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پرليت چيست؟
بخش دوم:  پرليت در خدمت ساختمان 

 گردآورنده: مهندس محمدعلى مالك پور؛ مدير پروژه كارخانه دانه بندى و پخت پرليت زنجان

در دنيا باالترين مصرف پرليت پخته در صنعت ساختمان و به شكل هاى 
گوناگون است كه اين ميزان در كشورهاي مختلف، متفاوت بوده و از 60 تا 
ــد. پرليت به دليل دو نوع كاربري در ساختمان، مورد توجه  75 درصد مي رس
ــرفته قرار گرفته و روزبه روز مصرف آن بيشتر مي شود؛ يكي  كشورهاي پيش
ــايد در بين عايق هاي مورد مصرف در ساختمان از نظر  به عنوان عايق كه ش
ــد  ــاره خواهد ش جذب صدا و هدايت حرارتي به  علت خواصي كه بعداً اش
از بهترين هاست و يكي هم به  عنوان ماده ي اوليه توليدكننده ي مصالح سبك 
جهت سبك سازي بنا كه خود از نظر صرفه جويي و اجراي سريع ساختمان و 
پايين آوردن قيمت تمام شده بنا و مقابله در برابر خطرات ناشي از زلزله نقش 
ــوري زلزله خيز است و  ــت. در ايران كه كش دارد، مورد توجه قرار گرفته اس
نوارهاي فعال زلزله در البرز، زاگرس، شرق ايران، شمال غرب، كرمان، جنوب 
ــارات سنگيني  غرب به كرات همواره مورد تهديد زلزله بوده و تا به حال خس
وارد كرده است و از طرفي به دليل تنوع آب و هوايي روزانه نزديك به 35 الى 
40 درجه بين گرم ترين و خنك ترين نقطه و ساالنه به همين ميزان در هر نقطه 
ــور، نقش عايق سازي و بهينه سازي مصرف انرژي كه بحران آن چندان  از  كش
ــت مي تواند حفظ انرژي را براى آيندگان با سنوات بيشتري تضمين  دور نيس
ــرفته دنيا از سال ها پيش به كاربردها و اثرات پرليت پي  ــورهاي پيش كند. كش
برده و آن را مورد مصرف قرار داده اند. كشورهاي اروپاي غربي با اينكه فاقد 
ــل  و  نقل، پرليت را از  ــتند با تحمل هزينه هاي گزاف حم ــادن پرليت هس مع
ــورهاي دورتر وارد كرده و با انبساط، آن را مورد مصرف در كاربردهاي  كش

مختلف، ساختماني، كشاورزي و صنعتي قرار مي دهند.
ــاره اي فهرست وار به مصارف پرليت در ساختمان مى شود  در اين جا اش
ــامل مصالح خرده سنگي در بتن سبك، مصالح خرده سنگي در مالت هاي  ش

ــك،  ــتقيم با پرليت خش ــبك، عايق كاري مس ــاي گچي س ــي و پانل ه گچ
ــق كاري فضاهاي درجه حرات باال براي جلوگيري از افت حرارت مثل  عاي
موتورخانه ها، عايق كاري فضاهاي درجه حرارت پايين (براي جلوگيري از 
ــفالت بلوك ها و  ــنگي همراه با آس باال رفتن درجه حرارت)، مصالح خرده س

پانل هاي پرليتي و ...؛ كه هر كدام به تفصيل شرح داده خواهد شد.
ــيون ها مانند ايزوالسيون ساختمان ها  از پرليت مي توان در انواع ايزوالس
و تانك هاي گازهاي اكسيژن مايع و ازت و غيره و همچنين براي آكوستيك 
ــالن هاي كنفرانس و ترمينال ها  ــكوني، مدارس، تئاتر، س ساختمان هاي مس
ــر رويه و روكش سفيدكاري استفاده كرد و بايد توجه داشت  به صورت قش
ــواص به خصوصي از پرليت  ــتفاده، خ ــبت به مكان و محل مورد اس كه نس

مورد انتظار است.
براي به دست آوردن اين خواص در شرايط انبساط پرليت تغييراتي داده 
ــدن كلي موضوع و با توجه به كاربرد هاي مختلف  مي شود. براي روشن ش
ــاختمان،  ــت در جدول 1 ابعاد و وزن حجمي پرليت ها كه در بخش س پرلي

مصرف مي شود، نشان داده شده است.
پرليت به دو شكل در بخش ساختمانى مصرف مى شود:

 1- پرليت منبسط جامد
بهترين و آسان ترين راه براي ايزوالسيون گرما، استفاده از پرليت منبسط 
ــوراخ هاي آجرها و  ــه اين گونه پرليت را در س ــد ك به صورت جامد مي باش
ــاه درصد از ضريب عبور  ــيون پنج بلوك ها مي ريزند. در اين گونه ايزوالس
 (Silicone) ــيليكون ــه پرليت را با س ــود. هرگاه اين گون ــته مي ش گرما كاس
ــتفاده كنيم، ضريب عبور گرما از پنجاه درصد هم كمتر  مخلوط نموده و اس
ــيون بايد داراي وزن مخصوص  ــط به جهت ايزوالس ــود. پرليت منبس مي ش

130-80 كيلوگرم بر متر مكعب باشد. mmallakpour@yahoo.com
perlite_omch@yahoo.com
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  ــيمان و يا گچ به  صــورت بتن يا ــت منبســط با تركيب س 2- پرلي
پيش ساخته

ــيمان و گچ و غيره را نيز مي توان به عنوان يك  ــتفاده از پرليت با س اس
ــتفاده نمود كه در بخش ساختماني به طور عمده با سيمان و گچ  پركننده اس
ــه  عنوان پركننده  ــرار مي گيرد. وزن مخصوص پرليتي كه ب ــتفاده ق مورد اس
ــتفاده قرار مي گيرد، 240-120 كيلوگرم  ــود و مورد اس با گچ مخلوط مي ش

بر متر مكعب مناسب تشخيص داده شده است.
از پرليت هاي منبسط شده در بخش هاي ساختماني بيشتر به منظورهاي 

زير استفاده مي شود:
- به  عنوان ماده پركننده در بتن سبك

- به  عنوان ماده پركننده در بتن سبك جهت ساخت بلوك سبك
- به  عنوان ماده پركننده در بتن ايزوالسيون

- به  عنوان ماده پركننده روكش (مالت سفيدكاري و روكار)
ــبك: پرليت منبسط شده به عنوان يك  ــتفاده پرليت منبسط در بتن س اس
ماده پركننده ريز در ساخت بتن هاي سبك، ديوارهاي جداكننده پيش ساخته 
ــرار مي گيرد، بنا  ــتفاده ق ــاختن بتن هاي كم عيار مورد اس غير باربر و در س
ــده، پايين ترين مقاومت فشاري بتن سبك براي  ــتاندارد هاي تعريف ش به اس
ــانتي متر مربع و  ــازه هاي باربر در 28 روز، 175 كيلوگرم بر س ــاختن س س
ــي آن حداكثر بايد 1840 كيلوگرم بر متر مكعب  ميانگين وزن واحد حجم

باشد.
ــط تهيه نمود  ــي از پرليت منبس ــوان بتن ــوژي امروزي نمي ت ــا تكنول ب
ــبك  ــد بنابراين انواع بتن هاي س ــته باش كه مقاومت هاي مجاز فوق را داش
ــتم هاي غير باربر مصرف مي شود و بيشتر  ــده از پرليت در سيس ــاخته ش س
ــبك بودن و يا مقاومت در برابر آتش سوزي است.  ــيون، س جهت ايزوالس
ــه  ــاختمان مخلوط پرليت با ماس ــوان مثال در پر كردن كف طبقات س به عن

ــود. وزن مخصوص مخلوط هاي  براي كم كردن بار مرده به كار گرفته مي ش
مختلف پرليت با ماسه بايد بين 960-1280 كيلوگرم بر متر مكعب باشد كه 
در مقايسه با بتن معمولي حدود 50 درصد سبك تر است. بنابراين با مصرف 
اين گونه بتن ها مي توان بار مرده را حدود 50 درصد كم نمود و عالوه بر آن 

از نظر صدا اين گونه سقف ها و كف اتاق ها ايزوله مي باشند.
ــتفاده از پرليت  ــا: به منظور اس ــاخت بلوك ه ــت در س ــتفاده از پرلي اس
ــط و ريزدانه  را  ــت و متوس ــتى پرليت درش به عنوان يك ماده پركننده بايس
 (Granulation) باهم مخلوط نموده و مصرف كرد تا خاصيت گرانوالسيون
بلوك توليدي حفظ شود. نظر به اين كه ويبراسيون و فشرده نمودن اين گونه 
ــكل بوده و در صورت ويبره نكردن، درجه  مالت ها جهت توليد بلوك مش
ــتفاده از پرليت در  ــذب آب از حد مجاز پايين مي افتد لذا اس ــش و ج گراي
ــود را مي طلبد و اميد مي رود  ــواع بلوك ها، تكنولوژي خاص خ ــاخت ان س
ــاخت و برطرف نمودن نقايص  ــتر و بهبود تكنولوژي و نحوه س با  كار بيش
توليد انواع بلوك ها، كاشي ها و موزاييك هاي پرليتي به علت دارا بودن انواع 
ــتر  ــتانداردهاي خارجي، روزبه روز بيش ــات جالب و مطابق با اس خصوصي

توليد و مصرف آن متداول شود.
ــتفاده از پرليت براي ايزوالسيون: ايزوله كردن ساختمان ها با پرليت  اس
ــوخت در اشكال مختلف  ــبب صرفه جويي زيادي در مصرف س منبسط س
مي گردد. در اغلب كشورها از پرليت منبسط به عنوان ماده ايزوله چه از نظر 
ــود. توضيح اين كه ضريب هدايت زمان بتني  ــرما استفاده مي ش گرما و يا س
ــبت به وزن مخصوص آن تغيير مي يابد در  ــاخته مي شود نس كه با پرليت س
شكل هاى 1، 2 و 3 داده شده است. پرليت منبسط به  منظور ايزوالسيون در 
ــاختمان ها و ديوارهاي پيش ساخته نيز به كار مي رود.  روكش بام ها و كف س
در روكش بام ها، بتن پرليت يك ايزوالسيون خوب و مقاوم بوده و در برابر 
ــوزي ها نيز ايستادگي مي كند. همچنين در بام هاي مسطح استفاده از  آتش س

1- عايق، بتن سبك، مصالح خرده سنگي سبك

12+50+(ظرف كف) panوزن مخصوص
A-مانده روي سرند ٪

mesh 120-80 Kg/m325-0100-200

٪ مانده روي سرند-6B+16+(ظرف كف) panوزن مخصوص
mesh 130-80 Kg/m325-055-7555-25

٪ مانده روي سرند- 16C+100+وزن مخصوص
mesh 170-3560-4010-0

10050301684
D -رد شده از سرند ٪

mesh
10-060-2060-2085-40100-85100

160-120 Kg/m3  وزن مخصوص
2- بافت دهنده- آكومتيك

٪ مانده روي سرند-30A+100+200+وزن مخصوص
mesh 280-200 Kg/m370-3030-1515-0

٪ مانده روي سرند-100B+-100+200-200+325(ظرف كف) panوزن مخصوص
mesh 220-140 Kg/m369-9010-01-00,5-0

 جدول 1- ابعاد و توزيع سرندى و وزن حجمي پرليت در بخش هاي مختلف
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ــيب بندي بام نيز مصرف  ــيون جهت تنظيم ش بتن پرليت عالوه بر ايزوالس
ــي از نظر جدب رطوبت  ــاي پوكه). نظر به  اين  كه بتن پرليت ــود (به ج مي ش
ــت بام ها به تنهايي مناسب نيست لذا مي توان آن را با مخلوط انواع  براي پش
قيرها و يا تركيبي از سيمان و آزبست و فايبرگالس و يا پشم شيشه مصرف 
ــاعت در آب قرار  ــورت يك توليد خوب هنگامي كه 8 س ــود. در هر ص نم
ــد.  ــتر باش مي گيرد مقدار جذب آب آن نبايد از  9-3 درصد (حجمي) بيش
ــيب تند و هم در بام هاي  ــده با قير را هم در بام هاي با ش پرليت مخلوط ش

ــب تركيب هاي قيري  ــتفاده نمود. از آنجايي كه اغل ــيب كم مي توان اس با ش
ــت داراي رنگ تيره  ــفالت ها) كه در بام هاي تخت، متداول اس معمولي (آس
مي باشند لذا قابليت جذب حرارت خورشيدي آن ها زياد بوده و استفاده از 
ــاختمان هاي  ــت اين نقيصه را برطرف مي نمايد. اغلب از درون كف س پرلي
صنعتي و آموزشي و نظاير اين ها انواع لوله هاي آب گرم و سرد رد مي شود 
يا در داخل آن ها مولد هاي گرما گذاشته مي شود كه در اينگونه ساختمان ها 
با استفاده از بتن پرليت مي توان حداقل 25 درصد از افت حرارتي جلوگيري 
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نمود. در لوله هايي كه هواي گرم از آن ها رد مي شود جهت جلوگيري از افت 
ــت به  ضخامت 2/3 لوله بتن و پرليت و 1/3 روي آن بتن  حرارتي بهتر اس
معمولي قرار داد كه با اين روش مي توان از افت گرما به اندازه پنجاه درصد 
ــتفاده از بتن پرليت در اين گونه كف ها عالوه  جلوگيري كرد. درصورت اس
ــد باكتري ها و قارچ ها و  ــر مزاياي فوق آتش گير هم نبوده و در مقابل رش ب
ــتفاده از پرليت در  ــود. محل ديگر اس ــت و كپك زدن نيز مقاوم مي ش رطوب
ــد كه معموالً به وسيله قالب گيري پس  ساخت پانل هاي پيش ساخته مي باش
ــكل دادن، مخلوط پرليت و گچ را داخل قالب با فشار وارد مي كنند و  از ش
ــتفاده  براي مقاوم نمودن پانل ها مي توان از انواع مش هاي فلزي (Mesh) اس
ــت از بيرون قالب لرزانده  كرد. هنگام ريختن مالت در داخل قالب بهتر اس
شود. مدت گيرش اين نوع پانل ها در داخل قالب آني بوده و گيرش نهايي 
ــك شدن آن پس از انتقال به انبار حدود 18 ساعت طول مي كشد. با  و خش
استفاده از پيگمنت ها (Pigment) مي توان انواع پانل هاي رنگي نيز تهيه كرد. 
ــاخته مي شوند عالوه بر هادي نبودنشان سبك  پانل ها يي كه با اين تركيب س

بوده و در هنگام حمل و مونتاژ سرعت عمل بيشتري دارند.
ــفيدكاري- روكار):  مالت  ــش (س ــت در مالت روك ــتفاده از پرلي اس
ــيمان حاصل مي شود كه  ــفيدكاري پرليت از مخلوط پرليت با گچ و يا س س
ــط است. اين روكش را مي توان بر روي سقف و ديوارها و  پرليت آن منبس
همچنين جهت جلوگيري از آتش سوزي در ساختمان هاي فوالدي مصرف 
كرد. براي حفظ ساختمان ها از آتش سوزي و خرابي بعد از آن بايد از تماس 
ــمت هاي حمال ساختمان با شعله آتش  جلوگيري نمود. انواع روكش ها  قس
ــكاف بر مي دارند  به غير از روكش پرليت در حرارت هاي باال پف كرده و ش
ــش و در نتيجه به اعضاي اصلي و  ــكاف ها آتش به درون روك ــن ش و از اي
ــرايت مي كند .ولي روكش پرليت داراي ضريب انبساط  حمال ساختمان س

پايين تري نسبت به ساير روكش ها بوده و اين خاصيت باعث مي شود پرليت 
ــتم هاي حمال ساختمان هاي  كمتر پف كرده و ترك بخورد و در نتيجه سيس

اسكلت فلزي را از تماس با آتش حفظ مي نمايد.
ــل كند، مقدار  ــش با پرليت تماس حاص ــرف ديگر هنگامي كه آت از ط
ــود و  ــت آزاد مي ش ــده در پرليت موجود اس آبي  كه به  صورت تركيب ش
ــش در حدود صد  ــت درجه حرارت ــده اس ــا هنگامي كه اين آب تمام نش ت
ــرايت آتش را در  ــانتي گراد باقي مي ماند و بدين ترتيب عبور و س درجه س

حدود چهار ساعت به تاخير مي اندازد.
ــود  ــاير روكش ها مي ش از طرف ديگر روكش پرليت را راحت تر از س
ــابه (مانند روكش  ــكل داد و از همه مهم تر از روكش هاي مش ــاخت و ش س
ــيمان) حدود 60 درصد سبك تر بوده و يك اليه ايزوله صدا  اندود ماسه س

و حرارت به وجود مي آورد.
ــاس آزمايش،  قابليت نفوذ گرما در يك سانتي متر روكش پرليت  بر اس
ــانتي متر ديوار بتني و  ــانتي متر ديوار آجري و 18 س ــت با 10-8 س برابر اس

25 سانتي متر ديوار سنگي.
ــي در جاهايي كه دائما با  ــش پرليت گچ را به صورت نماي خارج روك
آب تماس دارند، نبايد مصرف نمود؛ در اين گونه موارد روكش هاي سيماني 

مناسب است.
پاشيدن و اجراي روكش با پمپ از نظر شكل پذيري و پركردن منفذهاي 
ــب بوده و اين امر باعث جلوگيري از اتالف بيشتر وقت و  ــيار مناس بنا بس

همچنين از هدر رفتن بيشتر مالت جلوگيري مي كند.
ــيدن،  ــيله پمپ يا پاش در صورت اجراي روكش هاي پرليتي به وس
ــود. از آن جمله مصرف آب  ــژه فيزيكي حاصل مي ش ــات وي خصوصي
ــود در  ــري در داخل روكش نگهداري مي ش ــده و هواي كمت كمتر ش

  3 شكل
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ــك  نتيجه وزن مخصوص و مقاومت مالت باال مي رود و به زودي خش
مي شود.

ــر از 105 كيلوگرم  ــاري باالت ــت فش ــوان مقاوم ــن روش مي ت ــا اي ب
ــانتي متر مربع نيز به دست آورد. و در نتيجه باال رفتن مقاومت فشاري  بر س

باعث ازدياد وزن مخصوص و بيشتر عايق شدن اليه روكش مي شود.
ــورمان بسيار زياد مي باشد لذا  با توجه به  اينكه مقدار ذخيره پرليت كش
ــاخت  ــن ذخيره يك صنعت نيرومندي به وجود آورد و در س ــوان با اي مي ت

ساختمان ها از اين ماده به بهترين وجه استفاده نمود.
از طرف ديگر به علت قرار گرفتن كشورمان در منطقه زلزله خيز استفاده 
ــده و به خصوص باعث ــبكي آن ها ش ــاختمان ها باعث س ــت در س از پرلي

كمتر مصرف نمودن ميل گرد و آهن مي شود.
ــاياني كند و احداث  ــوخت مي تواند كمك ش ــن در مصرف س همچني

ساختمان ها را نيز بسيار سريع مي كند.
ــي خصوصيات پرليت در صنايع ساختماني ناچاريم ريشه  جهت بررس

اين ماده را به طور مختصر شرح دهيم:
ــبيه  ــفيد، غير منظم و كمي ش ــط از نظر ظاهري به رنگ س پرليت منبس
ــبك بوده و  ــيار س ــت، اين ماده بس ــف (حباب هاي كف) اس ــاي ك به دانه ه
ــه 240-80 كيلوگرم  ــود وزن مخصوص آن ب ــت خرد ش ــه با دس هنگامي ك
بر متر مكعب مي رسد كه اين وزن معادل 1/8 تا 1/6 وزن ماسه معمولي است.
ــتن ريشه طبيعي پس از ازدياد حجم و منبسط شدن  پرليت به علت داش
ــت و به  علت خصوصيات مهمي  به  صورت يك توليد صنعتي در آمده اس

كه به شرح زير دارد در ساختمان به عنوان يك ماده اوليه مصرف مي شود:
 :نفوذ گرما در پرليت

ــبت به محل هاي مصرف فرق  ــب عبور گرما از پرليت اگرچه نس ضري
ــتفاده قرار مي گيرد  ــال چون به صورت اليه مورد اس ــد ولي با اين ح مي كن
ــم شيشه نزديك تر  بنابراين ضريب عبور گرماي آن به ضريب مربوط به پش

است.
در 250 درجه سانتي گراد

K=0.38       W/m k

 :مقاومت در برابر آتش سوزي
ــه  ــروع ب ــانتي گراد ش ــوزد. در 840 درجه س ــا، نمي س ــت عموم پرلي
ــدن مي نمايد و در 1300-1200 درجه سانتي گراد تبديل به يك مايعي  نرم ش

با ويسكوزيته زياد مي شود.
 :عبور صدا

ــكل ظاهري به خصوص خود، صدا را جذب مي كند،  پرليت به  علت ش
ضريب جذب صدا در پرليت در Hz 125 معادل 0/18 و در Hz 400 برابر 
است با 0/9، بدين معني كه با بلندتر شدن صدا مقدار جذب بيشتر مي شود.

 :دانه بندي
ــبت به محل مصرف آن دانه بندي مي شود، در بخش  پرليت منبسط نس
ــتند مصرف  ــر 5-2/5 ميلي متر هس ــي  كه داراي قط ــاختماني پرليت هاي س
ــدن قطر دانه ها، وزن مخصوص و جذب گرما نيز  ــود و با بزرگ تر ش مي ش

كمتر مي شود.

 :مقاومت پرليت در برابر فشار
ــت. بتن سبكي كه با عيار  ــار بسيار كم اس مقاومت پرليت در برابر فش
ــود PSI 400  (29 كيلوگرم بر  ــاخته ش ــر مكعب س ــر مت ــرم ب 250 كيلوگ
 7 ) 95 PSI ــانتى متر مربع) و با عيار 110 كيلوگرم بر متر مكعب حدود س

كيلوگرم بر سانتى متر مربع) مقاومت دارد.
ــي اين خاصيت نتيجه مي شود كه پرليت، ايزوله كننده خوب در  با بررس
ــار و رطوبت زياد باشد  ــت. در جاهايي كه تحت فش برابر گرما و صدا اس
نبايد مصرف نمود. ولي ناگفته نماند با بررسي هاي زيادي كه در كشورهاي 
ــده است اين معايب تا حدودي برطرف شده و به بتن هاي  مختلف انجام ش

پرليتي با مقاومت زياد رسيده اند.
  :مقاومت در برابر نم و رطوبت

ــفنج  ــت به هم پرليت مانند اس ــوراخ هاي پرلي ــت متصل بودن س به عل
ــاختمان آن  ــتفاده پرليت در س ــد آب را بمكد و بزرگترين عيب اس مي توان

است كه 30-10 درصد وزنش آب جذب مي كند.
 :استفاده از خصوصيات سبكي و عايقي گرما

1- در ساخت بتن معموالً به جاي شن و ماسه از پرليت منبسط استفاده 
ــاختمان (بار مرده) كم شده و همچنين جلوي  ــود و در نتيجه وزن س مي ش

گرما و سرما و صدا گرفته مي شود.
ــبك پرليت استفاده  ــيب بندي از بتن س ــطح براي ش 2- در بام هاي مس
ــبكي آن كه به خصوص در زير  ــود كه دو خاصيت مهم دارد. يكي س مي ش
ــود بسيار تاثير دارد و ديگر  ــيب بندي زياد مي ش بناهاي زياد وقتي ارتفاع ش
ــذا از ترك  ــاط دارند ل ــه بتن ها كمتر انقباض و انبس ــه چون اين گون اين ك

خوردگي پشت بام جلوگيري مي شود.
ــبك كه جلوي نفوذ گرما و سرما را نيز  ــاخت بلوك هاي س 3- براي س

بگيرد پرليت با سيمان و يا گچ مورد استفاده قرار مي گيرد.
ــاخت آن ها از پرليت به عنوان ماده  ــاخته كه در س 4- پانل هاي پيش س

پركننده استفاده شده داراي دو ويژگي مهم هستند:
ــت اين كه نسبت به گرما و سرما و صدا ايزوله بوده و دوم اين كه  نخس

سبك بوده و حمل آن ها بسيار آسان و اقتصادي است.
اين گونه پانل ها را مي توان از سيمان يا گچ با پرليت و يا پرليت با ماسه 
ــار و رطوبت معموالً  ــه كرد و جهت ازدياد مقاومت پانل ها در برابر فش تهي

پرليت با مواد به خصوصي مخلوط مي شود.
 ويژگي هاي بتن پرليت

ــي ها و تحقيقات به عمل آمده براي اين كه به بتني، بتن  ــاس بررس براس
پرليت گفته شود بايد در يك متر مكعب آن حداقل 0/73 متر مكعب پرليت 

مصرف شود. نسبت هاي اختالط پيشنهادي به شرح زير است:
ــت و محلول  ــر مكعب پرلي ــيمان و 0/0448 مت ــرم س 11/436 كيلوگ
ــاز با 1/07 درصد محلول به مقدار 181/44 گرم و 12/10 كيلوگرم  حباب س
ــيمان را براي اجرا مالك عمل قرار دهيم، خواهيم  ــه س آب و اگر يك كيس

داشت:
پرليت: 1/5 متر مكعب
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سيمان: 50 كيلوگرم
آب: 53 كيلوگرم

محلول حباب ساز: ٪10/7 = 800 گرم
به طور خالصه براي هر پاكت سيمان چهار كيسه با همان حجم پرليت 

الزم است.
جهت آشنايي بيشتر، نسبت هاي اختالط به طور كامل در جدول شماره 

2و 3 نشان داده مي شود.
ــترده شود اگر طول بام تا 30 متر  هنگامي كه بر روي بام بتن پرليت گس
ــانتي متر و اگر بيش از 30 متر باشد درزي به  ــد، درزي به پهناي 5-2 س باش
ــانتي متر در كناره هاي بام و در كنار دودكش ها بايد تعبيه  پهناي حداقل 4 س

شود و عمق اين درزها به ضخامت بتن پرليت بستگي دارد.
ــار ــه كه در فش ــم شيش ــر پش ــوادي نظي ــا م ــتي ب ــا بايس ــن درزه اي

kg/k.m 1/272 ضخامتشان نصف مي شود، پر شوند.

قبل از 3 روز نبايد بر روي بتن پرليت بارگذاري نمود. بتن پرليت پس 
از اجرا برعكس ساير بتن ها احتياج به آبپاشي ندارد.

ــرح جدول  ــه بتن هاي معمولي به ش ــبت ب ــاي بتن پرليت نس ويژگي ه
شماره 4 نشان داده مي شود.

 خصوصيات عايق گرما
ــاده در كارگاه توليد  ــه  صورت آم ــش پرليت را مي توان ب 1- روك
ــرف اختالط كرد. اين  ــه كرد و يا آن را در محل مص ــط تهي پرليت منبس
ــوزي بنا را  ــرما و هم از آتش س ــفيدكاري هم از نفوذ گرما و س نوع س
ــبنده اين سفيدكاري گچ و يا سيمان و يا  محافظت مي نمايد. و ماده چس

آهك است.

ــا U و K در ضخامت هاي  ــب هدايت گرم ــماره 5 ضراي در جدول ش
مختلف داده شده است.

روكش پرليت گچي هم از نظر شكل پذيري بسيار راحت اجرا مي شود 
ــب است، وزن آن  ــود و مقاومت آن بسيار مناس ــريع خشك مي ش و هم س

حدود 60 درصد مالت ماسه و گچ است.
ــاير  ــرما بر س ــبكي و ايزوله بودن گرما و س اين گونه مالت ها از نظر س
ــه در معرض باران زياد و يا  ــابه برتري دارد. در محل هايي ك مالت هاي مش

رطوبت مي باشند بهتر است اين گونه مالت ها مصرف نشود.
ــتفاده از مالت پرليت براي سفيدكاري و روكش ها بهتر است  هنگام اس
ــر مالت به ضخامت 1/5-1 سانتي متر كشيده شده و كمي صبر  كه اول قش
ــود تا مقداري از رطوبتش كاسته شود ولي خشك نشود، سپس اليه دوم  ش

به ضخامت 3-2/5 سانتي متر كشيده شود.
براي سهولت عمل مي توان از دستگاه پمپ يا پاشنده مالت استفاده نمود.

2- ساخت صفحه هاي بتني ايزوله شده
ــيون گرما در بام ها و ديوارها و كف ها صفحه هايي از بتن  براي ايزوالس
پرليت ساخته و مصرف مي شود. در ساخت اين صفحات مي توان از پرليت 

قيري نيز استفاده نمود.
ــامل يك اليه پولي  ــاندويچي ش امروزه اين گونه صفحات به صورت س

اورتان (Poly Urethane) و يك اليه پرليت و يك اليه قير تهيه مي شود.
(Hydrophobic) پرليت هيدروفوبيزه -(Siliconized) 3- پرليت سيليكونيزه
ــوراخ هاي بلوك ها و نيز براي پركردن ديوارهاي ميان  براي پركردن س
ــالن ها مانند آزبست، ريخته  تهي و نيز براي پر نمودن بين دوجداره كف س

شده و سپس فشرده مي گردد. 

 جدول 2ـ نسبت مواد مختلف مخلوط براي يك متر مكعب بتن
kg/m3 نسبت اختالط به كيسهسيمان كيلوگرمپرليت متر مكعبآب كيلوگرمماده كمكي هوا كيلوگرموزن خيس واحد حجميkg/m3 وزن مخصوص خشك

10585/233020/98379/51:4700-837/69
9535/23294/50/98303/661:5615-680/5
8485/23267/50/98251/31:6502/6-586
7635/23267/50/98189/791:8418/84-502/6

 جدول 3ـ ويژگي هاي تيپيك بتن پرليت

kg/m3 وزن مخصوص خيسKg/cm2مقاومت فشاريK=w/m kضريب هدايت گرما
وزن مخصوص تقريبي خشك

kg/m3

وزن مخصوص خشك در كوره خشك 
kg/m3كننده

808+1624/11-34/450/10-0/12554-640576
728+1615/85-23/430/09-0/10448-554488
648+169/65-13/780/08-0/09384-448432
548+165/52-8/610/07-0/08320-384352

 جدول 4 ـ ويژگي هاي بتن پرليت نسبت به بتن نرمال

k نوع مصالح بتنوزن مخصوص كيلوگرم بر متر مكعبنفوذ گرما

پرليت٪7-0/12320-640
شن+ماسه1/30-1/732240-2400
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ــوده و هم در برابر  ــزه هم يك ايزوله كننده خوب ب ــت هيدروفوبي پرلي
رطوبت مقاوم مي باشد و اصًال نم و رطوبت جذب نمي كند.

  مقاومت در برابر آتش
ــوز مي باشد لذا در ساختمان هاي اسكلت فلزي  نظر به اين كه پرليت نس

به عنوان روكش براي ايزوله نمودن آتش مصرف مي شود.
 مقاومت در برابر صدا

- اگر روكشي كه با پرليت ساخته شده سطحش صاف باشد تنها عبور 
ــد صدا را جذب  ــطح آن داراي پرز باش ــدا را كنترل مي كند ولي اگر س ص
ــينما و سالن هاي كنفرانس و  ــاختمان تئاتر و س مي كند و به اين دليل در س

غيره از روكش پرليت استفاده مي شود.
- براي جلوگيري از عبور صدا صفحه هاي ايزوله (آكوستيك) به صورت 

پيش ساخته تهيه و مورد استفاده قرار مي گيرد.
ــيار خوب بوده و جهت ايجاد  - گيرش پرليت با رنگ هاي مختلف بس

سطوح پرزدار مي توان از اين خاصيت استفاده كرد.
 آزمايشات

ــي و اخذ نتايج مطلوب از انواع ساخته هاي پرليت احتياج  جهت بررس
به آزمايشات و تحقيقات فراواني دارد.

به طوري كه در بعضي از كشورها حتي بعد از گذشت چندين ده سال و 
استفاده زياد از فرآورده هاي پرليت باز اين تحقيقات و آزمايشات ادامه دارد.

در آزمايشات اغلب پرليت هاي ريزدانه 2/38-0/59 ميلي متر و متوسط 
ــتفاده قرار  ــت 4/76-2/38 ميلي متر مورد اس ــر و پرليت درش 0/59 ميلي مت

مي گيرد.
ــاي 20×20×20  ــه اندازه ه ــوب مكعب هايي ب ــذ نتايج مطل جهت اخ
سانتي متر مكعب استوانه هاي مشابه و صفحاتي با ابعاد 25×25×5 سانتي متر 

ــورد آزمايش قرار  ــذب آب، نفوذ پذيري گرما م ــار، ج ــب، از نظر فش مكع
مي گيرد.

نتايج عيني اين است كه زماني كه مقدار سيمان بتن يا مالت ها باال برود 
ــاري زيادتر شده و مقدار ضريب نفوذ گرما كم مي شود ولي با  مقاومت فش

تغيير اين مقدار درصد جذب آب ثابت مي ماند.
ــر مكعب بتن پرليتي  ــوط جداگانه 300 كيلوگرم بر مت ــه مخل هرگاه س
ــود مقدار جذب آب آن ها 32/7 و 35 و 21 درصد را نشان  ريزدانه تهيه ش
ــت دانه تهيه شود آب كمتري جذب  مي دهد ولي هرگاه بتن از پرليت درش
ــاي مهمي كه باعث جذب آب  ــد (حداكثر 21 درصد)؛ از پارامتره مي نماي
ــود يكي آب مخلوط كم است به طورى كه هرگاه نسبت آب مخلوط  مي ش
كم باشد مقدار آبي كه در 28 روز به وسيله بتن جذب مي شود به مراتب كمتر 

خواهد بود.
ــيمان و چهار حجم  ــب نفوذ گرماي صفحه اي  كه با يك حجم س ضري
ــر مكعب پرليت)  ــيمان مقدار 0/095 مت ــه س ــت (يعني براي يك كيس پرلي
ــاخته شود ضريب نفوذ گرماي آن برابر است با 0/204 و يا مخلوطي كه  س
با يك كيسه سيمان و 0/1428 متر مكعب پرليت ساخته شود داراي ضريب 

نفوذ گرما 0/180 مي باشد.
 روش هاي بهبود خصوصيات پرليت

1- براي ازدياد مقاومت بهتر است با مصالح ديگر مخلوط كرد.
ــاي بتني پرليت حتمًا بايد مواد كمكي كه دانه هاي هوا  2- در مخلوط ه

به وجود مي آورند مورد استفاده قرار گيرد.
اين حباب هاي هوا باعث باال بردن مقاومت بتن شده و جذب رطوبت 
ــيار خوبي بر ضريب نفوذ  ــم مي نمايد و از طرف ديگر تاثير بس ــز ك آن را ني

گرماي بتن مي گذارد.

  جدول 6ـ  نسبت هاي حجمي اختالط پرليت با مواد مختلف و مشخصات فيزيكى

وزن مخصوص خيس 
ماده كمكى هوا ساز الياف آزبست كيلوگرمكيلوگرم بر متر مكعب

وزن مخصوص خشك سيمان كيلوگرمپرليت  متر مكعبآب كيلوگرمكيلوگرم
كيلوگرم بر متر مكعب

ضريب 
K هدايت گرما

مقاومت فشارى
كيلوگرم بر سانتى متر 

مربع

1297-0/5932٪8142/79241/5107

12001/360/59320/11242/78801/5107

 در بتن پرليت كه در بام مصرف مي شود K و U جدول 5ـ  مقدار

576 كيلوگرم بر متر مكعب488 كيلوگرم بر متر مكعب432 كيلوگرم بر متر مكعب
ضخامت بتن (سانتي متر)

KUKUKU

1/190/211/250/221/430/255/08

0/860/150/920/161/90/197/62

0/690/120/740/130/860/1510/10

U  Btu. In/ h.ft2°F        K   W/mk
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اندازه و مقدار اين ماده كمكي با توجه به محل مصرف و نوع بتن مورد 
ــت براي هر متر مكعب مخلوط 1 تا 5 ليتر  نظر فرق مي نمايد ولي بهتر اس

از اين ماده افزوده شود. اين ماده از صمغ يك نوع گياه حاصل مي شود.
ــيليكون  ــاء س ــر پرليت را با يكي از محلول هايي كه داراي منش 3- اگ
ــوراخ هاي پرليت را  ــط 75 بار تر و خشك نماييم س ــد به طور متوس مي باش
ــود از اين گونه پرليت ها در  ــه نازكي پر مي كند كه مانع جذب آب مي ش الي

ايزوالسيون استفاده مي شود.
ــورت نيمه جامد در درز بلوك ها پر كنيم  ــر اينگونه پرليت ها را به ص اگ
ــود و نيز مقاومت در برابر نم  ــت عايقي بلوك دو برابر بهتر مي ش خصوصي

نيز زياد مي شود.
ــده  ــكيل ش ــه پرليت ها در مخلوط هايي كه از آب و روغن تش اين گون
باشند روغن آن را جذب مي نمايد و از اين خاصيت براي تميز كردن سطح 
ــن معني كه پرليت  ــتفاده مي نمايند. بدي ــواد نفتي و روغني اس ــا از م درياه
ــكيل يافته است را  ــيليكونيزه، روغن مخلوط هايي كه از آب و روغن تش س

جذب مي كند.

 نتيجه
ــتفاده از پرليت به عنوان ماده ايزوله در بخش  ــد اس به طوري كه بحث ش
ــد. همچنين استفاده از  ــاير صنايع به مراتب ارزان تر مي باش ــاختماني و س س
ــيار ارزان تر از  پرليت به عنوان ماده پركننده در انواع بتن هاي ضعيف نيز بس
ــن و ماسه تمام مي شود كه خصوصيات ويژه ايزوله صدا نيز بدان افزوده  ش
ــئله روز مي باشد به مراتب  ــوخت كه مهم ترين مس ــود و از مصرف س مي ش

كاسته مي شود.
 طرح اختالط بتن پرليت سيمان

ــوان يك بتن عايق براى  ــيمان و آب، به عن دانه هاى پرليت همراه با س
ــبك و عايق كردن مجارى  ــازه هاى س ــقف، به منظور پركردن كف و س س
ــش و عايق كارى تانك ها، ايزوالسيون اجاق و شوينده، درزه ها،   سرد، پوش
ــود. خواص فيزيكى بتن پرليتى با  ــبك و ... استفاده مى ش ساخت بلوك س
ــد با وزن مخصوص  ــت، ميزان آن را باي ــاى طرح اختالف، متفاوت اس دم
ــاخت و آن را با اضافه نمودن ماسه  ــك 320 كيلوگرم بر متر مكعب س خش
ــاند. وزن مخصوص  ــه 1440 كيلوگرم بر متر مكعب رس ــر مصالح ب و ديگ
ــبت 1:6 (يعنى يك قسمت  ــب ترين است و نس پايين تر، از نظر عايق مناس
سيمان از نظر حجمى و 6 قسمت پرليت از نظر حجمى) با وزن مخصوص 

ــتفاده را در كارهاى  ــترين اس بين 380 تا 440 كيلوگرم متداول ترين و بيش
ــدار k با هدايت حرارتى  ــدول6). در اين حالت مق ــف دربر دارد (ج مختل
ــارى 860 تا 1375 پاسكال (9 تا  تقريبًا برابر W/m.k 0/084 و مقاومت فش

14/5 كيلوگرم بر سانتى متر مربع) است.
ــه پايدارى خيلى  ــيدن به خواص و نقط ــالط در اين امر براى رس اخت
حساس است. زياد مخلوط كردن يا آب مازاد، ممكن است اثرات معكوس 
داشته باشد. سيمان و آب و هواساز ابتدا مخلوط شده تا به صورت دوغاب 
درآيد و سپس پرليت اضافه مى شود تا جايى كه پرليت ها پوشش سيمانى 

پيدا كند (معموالً 2 تا 5 دقيقه).

 امتيازات و محدوديت هاى بتن هاى پرليت – سيمان يا پرليت – گچ
 :امتيازات

ــه اى معمولى و  ــدود 60٪ از مالت ماس ــه طورى كه ح ــبك: ب وزن س
حدود 907 كيلوگرم براى هر 83 مترمربع مواد به كار گرفته براى ضخامت 

13 ميلى متر صرفه جويى مى شود.
عايق: 4 برابر در مقابل انتقال حرارت از مالت ماسه اى مقاوم تر است.

ــاعت  ــمى و با حدود 5 س ــتعال، غير س تاخير در حريق: غير قابل اش
ــگاه هاى  ــط آزمايش حفاظت حرارتى با حداقل وزن و ضخامت بارها توس

متعدد در دنيا مورد آزمايش قرار گرفته است.
 عايق صوتى: صداها را در ديوارهاى جداكننده كاهش مى دهد.

قابل انعطاف در كارهاى مختلف: بسته بندى ها معموالً در كيسه هاى 85 
ــاده در توزين و حمل، كار كردن ساده مخصوصًا  ــت و س تا 100 ليترى اس

در عمليات اختالط.
محكم: فاسد نمى شود و نمى پوسد، مقاوم و بدون شكنندگى و در سرما 
ــال 1946 تا حال در  ــر نمى كند و به طور موفقيت آميزى از س ــا تغيي و گرم

بسيارى از پروژه هاى ساختمانى به كار گرفته شده است.
 محدوديت ها

ــده با تركيبات قير و آسفالت  ــطوح پوشيده ش ــفيدكارى بر روى س س
توصيه نمى شود.

سفيدكارى بر روى سطوح يا پانل حرارتى پراكنده كننده تشعشع از نظر 
اينكه مقدار انتقال حرارتى آن كم است توصيه نمى شود.

ــخت شده؛ ضخامت مالت و سفيدكارى آسترى نبايد  روى بتن هاى س
از 10 ميلى متر در سقف و 16 ميلى متر در ديوارها تجاوز كند. 

 جدول 7ـ  خواص فيزيكى و نسبت اختالط بتن پرليتى

نسبت اختالط سيمان 
آب  (ليتر)پرليت (ليتر)سيمان (ليتر)پرليتى (حجمى)

وزن مخصوص خشك
Kg/m3

وزن مخصوص تر
Kg/m3

(pa) مقاومت فشارى
هدايت حرارتى 

(w/m.k)

1:4191764231580-657770-9002000-34400/144

1:6127762204380-440610-705860-13750/084

1:899792189290-380545-640550-8500/074


