی وجود ندارد و این مرتبط به آب محبوس 
در پرلیت اس��ت. به دلیل همین آبی که در س��اختار مولکولی س��نگ پرلیت 
محبوس اس��ت، زمانی که پخته می ش��ود با از دس��ت دادن آب، منبسط شده 
و  10 تا 20 برابر اضافه حجم پیدا می کند. پرلیت به صورت دانه بندی ش��ده 

دارای وزن مخصوص حجمی حدود 1200 تا 1300 کیلوگرم در متر مکعب 
اس��ت و زمانی که در اثر حرارت تا 20 برابر حجم خود، افزایش حجم پیدا 
 کند وزن مخصوص آن 60 تا 120 کیلوگرم در متر مکعب خواهد ش��د. یک 
عامل مهم در کاربردهای فراوان پرلیت، سبک بودن آن است که به دلیل خلل 
و فرج، هم می تواند به عنوان عایق اس��تفاده ش��ود و هم این که در بتن سبک 

به کار می رود.

W پراکندگی معادن پرليت در ايران و جهان
او در مورد پراکندگی معادن پرلیت در ایران گفت:  بیش��تر این معادن در 
غرب کشور وجود دارند به ویژه در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی معادن 
زیادی هس��ت. در چند ولکانیس��م جوان در این منطقه مانند کوه های سهند، 
س��بالن و همچنین در مسیر میانه به سمت تبریز در گستردگی ولکانیسم های 

پرليت نوعی سنگ شيشه آتش فشانی است و مقادير کمی آب در داخل شبکه ی خود ذخيره کرده که در حرارتی حدود 800 تا 1000 درجه سانتيگراد 
10 تا 20 برابر حجم خود منبس��ط ش��ده و وزن مخصوصی بين 60 تا 120 کيلوگرم در هر متر مکعب پيدا می کند. اين عمل خود موجب س��بکی و تخلخل 
فراوان شده و از طرفی باتوجه به سختی سنگ پرليت که بين 5 تا 6 در مقياس موس است، کاربردهای فراوانی در صنايع مختلف پيدا می کند: از جمله در 
صنعت س��اختمان به عنوان سنگدانه ی س��بك جهت توليد بلوک های سبك؛ به عنوان فيلتراسيون در صنايع دارويی، غذايی و نوشابه سازی؛ به عنوان پرکننده 
در صنايع کاغذس��ازی، پالستيك س��ازی، رنگ و سراميك سازی؛ به عنوان سرباره گير در صنايع ذوب فلزات؛ به عنوان سبك کننده ی خاک و مکمل های کود 
شيميايی در صنايع کشاورزی؛ جهت رطوبت رسانی مطلوب به ريشه ی گياهان در صنعت پرورش گل و توليدات گلخانه ای و برای توليد انواع نشاء در صنعت 
کش��اورزی بدون خاک؛ همينطور برای آب بندی در چاه های حفاری در صنعت نفت و تونل س��ازی؛ به عنوان س��اينده در تهيه ی خمير دندان و امثال اين ها، در 
پااليشگاه ها و صنايع پتروشيمی برای ايزوالسيون بدنه ی تانك ها؛ در نيروگاه ها برای حفاظت و جلوگيری از افت حرارت های باال و در کپسول های انواع گازها 
برای ممانعت از باال رفتن درجات حرارت پايين؛ و باالخره در محيط زيست برای رفع آلودگی های نفتی در سواحل، پااليشگاه ها، نيروگاه ها و يا کارگاه هايی 
ک��ه ب��ا روغن و مواد آلوده ی نفتی س��ر و کار دارند. البته مصارف متعدد ديگری هم دارد ک��ه در فرصت های بعدی به طور مفصل به آن ها خواهيم پرداخت. 

برای شناخت بيشتر اين ماده ی معدنی پر کاربرد به دفتر مهندس مال ک پور رفتيم، او سال ها در اين زمينه مشغول فعاليت است. 
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الیگومیوسن، پلیوسن، معادن پرلیت یافت می شود. 
این ولکانیس��م ها از میانه در سمت شمال و شمال 
ش��رق به استان اردبیل متصل می شوند و در استان 
آذربایجان ش��رقی و اردبیل گسترش دارند. در این 
مناطق س��کانس های ولکانیس��می می بینیم که در 
آن ها ت��وف، تراکیت، ریولیت وجود داش��ته و در 
وس��ط این ها پرلیت به صورت عدسی قرار گرفته 
اس��ت. در حقیقت پرلیت بیشتر به صورت عدسی  
و با رنگ خاکس��تری روش��ن در داخل سنگ های 
ولکانیک یافت می شود که این سنگ های ولکانیِک 
اس��یدی ممکن است از آندزیت، ریولیت، تراکیت 

و ... باش��د. البته پرلیت به رنگ سیاه و خاکستری در ولکانیک اینترمدییِت یا 
میانه هم وجود دارد. پرلیت به هر رنگی )از خاکس��تری روش��ن تا سیاه( که 
باش��د بعد از پخته شدن س��فید می شود. سفیدی یکی از مشخصه های پرلیت 
اس��ت زیرا در بعضی از کارها مانند نمای س��اختمان ترجیح بر این است که 
به رنگ س��فید استفاده ش��ده و ناخالصی نداشته باشد. ممکن است گاهی در 
ترکیب پرلیت Fe203 وجود داش��ته باش��د و درست اس��ت که نمی پزد و از 
کوره بیرون می ریزد اما گاهی دانه های ریز آن داخل پرلیت پخته ش��ده، باقی 

می ماند. 
یک زون دیگر حاوی پرلیت، ش��بیه زون آذربایجان ش��رقی و اردبیل در 
خراس��ان رضوی و خراسان جنوبی وجود دارد که این ولکانیسم در فردوس 
و گناباد هم کشیده شده است. در قسمت مرکزی ایران مانند نایین و اردستان 
هم ولکانیس��م دارای پرلیت وجود دارد. در جنوب ش��رقی استان کرمان نیز 

وجود معادن پرلیت گزارش شده است. 
پرلی��ت اولین بار در س��ال 1355 در ایران و توس��ط بن��ده به نام پرلیت 
س��فیدخانه یا ساری قمیش )به معنای نی زرد( در شمال میانه معرفی شد. در 
محدوده های آن منطقه معادن پرلیت  دیگری هم کش��ف ش��ده که تعدادشان 
ش��اید به 10 تا 15 معدن می رس��د، به نام های ش��یرین بالغ، خطب، عجمی، 

عرصه دوگاه، قزلر گنبدی، بستان آباد و ...
در مورد توزیع جهانی پرلیت باید بگویم که در همه ی مناطق دنیا پرلیت 
وجود ندارد، در شمال ایران یعنی کشور ارمنستان یک ذخیره ی خوب وجود 
دارد و همچنین در قبرس و ش��مال آن یعنی ترکیه. ش��اید بتوان گفت کشور 
ترکی��ه بزرگ ترین معادن پرلیت دنیا را در اختیار دارد. مقداری از این معادن 
در کش��ورهای لهستان، اسلوونی، مجارستان، مقدونیه، گرجستان، اسلوواکی، 
روسیه و ایتالیا قرار دارد. در قسمت غربی اروپا مانند انگلستان، بلژیک، هلند، 
فرانس��ه، اسپانیا، پرتقال، اتریش اصال پرلیت وجود ندارد اما ایتالیا و یونان از 
مهم ترین تولیدکنندگان پرلیت در اروپا هس��تند؛ پرلی��ت یونان و ترکیه تمام 
اروپای غربی را تغذیه می کند. این کش��ورها همه ولکانیسم جوان دارند. در 
هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه مانند عراق، اردن، اسراییل، عربستان، عمان، 

امارات و ... پرلیت وجود ندارد.
از ایران به سمت شرق، کشورهای فیلیپین، چین، ژاپن، استرالیا، نیوزلند 

دارای معادن پرلیت هس��تند اما کش��ورهای آسیای 
میانه، هندوستان، افغانستان، پاکستان فاقد این نوع 
معادن هس��تند. در آفریقا از آنجا که دارای ساختار 
قدیمی زمین شناسی است، پرلیت وجود ندارد و در 
قاره ی آمریکا می توان به آمریکا، مکزیک، شیلی و 
آرژانتین اشاره نمود که دارای معادن پرلیت هستند. 
بزرگ ترین کشورهای تولید کننده ی پرلیت، آمریکا، 

یونان و چین هستند.

W صادرات پرليت
پیشکس��وت حوزه ی معدن کش��ورمان با بیان 
این که پرلیت پخته به دلیل وزن مخصوص پایین و حجم زیاد برای حمل از 
طریق زمینی یا دریایی توجیه اقتصادی ندارد، اضافه کرد: حمل و نقل پرلیت 
خ��ام به دلیل وزن مخصوص باال، اقتصادی اس��ت اما پرلی��ت پخته به دلیل 
حجم باال و وزن مخصوص پایین می تواند شعاع مصرفی حدود 250 تا 300 

کیلومتر اطراف محل تولید خود را پوشش دهد.
صادرات پرلیت از ایران به کش��ورهای حاش��یه ی جنوبی خلیج فارس و 
کشورهای آسیای میانه توجیه اقتصادی دارد، البته مشروط به این که کوره ی 
پخت داشته باشند. زیرا در کشورهایی که پرلیت وجود ندارد ممکن است نه 
آشنایی با این ماده ی پرکاربرد وجود داشته باشد و نه کوره ی پخت. در کشور 
عربستان و شهر ریاض یک کوره ی پخت وجود دارد که سنگ مورد نیازشان 
را از یونان تامین می کنند. کش��ور کویت هم ب��ه تازگی یک کوره راه اندازی 
ک��رده و در یک نوبت س��نگ خود را از ما تامین و خری��داری کرده اند، البته 
هنوز ادامه ی این کار تمدید نشده است. قطر و امارات هم در حال راه اندازی 
کوره هستند. کشور هندوستان هم کوره دارد، کشورهای افغانستان و پاکستان 

و برخی کشورهای آسیای میانه فاقد کوره ی پخت هستند.
م��ا برای ص��ادارت باید اروپ��ا را فراموش کنیم زیرا کش��ورهای بزرگ 

تولید کننده یعنی یونان، ترکیه و ایتالیا نیازهای موجود را برطرف می کنند. 
البته پرلیت خام مصرفی دارد که منوط به داش��تن کوره نیس��ت؛ به این 
ترتیب که ماده ای در گذش��ته برای صنایع فوالد و ریخته گری به نام سالکس 
وارد کش��ور می ش��د و بعد از مدتی متوجه ش��دیم همان پرلیت است که به 
عنوان س��رباره گیر روی پاتیل های فلزات گداخته ریخته می شود تا ناخالصی 

موجود در فلز مذاب را به خود جذب کند.
در مورد پرلیت معموال واردات به کشورمان صورت نمی گیرد اما در یک 
ش��رایط خاص پرلیت را وارد کرده ان��د و آن واردات پرلیت نوع کرایوژنیک 
اس��ت که از آن ب��ه عنوان عایق در نیروگاه ها ب��رای حفاظت و جلوگیری از 
افت حرارت های باال و در کپسول های انواع گازها برای ممانعت از باال رفتن 
درجات حرارت پایین اس��تفاده می کنند که باید وزن مخصوص بسیار پایینی 
تا 60 کیلوگرم بر متر مکعب داشته باشد. گاهی تامین این وزن مخصوص در 
یک کارخانه و به طور مداوم مشکل است زیرا در هنگام تولید، دانه بندی های 
مختل��ف با وزن های مخصوص متفاوت ایجاد می ش��ود. ما در این خصوص 

در قسمت غربی اروپا مانند انگلستان، 
بلژيك، هلند، فرانسه، اسپانيا، پرتقال، اتريش 

اصال پرليت وجود ندارد اما ايتاليا و يونان 
از مهم ترين توليدکنندگان پرليت در اروپا 
هستند؛ پرليت يونان و ترکيه تمام اروپای 
غربی را تغذيه می کند. در هيچ کدام از 
کشورهای خاورميانه مانند عراق، اردن، 

اسراييل، عربستان، عمان، امارات و ... پرليت 
وجود ندارد
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با پیمانکاران شرکت پتروشیمی مذاکراتی داریم که 
ای��ن نوع پرلیت مورد نیاز آن ه��ا را تامین کنیم؛ این 
پرلیت گران بوده و صادرات آن در ش��رایط حاضر 

گاهی به صرفه است. 

W کاربردهای مختلف پرليت
مهندس مالک پور کاربرده��ای مختلف پرلیت 
را برش��مرد و گف��ت: این م��اده ی معدنی در س��ه 
بخ��ش س��اختمانی، باغبانی و صنعتی و برحس��ب 
دانه بندی ه��ای متفاوت، موردِ اس��تفاد ه های فراوانی 

دارد. در برخ��ی منابع آمده ک��ه 300 نوع مصرف مختلف دارد که به تعدادی 
از آن ها اشاره می کنم.

Y :مصارف ساختمانی
بین 60 تا 65 درصد از پرلیت کشورهای مختلف دنیا در بخش ساختمانی 
و در دو بخش مصرف می ش��ود، یکی در زمینه ی عایق و دیگری در زمینه ی 
تولید بلوک های س��بک پیش س��اخته و پنل های پیش س��اخته؛ می توان گفت 
پرلیت بهترین عایقی اس��ت که تا به حال در دنیا ش��ناخته شده است. برخی 
عایق ها در برابر حرارت، تولید مواد سمی و سیانوری می کنند اما پرلیت این 
گونه نیس��ت. پرلیت عالوه بر آن که عایق خوبی محس��وب می ش��ود، خنثی 
نیز هس��ت و PH آن حدود 7 اس��ت؛ از طرفی خاصیت نسوزندگی هم دارد 
چراکه درجه  حرارت ذوب س��یلیکات ها معموال باالست و همه ی انواع آن ها 
به نوعی نسوز محسوب می شوند. البته سیلیکات های مختلف درجات ذوب 
متفاوتی دارند، به طور مثال س��یلیکات های آلومینیم، آندالوزیت، سیلیمانیت، 
کیانیت درجه ی نس��وزندگی باالیی دارند. بنابراین در ساختمانی که پرلیت به 
کار می رود اگر آتش سوزی رخ دهد، محافظی برای نسوزندگی خواهد بود. 
یکی از مصالحی که در ساختمان ها به کار می رود، پنل های گچ � پرلیت 
اس��ت که در اروپا بس��یار متداول بوده اما در ایران هنوز جا نیفتاده است. در 
کش��ورمان پنل های گچی بسیاری تهیه می ش��ود اما اگر در ساختن پنل گچ، 
پرلیت به کار رود هم آن را س��بک کرده و حمل و نقل آن آسان می شود، هم 
این که عایق خوبی خواهد بود و برای س��فیدکاری هم اس��تفاده می شود. در 
ساختمان س��ازی های دنیا مالت های مختلف س��یمان � پرلیت و گچ � پرلیت 
هم برای قرارگیری بین آجرها به کار می رود. مصرف دیگر پرلیت این است 
ک��ه بتونیِ��ر یا مخلوط کن را به محل س��اختمان آورده و س��یمان و پرلیت را 
مخلوط می کنند. س��پس موقع اجرای س��اختمان این مخلوط بر روی سقف 
طبقات پمپ می ش��ود و به عنوان یک الیه  عایق محسوب می گردد. در حال 
حاضر در ساختمان س��ازی های کش��ورمان به جای این مخل��وط از پوکه ی 
معدنی یا صنعتی اس��تفاده می کنند و اما آنچه در آمریکا و اروپا متداول بوده، 

الیه ی سیمان و پرلیت روی سقف است.
البت��ه پرلیت خود جاذب آب اس��ت و زمانی که در س��اختمان پرلیت با 
سیمان و گچ مخلوط می ش��ود دوغاب سیمان و گچ، پوششی ایجاد می کنند 
ک��ه تم��ام خلل و ف��رج پرلیت را پوش��انده و خاصیت ج��ذب آب را از آن 

می گی��رد. اما کاربرد پرلیت به صورت خش��ک به 
عن��وان عایق در اروپا و آمریکا متداول اس��ت که 
آن ها را در داخل س��وراخ های آجر  می ریزند و یا 
بی��ن دو ردیِف دیوارچینی، فاصل��ه ی باریکی  در 
نظر می گیرند و داخل آن را پر از پرلیت خش��ک 
می کنند. البته اس��تفاده از پرلیت ب��ه این صورت 
 )siliconized( منوط به آن اس��ت که سیلیکونایزد
ش��ود، یعنی پرلیت را پخته و س��پس با سیلیکون، 
غشایی روی آن ایجاد می کنند به این ترتیب دیگر 
جاذب آب نیست و به صورت خشک می توان آن 
را استفاده کرد. این نوع پرلیت را »پرلیت روان برای پرکردن در عایق کاری« 
fill  insulation loose می گویند. زمانی که پرلیت، س��یلیکونایزد  شود آب ران 

خواهد شد و در این صورت روغن را به خود جذب می کند. همین خاصیت 
پرلیت در جاهایی مانند س��واحل دریاها، پاالیش��گاه ها، کارگاه های تعویض 
روغن و ...که آغش��تگی و آلودگی روغن و نفت وجود دارد، برای کمک به 
آلوده  نش��دن محیط زیست بسیار مفید است. به این صورت که پرلیت را در 
این مکان ها می پاش��ند و س��پس با پارویی آن  را جمع می کنند، به این ترتیب 

تمام روغنی را که در محیط بوده به خود جذب می کند.
خاصی��ت دیگ��ر پرلیت ض��د حریق بودن آن اس��ت، به ط��ور مثال در 
پوشش های داخلی ش��ومینه یا باربکیو استفاده می شود، در این مورد معموال 
پرلیت با س��یمان مخلوط شده و به کار می رود. همچنین پرلیت عایق صوت 
اس��ت و به عنوان جاذب صدا در ساختمان ها و سالن های ارکستر، تئاتر و ... 

به کار می رود.
Y :مصارف باغبانی

همان طور که گفتم زمانی که پرلیت پخته می ش��ود خلل و فرج بس��یاری 
پی��دا می کن��د و به این ترتیب آب را به خود ج��ذب کرده، نگاه می دارد و به 
تدری��ج آن را پس می دهد، به همین دلی��ل برای صرفه جویی در مصرف آب 
برای باغبانی، تولیدات گلخانه ای و پرورش گل خصوصا برای کشوری مانند 
ایران که با کمبود آب روبروس��ت، کاربرد دارد. پرلیت را حتی در کشاورزی 
بدون خاک نیز به کار می برند، یعنی می توان بس��ترهایی را ایجاد کرد و آن ها 
را با پرلیت و مقداری مواد شیمیایی به عنوان غذا پر کرد و نشاهای مختلفی 
را در آن ق��رار داد. حت��ی در برخ��ی گلخانه ها تعرقی ک��ه در گیاهان انجام 
می ش��ود توسط پرلیت جذب شده و دوباره بعد از مدتی آن را پس می دهد، 
به این ترتیب مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی می ش��ود؛ این روش 
را کش��اورزی بدون خاک یا هیدروپونیک می گویند. در مناطقی که اش��عه ی 
ش��دید خورش��ید وجود دارد آب از داخل زمین بیرون کشیده می   شود، برای 
جلوگی��ری از خش��کی درختان در این ش��رایط یک الیه ی ن��ازک پرلیت را 
همراه با کود یا پیت موس )پیت موس، وارداتی و در حقیقت مانند جلبک های 
س��طحی هس��تند که بعد از خش��ک ش��دن با پرلیت مخلوط می شوند.( پای 
درختان یا گل ها قرار می دهند تا از خشکی خاک جلوگیری شود، سپس روی 
ای��ن مخلوط را با یک الیه پرلیت می پوش��انند. در این صورت پرلیِت رویی 

در مورد پرليت معموال واردات به کشورمان 
صورت نمی گيرد اما در يك شرايط خاص 
پرليت را وارد کرده اند و آن واردات پرليت 
نوع کرايوژنيك است که از آن به عنوان 

عايق در نيروگاه ها برای حفاظت و جلوگيری 
از افت حرارت های باال و در کپسول های 

انواع گازها برای ممانعت از باال رفتن 
درجات حرارت پايين استفاده می کنند 
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نقش عایق را پیدا می کند، پرلیتی که در وسط قرار دارد آب را به خود جذب 
کرده و پرلیتی که نزدیک ریش��ه ی گیاه یا درخت وجود دارد نقش یک منبع 
آب را بازی خواهد کرد. به این ترتیب خاک سبک می شود، اگر خاک سنگین 
باش��د هوا نمی تواند راحت به داخل آن نفوذ کند. اس��تفاده از پرلیت خاک را 
ش��ل می کند و به ای��ن ترتیب آب و هوا به راحتی داخ��ل آن نفوذ می کند و 
ریش��ه می تواند در داخل خاک به راحتی رش��د کند. اسراییلی ها در این نوع 
مص��رف پرلیت یعنی در بخش گلخان��ه ای و تولیدات محصوالت گلخانه ای 

بسیار پیشرو هستند. 
م��ا در قالب ش��رکت خود  قراردادی با موسس��ه ی پژوهش��ی پس��ته ی 
رفس��نجان داریم تا کاربرد پرلیت را در باغ های پس��ته  که به وفور در کرمان 
وجود داش��ته و از نظر آب هم در مضیقه هس��تند، مطالعه کنند و مش��خص 
ش��ود آیا با کمک پرلیت می توان در مصرف ک��ود و آب صرفه جویی کرد یا 
خیر. همان طور که پیش از این اشاره کردم نمی توان پرلیت را در مسافت های 
زیاد حمل کرد و به همین دلیل ش��اید نیاز باش��د کوره ی پختی در آن منطقه 

راه اندازی شود تا نیاز به حمل و نقل آن به صورت پخته نباشد. 
مصرف دیگر پرلیت در اس��تادیوم های ورزش��ی مانند زمین های فوتبال، 
هاکی و ... است که اگر با خاک چمن مخلوط شود � که البته در ایران متداول 
نیس��ت � و در زمین ورزش��ی به کار رود سختی زمین از بین رفته و منعطف 

خواهد شد.
در خوراک طیور و دام یک سری مواد اضافه می شوند که پرلیت می تواند 
ج��ای این م��واد افزودنی را بگیرد و در عین حال هیچ اثر س��وئی برای بدن 

دام ندارد.
Y :مصارف صنعتی

یکی از خواص پرلیت این اس��ت که به عنوان پرکننده یا Filler استفاده 
می ش��ود، در بسیاری از صنایع یک ترکیب اصلی و یک پرکننده وجود دارد، 
به طور مثال در صنعت الس��تیک، کائوچو ماده ی اصلی و مابقی فیلر اس��ت، 
در ساخت کاغذ، سلولز ماده ی اصلی و بقیه فیلر است و ... . فیلرهایی که در 
صنعت اس��تفاده می شوند به طور عمده کربنات کلسیم میکرونایزد یا کائولن 
و ... اس��ت. پرلیت فیلر بسیار خوبی بوده و فرق آن با کربنات کلسیم در این 
است که بسیار سبک تر بوده و گاهی این خاصیت در صنعت توجیه اقتصادی 
دارد. به طور مثال در کابل  برق، مغزه ی اصلی از جنس مس اس��ت و پوشش 
روی آن ترکیب پی وی س��ی و کربنات کلس��یم است که اگر پرلیت جانشین 
آن ش��ود وزن ی��ک کابل یک مت��ری دو کیلوگرمی به ی��ک کیلوگرم کاهش 
پی��دا می کند، به ای��ن ترتیب اگر قبال با یک کامی��ون 20 تن، 10 قرقره کابل 
جابجا می شد، با این تغییر می توان 20 قرقره را حمل کرد.  در حشره کش ها، 
علف کش ها و دفع آفات نیز پرلیت به کار می رود چراکه هیچ اثر منفی ندارد 

و می تواند به عنوان فیلر اضافه شود.
در صنعت داروس��ازی هر قرصی دارای مقداری فیلر است و از آنجا که 
پرلیت خنثی بوده می تواند پرکننده ی مناسب تری نسبت به کائولن یا کربنات 
کلسیم باشد، سیستم ایمنی در برخی افراد به گونه ای است که ورود کربنات 
کلسیم به بدنشان ممکن است ایجاد سنگ کلیه، سنگ مثانه و ... کند در حالی 

که پرلیت به راحتی دفع می شود. 
پرلیت در صنایع غذایی و برای س��اخت آبمیوه ها و نوش��ابه ها به عنوان 
صافی یا فیلتراس��یون استفاده می ش��ود و به دلیل خنثی بودن به دیگر فیلرها 
ترجیح دارد؛ در فیلتر س��یگار هم به کار می رود. در صنعت فیلتراس��یون در 
کارخانه ه��ای روغن چه خوراکی و چه صنعت��ی و همچنین در کارخانه های 

قند و شکر نیز کاربرد دارد.  
در رنگ س��ازی، اپوکس��ی ها به عنوان ماده ی اصلی استفاده می شوند به 
اضافه ی یک فیلر و پیگمنت )رنگدانه(، در حال حاضر پی سی س��ی یا آهک 
ش��یمیایی به عنوان فیلر در رنگ سازی به کار می رود؛ اما اگر پرلیت به جای 
آن ها اس��تفاده شود خاصیت سبکی به رنگ داده و حجم رنگ را باال می برد، 
به این ترتیب یک قوطی رنگ به دو قوطی تبدیل می شود که از نظر اقتصادی 

بسیار به صرفه است.
پرلیت یک خاصی��ت پوزوالنی دارد و می توان��د جایگزین پوزوالن در 
سیمان هم باشد. در صنایع حفاری وقتی چاه های نفت و گاز را حفر می کنند، 
آب ه��در می رود و پرلیت اینجا به عنوان درزگیر یا ش��ات کریت با س��یمان 
مخلوط شده و مورد استفاده قرار می گیرد تا چاه ها آب بندی شوند. در صنایع 

فوالدسازی و ذوب فلزات هم پرلیت به عنوان سرباره گیر استفاده می شود. 
زمان��ی بنده از یک کارخانه ی پرلیت در روس��یه بازدید کردم که به طور 
اختصاصی پرلیت را برای س��ردخانه ها تولید می کرد، در دیوار سردخانه ها و 
یخچال ها معموال فوم  به کار می رود و اگر پرلیت جایگزین آن ش��ود، هم از 

وزن یخچال کم کرده و هم به عنوان ایزوالسیون استفاده می شود.   
شاید پرلیت از نظر قیمت قابل رقابت با کربنات کلسیم نباشد اما از نظر 
سبکی و خنثی بودن دارای ُحسن است و ارزش جانشینی با آن را دارد. نقش 
پرلیت در دنیا آنقدر مهم اس��ت که در آمریکا یک انستیتو پرلیت وجود دارد 
و شرکت ما هم در آن عضو است. اغلب کشورهای سازند ی کوره، همچنین 
کش��ورهای مصرف کننده  ی پرلیت و یا کش��ورهایی که معدن پرلیت دارند و 
.... عضو این انس��تیتو هستند. یکی از وظایف این تشکل انجام تحقیقات در 
مورد پرلیت اس��ت و هزینه ای را که از حق عضویت اعضا به دست می آورد 
در اختی��ار دانش��گاه ها قرار می دهد تا در این زمینه  پژوهش کنند و هرس��اله 
کتابی را هم تحت عنوان PERLITE PATENTS منتشر می کنند. پرلیت هنوز 

ناشناخته است و برای معرفی آن باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد. 

W  بازار خريد و فروش
مهندس مالک پور ادامه داد: در حال حاضر در اروپا قیمت  جهانی پرلیت 
خام حدود 70 تا 80 دالر در هر تن است که معموال در بنادر مدیترانه معامله 
می ش��ود، پرلیت عمدتا به صورت پخته معامله نمی ش��ود اما قیمت آن 250 
تا 350 دالر در هر تن اس��ت. از آن جا ک��ه پرلیت خواص متعددی دارد در 
ه��ر مورد مصرف، قیمت متفاوتی هم دارد؛ به طور مثال پرلیت س��اختمانی، 
ارزان تر و اگر کرایوژنیک باش��د، گران تر اس��ت؛ در حقیقت وزن مخصوص 
عامل تعیین کننده ی قیمت پرلیت است. قیمت پرلیت پخته که در ایران خرید 

و فروش می شود، 250 تا 300 هزار تومان در هر تن است. 
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W بهره برداری از معادن پرليت
شناس��ایی صحرایی پرلیت زیاد کار مش��کلی 
نیست، معنای کلمه ی پرلیت »سنگ مروارید« است 
زیرا هنگامی که با لنز به آن نگاه کنیم چیزی ش��بیه 
دانه ه��ای مروارید در آن می بینی��م. ولی با این کار 
به تنهایی نمی توان از درجه انبس��اط آن مطلع شد. 
بنابراین برای شناس��ایی اولیه ی پرلیت الزم اس��ت 
یک تس��ت صحرایی صورت بگیرد به این ترتیب 
ک��ه یک لوله  به صورت مایل با زمین قرار می دهیم 
که در پایین لوله یک مش��عل حرارتی وجود دارد، 
از قس��مت کناری لوله، م��اده ی مورد آزمایش را با 
قی��ف داخل لول��ه می ریزیم و زمان��ی که حرارت 
مش��عل به آن می رسد، پخته ش��ده و از باالی لوله 

بیرون می ریزد. بعد از انجام تس��ت صنعتی به همین روش و البته در مقیاس 
بزرگ تر، وزن مخصوص و درجه ی انبس��اط مش��خص می شود و این که در 
چه دانه بندی، بیش��ترین انبس��اط را پیدا می کند. سپس حفاری هایی هم برای 
تخمین ذخیره انجام می ش��ود، زمین شناسی آن کار ساده ای است. نمونه های 
متعددی هم از چاهک های حفر ش��ده گرفته می ش��ود و تس��ت تکنولوژیک 

روی آن ها انجام می گیرد.
برای آماده س��ازی س��نگ جهت تامین خوراک کوره ی پخت، بعد از آن 
که س��نگ از معدن به محل کوره می آید وارد یک سنگ شکن فکی شده و به 
اندازه   ی حدود 10 میلی متر تبدیل می ش��ود، سپس وارد سیستم کوبیت شده 
و از آنجا پرلیت با دانه بندی های0 تا 5 میلی متر در یک س��یلوی بزرگ 500 
تنی جمع می ش��ود. سپس روی سیستم س��رند رفته و دانه بندی های متفاوت 
0 تا 1، 1 تا 2/5، 2/5 تا 3/5، 3/5 تا 5 میلی متر از یکدیگر جدا ش��ده و وارد 
سیلوهای مختلف می شوند. دانه بندی های درشت به کارخانه های فوالدسازی 
فروخته می ش��ود و دانه بندی های کوچک تر را یا به کوره داران می فروشیم و 

یا در کوره ی خود می پزیم.
پرلیت معموال از 800 تا 1000 درجه س��انتیگراد منبس��ط می ش��ود؛ در 
صنع��ت معموال کوره ی قائم برای پخت وجود دارد ک��ه از پایین این کوره، 
هوا و سوخت دمیده شده و از باالی کوره خوراک به داخل آن وارد می شود. 
همینطور که خوراک به آتش��دان کوره می ریزد، پرلیِت پخته توس��ط فن های 
مکش در انتهای خط، کشیده شده و توسط لوله ها در مسیر، خنک و در یک 
سری س��یکلون جمع می شوند، سپس از پایین دانه بندی شده و توسط سرند 
جدا می گردند. پرلیت های پخته نش��ده توس��ط یک دامپر در مسیر، به پایین 

کوره می ریزند. 
معموال کوره ی قائم در دنیا متداول است اما کوره ی افقی هم وجود دارد 
که البته دیگر رایج نیس��ت. دو شرکت آمریکایی معروف برای ساخت کوره 
در دنیا به نام های INCON و SILBRICO  وجود دارند که کوره ی ما مربوط 
به ش��رکت INCON است. البته ما تنها کوره را از آن ها خریداری کرده ایم و 

بقیه ی دستگاه های مورد نیاز را در داخل طراحی کرده و ساخته ایم. 

W  و خري��داران  فع��ال،  مع��ادن  تع��داد 
مصرف کنن��دگان پرليت نس��بت به گذش��ته 

بسيار بيشتر شده 
کیفیت پرلیت هر معدن با معدن دیگر متفاوت 
اس��ت، برخی پرلیت ها نرم و برخی دیگر س��خت 
هس��تند و درجه حرارت پخت متفاوتی دارند. به 
طور مثال درجه حرارت پخت پرلیت معدن ما در 
زنج��ان 800 درجه س��انتیگراد و در معدن اردبیل 
900 درجه س��انتیگراد اس��ت. این به س��اختمان 
سنگ شناسی پرلیت مرتبط است. زمانی که پرلیت 
پخته می شود انبساط آن از دست ما خارج است و 
ممکن است با دانه بندی های متفاوت منبسط شوند. 
معموال پرلیت های دانه درش��ت تمام��ا خریداری 
می شود اما دانه ریزها معموال خریدار کمتری دارند زیرا به عنوان فیلر کاربرد 
دارند که هنوز در ایران جا نیفتاده و مقدار کمی از این دانه ریزها در کشورمان 
برای رنگ س��ازی و فیلتراسیون در صنایع غذایی استفاده می شوند. در آمریکا 

این دانه ریزها با خاک مخلوط شده و در کشاورزی مورد مصرف دارند. 
ذخیره ی پرلیت در ایران باال اما مصرف آن پایین اس��ت، در حالی که در 
آمری��کا نزدی��ک به 800 تا 900 هزار تن تولید در س��ال وجود دارد که خود 
آمری��کا یک مصرف کننده ی بزرگ پرلیت اس��ت و مقداری از آن را به کانادا 
صادر می کند. یونان هم تولیدکننده ی عمده در اروپاست که بیشتِر آن را صادر 
می کند. اگر اس��تفاده از پرلیت در صنعت س��اختمان ایران راه بیفتد، مس��لما 
بهره برداری از ای��ن معادن باال خواهد رفت، در حال حاضر ما در نظر داریم 
کوره ی دوم خود را نصب و راه اندازی کنیم. هم اکنون قیمت تمام ش��ده ی ما 
به دلیل مصرف پایین، باال بودن قیمت س��وخت، دس��تمزدها و ... باال اس��ت 
و ش��اید اگ��ر کوره ی دوم را نصب کنیم می��زان تولیداتمان باال رفته و قیمت 

تمام شده  پایین بیاید.
وقتی ش��رایط امروز را با 10 س��ال پیش مقایس��ه کنی��م، می بینیم تعداد 
معادن فعال و خریداران و مصرف کنندگان پرلیت بس��یار بیش��تر شده است. 
ش��اید برآورد مصرف سالکس در فوالدس��ازی 3000 تن در سال بود و این 
عدد در حال حاضر به 15 هزار تن رس��یده؛ یا حتی پرلیت در باغبانی اصال 
مصرفی نداشت اما امروزه تا حدودی در این مورد شاهد رشد هستیم. پرلیت 
در بلوک های پیش س��اخته مصرف نمی ش��د در حالی که امروز چند کارخانه 
در زمینه ی بلوک پیش ساخته از آن استفاده می کنند؛ در صنعت اصال مصرفی 
نداش��ت در حالی که هم اکنون صنایع رنگ س��ازی و فیلتراس��یون با کاربرد 
پرلیت آش��نا شده اند. اگر تبلیغات بیش��تری برای کاربردهای پرلیت صورت 
بگیرد حتما اس��تفاده از آن رش��د صعودی خواهد داشت، در این راستا الزم 
اس��ت این ماده ی معدنی بیشتر به تصمیم گیران شناس��انده شود. به نظر بنده 
در این مسیر باید شورای عالی شهرسازی و شهرداری ها استفاده از پرلیت را 
اجباری کنند تا از اتالف انرژی در دمای باالی استان های جنوبی و دما پایین 

استان های شمالی کشور جلوگیری کند. 

ذخيره ی پرليت در ايران باال اما مصرف 
آن پايين است، در حالی که در آمريکا 
نزديك به 800 تا 900 هزار تن توليد 
در سال وجود دارد که خود آمريکا يك 
مصرف کننده ی بزرگ پرليت است و 

مقداری از آن را به کانادا صادر می کند. 
يونان هم توليدکننده ی عمده در اروپاست 
که بيشتِر آن را صادر می کند. اگر استفاده 

از پرليت در صنعت ساختمان ايران راه 
بيفتد، مسلما بهره برداری از اين معادن باال 

خواهد رفت


