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پرليت چيست؟
بخش چهارم: پرليت در خدمت صنعت

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

 مقدمه
ــددي در بخش كشاورزي و ساختماني  هرچند كه پرليت مصارف متع
دارد ولي از نظر طبقه بندي در گروه سنگ ها و كاني هاي صنعتي قرار مي گيرد. 
حداقل حدود 35 نوع سنگ و كاني صنعتي وجود دارد كه در صنايع امروز 
ــا صنعتي نسبت به  ــا مي كنند، مصارف مواد غيرفلزي و ي ــش اساسي ايف نق
ــه خاطر خصوصيات  ــر است. اكثر مواد صنعتي ب ــواد فلزي همواره  بيشت م
ــرف مي شوند. تقريبا اكثر صنايع از مواد  ــي خود اهميت داشته و مص فيزيك
ــي به مقادير كم يا زياد براي اهداف و مقاصد مختلف از قبيل پركننده  معدن
ــا، عايق  ها  ــده (Abrasive)، تميزكننده ه ــا (filters)، ساين (Filler)، صافي ه
ــا ( Carriers)، بافت دهنده ها (Texturizers) و  (insulators)، حمل كننده ه
ــرار مي گيرند. اين  ــا (Absorbents) و غيره مورد مصرف ق ــذب كننده ه ج
گروه از مواد در هر مصرف ممكن است تعداد زيادي مشابه يا رقيب داشته 
ــد كه قيمت، مشخصات و فاصله تا محل مصرف ممكن است يكي را  باشن
بر ديگري متمايز كند. مثال كربنات كلسيم، كائولن، دياتوميت و پرليت جزو 
پركننده ها مي باشند كه به نوعى رقيب هم بوده و به دليل مشخصاتى از قبيل 
ــواد همراه و برخى خواص فيزيكي خاص به  دانه بندي، خلوص، قيمت، م
ــور مثال در محلي كربنات كلسيم اختصاصا مورد مصرف قرار گيرد و در  ط

جايي ديگر پرليت نسبت به بقيه مواد مى تواند رجحان داشته باشد. 
ــاده از پرليت در صنعت هنوز در ايران به جايگاه واقعي خود نائل  استف
ــه خواص فيزيكي پرليت از قبيل  ــده است و مطمئنا اگر صنعتگران ب نگردي
ــودن، عايق ممتاز،  ــذب آب و روغن، خنثي و بي اثر ب ــدي، سبكي، ج سفي
ــوان و گياه و ... آشنا شوند،  ــي، غيرسمي بودن براي انسان و حي نسوزندگ
پرليت جايگاه خود را بيش از هر مواد ديگري در صنعت پيدا خواهد نمود. 
ــارف عمده پرليت در صنعت  ــن مقاله سعي شده كه به بعضي از مص در اي
ــق كمكي به بخش صنعت  ــت كه بتواند از اين طري ــاره شود و اميد اس اش

داشته باشد. 

ــاي مختلف پرليت خام  ــو پرليت براي كاربرده ــل 1 توسط انستيت شك
ــرد آن را در صنعت نشان مي دهد با  ــه شده و مواردي كه كارب ــه اراي و پخت

عالمت √ مشخص گرديده است. 

 مصارف پرليت خام در صنعت
ــدود در صنعت مصرف دارد و  ــت خام دانه بندي شده به طور مح پرلي
ــر اساس مشخصات فيزيكي در ريخته گري به عنوان سرباره گير، به عنوان  ب
ــگ مصنوعي، در صنايع شيميايي  ــده در صابون ها، براق كننده ها و سن ساين
ــك جهت توليد سيليكات  ــس براي فعل و انفعال با آه ــوان منبع سيلي به عن
ــس با مصرف  ــت خارج كردن سيلي ــك ماده عايق، جه ــم به عنوان ي كلسي
ــد غذايي با روش  ــك در فرآيند توليد اسيد فسفريك گري ــد فلوريدري اسي
ــه عايق بر روي  ــاده دارد و همچنين در ريخته گري يك الي ــوب استف مرط
ــح فلز ذوب شده تشكيل داده و به انعقاد و جمع شدن سيليس و ديگر  سط
ــره بيشترين مصرف  ــر روي سطح فلز كمك مي كند و باالخ ــا ب ناخالصي ه
ــد پرليت منبسط است كه بيشترين  ــال به كوره هاي پخت براي تولي آن ارس
مصرف را در صنايع مختلف دارد. يك مصرف ديگر پرليت خام مخصوصا 
ــز باشد به عنوان منبع فلدسپات در صنايع  ــي كه مقدار آهن آن ناچي تيپ هاي
لعاب و سراميك است و از آنجايي كه پرليت يك سنگ آتشفشانى شيشه اي 
ــت پوزوالني داشته و پودر آن به صورت مخلوط با  و آمورف است خاصي

سيمان براي توليد سيمان هاي پوزوالني نيز مي تواند مصرف شود. 

 مصارف پرليت پخته در صنعت
ــوس (Mohs) مواد صنعتي از نظر سختي  ــا: طبق جدول م 1-  ساينده ه
ــه 10 گريد تقسيم مي شوند كه گريد 1، تالك و گريد 10، الماس مى باشد  ب
ــواد با سختي پايين تر را دارد. پرليت با  ــاي باالتر توانايي سايش م و گريده
ــودن سختي 6-5/5 براي جال كاري و تكميل كاري فلزات، پرداخت  دارا ب

mmallakpour@yahoo.com
perlite_omch@yahoo.com
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فلزات قيمتي، سايش سنگ، چوب و شيشه، در تميز كننده ها و براق كننده ها 

و خمير دندان استفاده مي شود. 
2-  پركننده ها: سختي، وزن مخصوص پايين و شفافيت 85-80 درصد 
پرليت، اين امتياز را به پرليت مي دهد كه به عنوان پركننده و بافت دهنده در 

رنگ، پالستيك، الستيك طبيعي و مصنوعي به كار رود. 
ــل كننده ها (Carriers): هدايت حرارتي پايين، استحكام ذره اي  3- حم
باال، تغيير ناپذيري كم و رواني آزاد و حداقل چسبندگي در حالت خشك،  
ــت نسبتا پايين آن و دانه بندي هاي گسترده اي كه دارد همراه با خاصيت  قيم
ــي 7 و ساختمان سلولي آن كه توانايي  ــي بي اثر و PH حدود 6/5 ال شيمياي
ــات را دارد، مي تواند به عنوان يك  ــود از مايع ــذب چندين برابر وزن خ ج
حمل كننده خوب براي علف ك ُ ش ها، آفت ُكش ها، حشره كش ها و كودهاي 

شيميايي باشد. 
ــت از قبيل مقاومت،  ــه: خواص مختلف پرلي ــون يا تصفي 4- فيلتراسي

ــي نرمايش آن تا  ــراه با تواناي ــواد اسيدي و غيره هم ــل م ــري در مقاب بي اث
3 ميكرون و تبديل به ورقه هاي انحنا  دار با ديوار ه هاي حباب دار تكه تكه و 
ــن امتياز را به پرليت مي دهد كه در تصفيه آب، نوشيد هاي ظريف،  مجزا اي
ــه، آب ميوه، شربت ها، شكر، موم، داروجات، انواع مواد غذايي و مواد  سرك
شيميايي نقش مهمي داشته باشد و وقتي به صورت يك كيك فيلتري تبديل 
ــود خيلى سست بوده و فضاهاي آزاد بسيار زيادي بين ذرات خواهد  مي ش
داشت. به هرحال پرليت فيلتراسيون ضخيم تر و بزرگ تر بوده و اين قدرت 
ــه ذرات حدود 1 ميكرون را كه با چشم به صورت غبار يا كلوئيد  را دارد ك
ــراي فيلتراسيون هاي دقيق و  ــن عمومًا ب ــده مي شود، حذف كند. بنابراي دي

ظريف ترجيح داده مي شود كه از پرليت استفاده شود. 
جانشين هاي مواد ديگر به جاي پرليت در صنعت:

ــاوت در صنعت استفاده  ــراي كاربردهاي متف ــف صنعتي ب مواد مختل
ــر امتيازات يا  ــي، قيمت و ديگ ــات فيزيكي و شيمياي ــود كه مشخص مي ش

 1 شكل
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مضرات،يك ماده را بر ديگري امتياز مي دهد، جانشين هاي پرليت در صنايع 
مختلف به شرح زير است:

ــات كلسيم، فلدسپات،  ــده: آلومينيم تري ئيدرات، باريت، كربن -  پركنن
ــك، سيليس ريز، سيليس نرم  ــت، پيروفيليت، تال ــن، ميكا، نفيلن سيني كائولي

شده، سيليس مصنوعي و والستونيت.
ــز، دياتوميت،  ــت، آزبست، سلول ــن فعال، آنتراسي ــون: كرب -  فيلتراسي
گارنيت، اكسيد آهن (مانيه تيت)، ايلمنيت، پوميس، ماسه سيليسي، سيليكاژل.

ــت، رس ها، اليوين، پيروفيليت،  ــري: بوكسيت، آلومينا، كرمي -  ريخته گ
ماسه سيليسي، ورميكوليت، زيركون.

ــت، سپيوليت)، تالك،  ــات: رس ها (بنتوني ــي در غذاي حيوان -  افزودن
ورميكوليت، زئوليت.

ــت، شيشه كفي (Foamed glass)، فلزات،  -  عايق  ها: آزبست، دياتومي
سيمان، پوميس، ورميكوليت، والستونيت، زئوليت.

ــدرات، اكسيدآنتي موان، آزبست،  ــواد ضد حريق: آلومينيم ترى هي - م
ــت، فسفات ها، پوميس،  ــرم، دياتوميت، ئيدروكسيدمنيزيم، كرمي برات ها، ب

ورميكوليت.
ــط، ورميكوليت،  ــط (ليكا)، شيل منبس ــح سبكدانه: رس منبس -  مصال

زئوليت، پوميس.
ــچ، پيت، ورميكوليت،  ــالح خاك: بنتونيت، كائولن، دياتوميت،گ - اص

زئوليت.
ــت، پشم شيشه،  ــي: آجرهاي رسي، دياتومي ــق صوتي و حرارت - عاي

ورميكوليت.
در مورد هر يك از گروه ها مي توان جداولي تهيه و خواص فيزيكي 
ــا را با هم مقايسه نمود كه اين موضوع را به علت به درازا كشيدن  آن ه
ــه چندپركننده ارايه  ــدول مقايس ــار گذاشته و تنها ج ــن از مقاله كن مت

مي گردد. (جدول 1)

 (Texturizers) بافت هاي پوشش دهنده
ــك، داراى خاصيت  ــت ارزان، به عنوان پركننده سب ــت داراى قيم پرلي
جذب كم روغن و به رنگ سفيد برفي است؛ براي كم كردن هزينه رنگدانه 
ــده بافت مورد دلخواه و  ــدي خاص آن مى تواند تامين كنن ــالوه بر دانه بن ع

ــت سبك بودن، هزينه حمل و  ــه حداقل رساندن گرد و غبار باشد، به عل ب
ــا آن ساده است. وزن سبك پرليت بافت دهنده و  ــل فله اي پايين و كار ب نق
ــع ضخيم شدن روكش، شكم دادن و يا جريان پيدا كردن بافت مى گردد  مان
و مصرف كنندگان در يك دوره كارى و با هزينه كم كردن كارگرى روبه رو 
مى شوند. به عالوه، به علت اينكه پرليت غيرآلي و بدون اثر است در هواي 
صنعتي زرد نمي شود و عالوه بر آن مصرف كنندگان از خاصيت عايق بودن 

پرليت هم منتفع خواهند شد. 
 انواع بافت هاي ممكن

ــت وجود داشته و  ــف از دانه ريز تا درش ــت در دانه بندي هاي مختل  پرلي
ــد كه با دانه بندي هاي مختلف امكان توليد  جدول 2 بافت هايي رانشان مى ده

دارند.
ــدول 2 تقريبي و فقط براي راهنمايي است ولي  اندازه هاى آمده در ج
ــن اينكه مخلوط  ــوان معلوم نمود، ضم ــت مورد نظر را مي ت ــا آزمون باف ب

دانه بندي ها را براى عرضه بافت هاي مختلف نبايد ناديده گرفت.
  فورموالسيون بافت هاي پوشش دهنده 

ــان مي دهند ممكن  ــش دهنده كه خواص پرليت را نش بافت هاي پوش
ــازي شوند. براساس حجمى  ــت با كاربرد اسپري و يا غلطك فرمول س اس
ــه بافت هاي آشكار و  ــم زيادي از پرليت مصرف شود ك ــن است حج ممك
ــراي پايين آوردن هزينه پوشش از نظر  ــارزى را نشان دهد. عالوه بر آن ب ب
ــت به علت دانستيه پايين پرليت، بايد وزن كمتري استفاده  وزني ممكن اس
كرد. روش آزمون و خطا را بايد به كار برد تا مقدار بهينه پرليت الزم را در 

يك بافت مطلوب پيدا نمود. 
 مخلوط سازي مصالح

پرليت منبسط يك كاني مصالح خرده سنگي است و ذرات درشت تر اجازه 
نيروهاي برشي را ضمن مخلوط كردن نمي دهند، مخلوط سازي با سرعت پاييني 
با پاروئك هاي پهن پيشنهاد مي شود. نيروي مخلوط سازي الزم تقريبا 10 اسب 

 جدول 1ـ  مشخصات چند پركننده و مقايسه آن ها مالحظه مي شود
قيمتدوامجذب روغنانديس انكسارشفافيتوزن مخصوصشكلسختي(Mohs)مواد

كم تا متوسطحالل در اسيد90-1/5540-1/51-2/6-2/5كشيده4-2/5آزبست
كم- متوسطبدون تاثير10-971/646-4/680-4/3هم بعد3/5-2/5باريت 

كم- متوسطحالل در اسيد21-971/5618-2/780هم بعد3 كربنات كلسيم
زيادحالل در اسيد50-981/5625-390-2/7هم بعد3كربنات شيميايى

متوسطبدون تاثير180-1/49140-751/42-259-1/95ورقه اي5-4/5 دياتوميت
كم- متوسطبدون تاثير30-1/4910-851/48-2/670-2/5هم  بعد5پرليت

متوسطبدون تاثير60-1/5625-2/7-2/2ورقه اي1/5ورميكوليت
كم- متوسطحالل در سود100-901/4830-2/275-2/1هم بعد4-3/5زئوليت

 جدول 2ـ ارتباط بين دانه هاى پرليت و بافت
درجه بافتاندازه

بافت خيلى ريز0/2-0   ميلي متر
بافت معمولي3-0/1 ميلي متر
بافت خيلي برجسته 6-1/5 ميلي متر
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براي 1000 ليتر مخلوط و ميزان سرعت 50 تا 200 دور در دقيقه است. 
كاربرد پرليت در پوشش ها، در اسپري هاي قوي به شرح زير است:

بافت درشت (12-8 ميلي متر) 
بافت معمولي يا متوسط (6/5-5 ميلي متر) 

بافت ريز (5-3 ميلي متر) 
ــن صورت از  ــام مى شود در اي ــده با غلطك انج ــه بافت دهن ــي ك وقت
ــاي دراز 33-18 ميلي متري يا تيپ شانه اِي ابردار براي ايجاد بافت  غلطك ه
ــز استفاده مي شود. براي بافت هاي درشت از غلطك هاي نقش و نگاردار  ري

براي نتيجه بهتر توصيه مي شود. (شكل 2)

 :پرليت به عنوان يك پركننده عام
ــاي پرليت ايجاد  ــد و شكل كروي در دانه ه ــل انبساط، رنگ سفي  عم
ــد بود،  ــد بعدي خواه ــط فرآين ــت صفحه اي توس ــد پرلي ــد و تولي مي كن
ــا ورقه هاي شيشه اي  ــروي آسياب مى شوند ت ــن ترتيب كه دانه هاي ك بدي
قفل شده بهم با ساخت سه بعدي توليد كند. اين ساختمان به كاهش انقباض 
ــن خشك شدن و بهبود كمك مى كند و يك شماى فيزيكي مطلوب  در حي

در نهايت توليد مى نمايد. 
ــه كار مى رود  ــه در فورموالسيون ها ب ــاى ورقه اى شيشه اى ك پرليت ه

خواص زير را تامين مى كند: 
ــوذ آب يا هوا،  ــاض، قابليت نف ــت در مقابل انقب ــش وزن، مقاوم كاه
هزينه ى پايين حجمى در مقابل ديگر پركننده ها، سفيدى، مقاومت در مقابل 
ــاف در مقابل فشارهاى  ــدارى ميخ و پيچ، قابليت انعط ــه، قابليت نگه ضرب
ــف، فاقد درخشندگى و براقى،  ــف، كاربرد در پوشش هاى بسيار ظري مختل
ــواص فيزيكى براي كاربرد در درجه  ــداوم، خنثى و بى اثر بودن، بهبود خ ت

حرارت هاى برودتى.
ــا توجه به  ــرون بوده و ب ــر از 300 ميك ــا معموال كوچكت ــن ورقه ه اي
دانه بندى، قطر متوسط بين 20 تا 70 ميكرون دارد. عليرغم دانه ريزى،  وزن 
ــرى محتوى 0/07 تا  ــوده و كيسه هاى 100 ليت ــن 2 تا 2/3 ب ــوص بي مخص

0/113 مترمكعب است. 

  پرليت پركننده سبك براى شيشه هاى مسلح پلى استرى
ــراى پلى استر مسلح به روش خاص دانه بندى  پرليت پركننده حبابى ب

و فرآورى مى شود. اين پرليت حباب هاى بسيار ريز هوا دارد كه تحت يك 
كنترل كيفيت دشوار ساخته مى شود. به علت خواص ساختمانى منحصر به 
ــواص و امتيازات بى شمارى را به شيشه  ــرد، اين پرليِت سبِك پركننده، خ ف

مسلح پلى استرى مى دهد شامل:
1- پركننده ارزان به علت وزن واحد حجمى بسيار پايين.

2- رنگ سفيد يكنواخت كه اثر كمى دارد يا بدون تاثير رنگى بر روى 
محصول نهايى است.

3- شكل ذرات به نحوى است كه اتصال خوبى بين پرليت و پلى استر 
ايجاد مى نمايد.

ــدازه و شكل ذرات به نحوى است كه بعضى از خواص فيزيكى  4- ان
ــى را تحمل  ــه و فشارهاى كششى و خمش ــت در مقابل ضرب ــل مقاوم مث

مى نمايد.
5- كاهش هزينه مواد اوليه، ضمن اينكه كارپذيرى را باال مى برد. 

ــا تاخيراندازهاى حريق به  ــت در مقابل آتش وقتى مخصوص 6- مقاوم
آن اضافه شود.

7- پرليت پركننده بى اثر بوده و در اداره مواد شيميايى و غذايى آمريكا 
ثبت شده است.

 مشخصات پرليت پركننده شيشه مسلح پلى استرى
دانسيته فله اى             180- 96 كيلوگرم بر مترمكعب

0/030 – 0/035         (ASTM D-3100)قليايى بودن
180-190       (ASTMD-1483) جذب روغن
PH سطحى              7/5 – 7

0/05-0/057 W/m.k             هدايت حرارتى
رنگ               سفيد

متوسط اندازه ذرات (ميكرون)         40-80

 (microsphere)پرليت به عنوان پركننده ريز ِگرد
ــاى ريزگرد شيشه اى  ــد مى شود كه دانه ه ــت به صورتى تولي اين پرلي
ــوى كنترل شود كه  ــد در فرآيند پخت به نح ــه دست دهد و باي ــى ب توخال

سلول هاى بسته حبابى تا حد امكان توليد گردد.
ــه عنوان پركننده در تركيبات ساختمانى با پايه  كاربرد پرليت ريزگرد ب
ــل رنگ ها و پوشش هاى با پايه هاى رزينى كاربرد دارد. اين پرليت  آب شام

 2 شكل
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ــز به كار مى رود. اين  ــوان حساس كننده در مواد منفجره ني ــن به عن همچني
ــر از 140 ميكرون قطر دارد و متوسط آن ها  ــت ريزگرد معموال كوچكت پرلي
ــر از كربنات كلسيم  ــرون است. اين پرليت 12-10 براب ــن 30 تا 70 ميك بي
ــا 40 درصد در بسيارى از  ــر از ماسه سبك تر است و 20 ت ــا 10 براب و 8 ت

فورموالسيون ها استفاده مى شود. (شكل 3)
مشخصات اين توليد به شرح جدول 3 است.

 پرليت در سنگ مصنوعى و توليدات بنايى و چوب
پرليت در سنگ مصنوعى ممكن است قالب گيرى شده و ظاهرى شبيه 
ــارز پرليت در سنگ  ــد. يك امتياز ب ــا حتى چوب پيدا كن ــر، سنگ و ي آج
مصنوعى وزن سبك آن است. سنگ هاى متداول و ديگر محصوالت معموال 

سنگين بوده و نياز به نگهدارنده سازه اى گران ترى است.
ــداول و مواد نگهدارنده سازه اى  ــگ مصنوعى پرليت قاب هاى مت سن
معموال رضايت بخش بوده و هزينه هاى نصب به طور قابل توجهى كاهش 
مى يابد و امتياز ديگر آن پايين آمدن هزينه حمل و نقل و اجراى ساده آن 
ــراب نمى شود و در مقابل حرارت و  ــت و عالوه بر آن عايق بوده، خ اس
ــوزى مقاوم است. اين سنگ هاى مصنوعى براى پوشانيدن سطوح  آتش س
ديوارهاى نامنظم و بازسازى در داخل و بيرون ساختمان و همراه با ماده 

چسباننده مصرف مى گردند.
 تركيب مخلوط

ــات ASTM در  ــق با مشخص ــى و مصالح گچى مطاب ــن پرليت  بت
ــر تركيبات  ــده و ديگ ــده و چسبانن ــى استفاده ش ــاى مصنوع سنگ ه
 ،III يا تيپ I ــوال شامل سيمان پرتلند تيپ سنگ مصنوعى پرليتى معم
گچ، آهك پخته، رس و رزين هاست و ديگر تركيبات افزودنى مى تواند 
ــات فايبرگالس و  ــى، سيليكات ها، قطع ــل مواد رنگ ــل ماسه، شي شام
ــوط براى توليد  ــرده پالستيك باشد. درصد مخل ــرده چوب و يا خ خ
ــا 1:10 از نظر  ــد 1:4 چسباننده به پرليت و ي ــگ مصنوعى مى توان سن

حجمى باشد. 
ــا فشار كم و يا  ــم در مخلوط كن هاى نوارى يا گچ ب ــوط كردن ه مخل

بكارگيرى ميله بهم زن براى كنترل فشار وارده و عمل بهم زدن است.
 ساخت محصوالت مصنوعى

ــگ مصنوعى ممكن است با ريختن يا فشرده كردن داخل  توليدات سن

قالب مواد و يا قالب هاى شكل دار با فشار دهنده يا لرزنده به داخل قالب هاى 
چوبى يا فوالدى باشد، سطح نهايى و شكل سنگ بستگى به قالبى دارد كه 
ــرار مى گيرد؛ كاربردهاى پرليت سبك در سنگ مصنوعى و  مورد مصرف ق
تخته هاى چوبى، بخارى ها، بلوك ها و آجرهاى بنايى براى داخل و يا خارج 

ساختمان نيز است.
ــا و مالت هايى كه براى نصب  ــت همچنين براى ساخت چسب ه پرلي
ــاى مختلف خارج بنا است، به كار مى رود.  سنگ هاى مصنوعى در جبهه ه
ــش داراى اين امتياز است كه عمل پركنندگى پرليت، به جاى انواع  اين بخ

رزين ها باعث ارزان تر شدن كار مى گردد. 

 پرليت در فيلتراسيون
ــد پرليت بعد از پخت كه وزن سبكى دارند در  حباب هاى شيشه اى مانن
آن ها آسياب صورت گرفته و پرليت هاى كمك فيلترى تحت كنترل دقيق و با 
ــت توليد مى شوند. اين مواد بى همتا، مضرس، روشن و با ساختار به هم  كيفي
پيوسته از كانال هاى بى شمار ميكروسكوپى، ميزان جريانى بهينه را فراهم كرده 
كه كاربردهاى فراوانى در مصارف گوناگون دارند. پرليت هاى كمك فيلترى 
ــم، رنگ يا بو به سياالتى كه فيلتر شدند انتقال نمى دهند و آن ها غير قابل  طع
حل در كانى و اسيدهاى آلى در كليه ى حرارت ها هستند. قابليت انحالل آن ها 

در قليايى هاى گوناگون بستگى به حرارت و زمان تماس دارد.
 مزيت عمده

ــا توجه به وزن مخصوص  ــت كمك فيلترى براى مصرف كننده ب پرلي
ــا 50٪ از ديگر كمك فيلترها فراهم مى كند كه وقتى با  ــى از 20 ت مزيت هاي
ــوب مى گردد. وزن مخصوص  ــا مقايسه مى شود عامل مهمى محس هزينه ه
ــدوده وزن  ــا kg/m3 270 مى باشد. مح ــط 110 ت ــك فيلترى پرليت فق كي
ــوص خشك پرليت كمك فيلترى از 100 تا kg/m3 200 متغير است.  مخص

 3 جدول
144-64 كيلوگرم بر مترمكعبوزن حجمى فله اى

0/035-0/030قليايى بودن

350-175جذب روغن

W/m.k 0/050-0/057هدايت حرارتى
PHخنثى

310-40 ميكرونمتوسط اندازه دانه ها
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ــه اى كه از كاربردهاى گوناگون در صنايع مختلف حاصل شده، نشان  تجرب
داده كه مصرف كننده هاى كمك فيلترى مى توانند هزينه هاى فيلتراسيون را با 
ــاده از پرليت كمك فيلترى به طور قابل مالحظه اى كاهش دهند بدون  استف

اينكه در عملكرد آن ها مشكلى به وجود آيد.

 قابل استفاده با تجهيزات استاندارد
ــرى مى تواند با  ــك فيلت ــر، پرليت كم ــى كمك فيلت ــط با جايگزين فق
ــرد. مطالعات  ــورد استفاده قرار بگي ــون خال و فشار م ــزات فيلتراسي تجهي
ــه كمك فيلتر الزم و  ــى و كارخانه اى، انتخاب بهين ــون آزمايشگاه فيلتراسي
مقدار آن را، تعيين مى كند. توليدكنندگان پرليت كمك فيلترى، تجربه زيادى 
در كاربردهاى مختلف فيلتراسيون دارند. حقيقت اين نكته كه، وقتى پرليت 
ــاى چرخشى خال استفاده مى شوند، كيك هاى فيلترى  كمك فيلتر با فيلتره

نسبت به ديگر كمك فيلترها، شكاف و ترك كمترى نشان مى دهند. 
 ميزان جريان باال

به خاطر ساختار فيزيكى منحصر به فرد، پرليت فيلتراسيون جريان هاى 
ــى با شفافيت بهينه را ارايه مى دهند. آن ها به خصوص براى سياالت با  باالي
ــن كه به ميزان جريان باال نياز  ــه باال از قبيل شربت يا مايع ژالتي ويسكوزيت
ــب است. سودمندى، شفافيت و ميزان جريان ممكن است حتى  دارد، مناس

در طول استفاده از پرليت كمك فيلترى افزايش يابد. 
 تغييرات كامل گريدها

ــا و به صورت  ــدوده وسيعى از گريده ــرى در مح ــت كمك فيلت پرلي
اقتصادى كه براى اكثر صنايع از نظر جريان و شفافيت مناسب باشد، توليد 

مى گردد.
 آزادسازى آسان كيك

ــا متخلخل باقى مى مانند و فشرده نمى شوند، پرليت  از آنجايى كه آن ه
ــك فيلترى آسان از چرخه فيلتراسيون آزاد مى شوند. نه فقط آن ها باعث  كم
ــد آسان تميز شوند، بلكه موجب كاهش ملزومات، نيروى انسانى و  مى شون

افزايش توليدات مى شود.
 مستندات تاييد شده

پرليت كمك فيلتر، استريل و ساكن است و استفاده گوناگونى در سياالت 
ــازى دارد. آن ها طعم، بو يا  ــوراك و داروس ــازى در صنايع نوشابه، خ فيلترس
ــگ ندارند و در ليست تاييد شده شيميايى غذايى آمريكا كه توسط آكادمى  رن
ملى علوم انتشار يافته، مى باشند. اين انتشارات، منبع اطالعاتى كيفيت و خلوص 
مواد ارزيابى غذايى است كه به طور رسمى توسط اداره دارويى و غذايى آمريكا 

و ديگر موسسات دولتى جهان به طور رسمى پذيرفته شده است.

 استفاده از كيك فيلتر ضايعاتى به عنوان خوراك حيوانات
ــرد براى توليدكنندگانى كه از پرليت كمك  يكى از سودآورى منحصر بف
ــت كه كيك فيلتر ضايعاتى در  ــرى در فرآيند غذا استفاده مى كنند اين اس فيلت
تركيب خوراك غذايى حيوانات در بسيارى از كشورهاى دنيا استفاده مى شود. 
اين باعث كاهش هزينه در پرليت با دسترسى به كيك فيلتر ضايعاتى مى شود. 

در ايالت متحده، اين كاربرد توسط موسسات رسمى كنترل غذايى آمريكا تاييد 
(Association of American Feed Control officials)(AAFCO) .شده است

 دسترسى جهانى
ــود است. در طول 30 سال  ــت كمك فيلترى، در سراسر دنيا موج پرلي
گذشته، پرليت كمك فيلترى در هر صنعتى كه در ارتباط با جدايش مايعات 
ــدات است، پذيرفته شده است. ليست زير به كاربردهاى فراوانى كه  و جام
ــت كمك فيلترى دارد، اشاره كرده است؛ البته كاربردهاى بيشترى دارد  پرلي

كه آورده نشده است:
* فرآيند غذا: نوشابه، شربت ذرت، آبميوه، شكر، پكتين، اسيد سيتريك، 

روغن هاى نباتى، آب سبزيجات، ماءالشعير، موالس، كازئينى
* دارويى: آنزيم ها، نمك هاى سولفات منيزيم، پنسلين، استرپتومايسس، 

تترامايسين
ــه آب استخر،  ــار زدن، تصفيه نفت، تصفي ــى: تصفيه آب، آه * صنعت

گريس ها، بازيابى حالل ها، فاضالب
ــى: شيميايى غيرآلى، رزين ها، شيميايى آلى، اسيد سولفوريك،  * شيمياي
پليمرها، پلى اتيلن، شورابه ها، چسب ها، دى اكسيد تيتانيوم، كودها، دفع زباله

ــگ، پوشش، پارچه: موم ها، روغن ها، جال دهنده ها، صمغ ها، الك  * رن
الكل، رنگ

 مصالح پرليتى برى رنگ هاى بافت دهنده
ــاى بافت دهنده به ميزان حجم قابل توجهى مصرف مى شود و   رنگ ه
ــه باشيم كه از نظر اقتصادى براى مخفى كردن سطح  مهم است توجه داشت
برجستگى ها و بى نظمى ها و پوشانيدن شكاف ها و صفحات ديوار چه ميزان 

موثر است. 
ــود ولى پرليت  ــاى پرليت جايگزين مى ش ــه به طور معمول به ج ماس

موثرتر از ماسه از نظر رنگ، سوزندگى و شفافيت نقش دارد.
ــه مى شود و هزينه اش  ــگ به صورت حجمى فروخت ــى كه رن از آنجاي
ــه ارزش حجمى  ــت كه بدانيم ك ــاس محاسبه مى شود مهم اس ــر اين اس ب
ــت. اين مسئله يك  ــى دقيق حجم چه ميزان اس ــر افزودنى براى پيش بين ه
ــاده براى تعيين ارزش حجمى پرليت منبسط براى يك رنگ سازى  روش س
ــا وسيله ى الزم، داشتن يك گالن  ــى است كه شرح داده مى شود: تنه معمول
ــا 0/1 گرم؛ اصول اين  ــى است و يك ترازوى حساس ت ــر) حجم (3/8 ليت
ــر اساس تعيين وزِن گالن رنِگ از قبل وزن شده است كه وارد يك  روش ب

حجم اندازه گيرى شده ى رنگ مى شود. 
تعيين اين شاخص به شرح زير است:

ـ انتخاب رنگ 
ــك رنگ پلى ونيل استات با 60 درصد حجمى رنگدانه حاوى حدود  ي
55 درصد جامد از نظر وزنى، يك رنگ شاخص اقتصادى براى اين كاربرد 
ــراى اين آزمايشات داراى وزنى به  ــت. رنگ انتخاب شده از اين تيپ ب اس

ميزان يك گالن 12/30 پاندى (حدود 5/58 كيلو) است.
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ـ پرليت منبسط
پرليت مصرف شده در تراكم 0/5 پاند به گالن براى رنگ اصلى است.

ـ روش
الف- وزن گالن رنگ بدون پرليت (رنگ A) را 12/30 پاند مشخص كنيد. 
ــزان 0/5 پاند  ــگ A، پرليت به مي ــم اندازه گيرى شده رن ــه حج ب- ب
ــر گالن اضافه كنيد و وزن گالنى تركيب جديد را پيدا كنيد و آن را (رنگ  ب

B بناميد) كه خواهد شد 10/85 پاند (با آزمايش).
12/30 پاند   A وزن يك گالن از رنگ
0/50 پاند به اضافه 0/5 پاند پرليت  
12/80 پاند   (Bرنگ) وزن تركيب جديد

وزن بر گالن رنگ B (با آزمايش)        10/85

ــم رنگ B توليد شده با مخلوط كردن رنگ A به اضافه 0/5 پاند  حج
پرليت گالن:

ــى كه 1/00 از 1/18 گالن از رنگ اصلى A به دست آمده، لذا  از آنجاي
ــت به تركيب است؛  ــت اضافه كردن 0/5 پاند پرلي ــن رشد به عل 0/18 گال
ــن در 0/5 پاند  ــه پرليت معادل 0/18 گال ــه اى اين نمون ــن ارزش فل بنابراي
ــادل 2/78 پاند در گالن. بر اين اساس وزن  ــت يا 0/36 گالن در پاند مع اس
ــه نشان دهنده تاثير هواى محبوس  ــوص ظاهرى معادل 0/33 است ك مخص

در ذرات پرليت است. 
ــگ (0/48 ليتر) انجام داد  ــش را مى توان با يك پينت رن ــن آزماي چندي
ــى كرد كه 16 اونس  ــوق گفته شده مى توان پيش بين ــا محاسبه اى كه در ف ب
(453/6 گرم= 1 پاند) رنگ به 18/8 اونس (533گرم) افزايش خواهد يافت 

در صورتى كه تنها 0/5 پاند بر گالن پرليت اضافه شود.
  ــب پرليت- سيليكات براى عايق كردن درجات حرارت باال و تركي

توليد اشكال مختلف ريختگى
ــا يك چسب بهم متصل نموده و  ــاى پرليت منبسط را مى توان ب  دانه ه
ــى براى بسيارى از كاربردها توليد نمود. مناسب ترين چسب  اشكال محكم
براى اين مقاصد سيليكات سديم مايع است كه به نام «آب شيشه» معروف 
ــا نسبت هايى از تركيب  ــات سديم مايع تركيبى است كه ب مى باشد. سيليك
ــواص فيزيكى و  ــت مى آيد و داراى خ ــم و كوارتز به دس ــات سدي سيليك
ــه طور وسيعى به عنوان يك  ــى گسترده اى است. سيليكات سديم ب شيمياي
چسب درجه حرارت باال به علت خواص زير مورد مصرف قرار مى گيرد: 
ــه پايين، غيرآلى، سادگى استفاده، سرعت انعقاد سريع، مقاومت  - هزين

باال، غيرقابل حل و دوام شيميايى.
ــت و سيليكات سديم ماده ى عايقى است كه كامال غيرقابل اشتعال  پرلي

بوده و داراى ماهيت نسوزندگى است و اين از امتيازات آن مى باشد.
ــم در زمانى كه عايق  ــح داده مى شود آن ه ــات پتاسيم گاهى ترجي سيليك
حرارتى و مقاومت در برابر آتش جزو اهداف اصلى است. اين ماده كمى در نظر 
نقطه نرم شدگى باالتر از سيليكات سديم است. سيليكات سديم به طور متداولى 

ــاده مى شود و تكنولوژى  ــب در ماسه ريخته گرى نيز استف ــه عنوان يك چس ب
پرليت- سيليكات سديم بر اساس همين صنعت ريخته گرى اقتباس شده است.

 تكنولوژى پرليت – سيليكات سديم
ــاى متعددى از پرليت و محلول آب شيشه و معرف هاى   فورموالسيون ه
مختلف گيرايش مى تواند مورد مصرف قرار گيرد به اضافه اين كه افزودنى هايى 
كه كنترل كننده ى جاذب بودن پرليت است و در سرعت گيرايش اين مخلوط 

نيز مى تواند تاثير كند، در مخلوط ساخت مصرف مى شود. 
 خواص شاخص تركيب پرليت- سيليكات سديم

(ASTM C-1770C-325)                                     هدايت حرارتى
0/058 w/m.k (120o) درجه حرارت پايين          250 درجه فارنهايت
0/08 w/m.k (230o) درجه حرارت                   450 درجه فارنهايت
0/094 w/m.k (350o) درجه حرارت                  660 درجه فارنهايت
(ASTM C-447) مطابق (650o) درجه حرارت فوقانى   1200 درجه فارنهايت
دانسيته                                       240-180 كيلوگرم بر مترمكعب
(ASTM C-203, C-446) 0/41 – 0/34 حداقل N/mm2  مدول گسيختگى
 0/61 – 0/52 (ASTM C-165)N/mm2            مقاومت فشارى حداقل
انقباض خطى                 (ASTM C-356) در 650o كمتر از 2 درصد 
جذب آب                     زير 10٪ از نظر حجمى در مدت 24 ساعت

موارد عمومى به شرح زير است:
ـ گريد محلول سيليكات سديم

ــه كاربرد و تنظيم كننده مورد  ــاب گريد سيليكات سديم بستگى ب انتخ
نظر دارد، معموال سيليكات باالتر به نسبت قليايى، گيرايش سريع ترى دارد 
تا نسبت پايين تر و مقدار جامدات بيشتر مقاومت باالترى را در توليد نهايى 

دارد. (جدول 4)
 معرف هاى تنظيم كننده

گازها: دى اكسيد كربن معموال از ميان شكل قالب گيرى شده دميده مى شود.
مايع ها: گاليسرول دى استات (glycerol Diacetate)+ گاليسرول ترى 

استات يا اتيلن گاليكول دي استات
ــم سولفات يا گچ،  ــم يا سيمان پرتلند، كلسي ــا: سيليكات كلسي جامده
ــده ذوب فلزات و نمك هاى  ــو فلورايد، سرباره نرم ش ــس، سيليك فروسيلي
ــا فورموالسيون  ــواده كربنات ها يا فسفات هاى آن ه ــزات سنگين از خان فل

پيشنهادى با به كارگيرى معرف هاى مختلف. ( شكل 4 و جدول 5)
به كارگيرى پرليت در درجات حرارت باال در فوالدسازى و ريخته گرى:

ــت در درجات حرارت  ــه: به كارگيرى پرلي ــرف در 1100 درج ـ مص
ــادى تقريبا ثابت گرديده است. هدايت حرارتى پرليت از  در طى دوره متم

980 اضافه مى شود تا 1100 درجه ادامه مى يابد.
ــاى درجه حرارت باال: پرليت عايق براى درجه حرارت هاى  ـ كاربرده
باال در صنايع فوالدسازى و ريخته گرى مثل مالقه، پاتيل ها و باالبرهاى ماده 
مذاب مصرف مى شود و در پاتيل ها حرارت درون زاد و به شكل يك عايق 
بر روى ماده مذاب، اليه اى تشكل داده و ناخالصى هاى داخل فلز مذاب را 
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جمع مى نمايد و همچنين در ماسه ريخته گرى، آجرنسوز ، بلوك هاى نسوز 
براى تحمل درجات حرارت باال مصرف مى گردد. 

ــام و يا منبسط شده  ــرد پاتيل مذاب پرليت خ ــل مذاب: در كارب ـ پاتي
ــود. اكثرا نوع خام مصرف مى شود كه با  ــر روى پاتيل مذاب پاشيده مى ش ب
ــال داشته و حذف سرباره از فلز را به صورت  ــاره در پاتيل فعل و انفع سرب
ــد. درحالى كه الزم است درجه حرارت مورد  يك اليه سرباره توليد مى كن
ــت منبسط عايق مناسبى به  ــل حفظ نماييم. يك اليه از پرلي ــاز را در پاتي ني

صورت يك پوشش بر روى فلز خواهد بود.
وقتى كه پاتيل را پر مى كنيم، يك عملياتى حركت غلطانى ايجاد مى كند 
ــز مى نمايد كه اين عمل  ــا و ايجاد انعقاد تمي ــه فلز را با اخذ ناخالصى ه ك
عمر آسترى ها را اضافه كرده و يك پوشش شيشه اى نسوز از پرليت ايجاد 
ــر اين كاربرد آن است كه هيچ دود و يا  ــد. يكى از امتيازات بارز ديگ مى كن

مواد سمى توليد نمى نمايد.
ــرى: پرليت اغلب با پودرهاى برون حرارتى  ـ سطح داغ و پاتيلى باالب
ــاض در حفره هاى شمش و  ــع انقب ــده و روى سطوح داغ مان ــوط ش مخل
ــود. پرليت اكثرا به عنوان يك ماده سبك در اين كاربردها  ريختگى ها مى ش
به علت فراوانى، قيمت ارزان و خواص عالى اش مصرف مى گردد. افزودنى 
ــرون حرارتى به ميزان 3 تا 20  ــداول پرليت به عنوان عايق و تركيبات ب مت

درصد حجمى است.
شكل هاى ساختگى و قالبى كه تشكيل استوانه هاى توخالى مى دهند براى 
سطوح داغ به موتورخانه ها و نيروگاه ها هم گاهى استفاده مى شوند. اين اشكال 

همان عملى را انجام مى دهند كه پودرها و تركيبات ديگر انجام مى دهند.
ــط  ــه متوس ــى ك ــا در جاي ــت نسوزه ــت در ساخ ــا: پرلي ـ نسوزه
درجه حرارت از 1100 درجه باالتر نمى رود، استفاده مى گردد. زيرا خاصيت 
ــراى توليد نسوزهاى قالبى- آجرها  ــى عايق بودن آن يك استفاده پايه ب عال
ــرد پرليت به عنوان يك  ــت. در درجه حرارت هاى باالتر كارب و بلوك هاس
ــه حرارت باال را  ــر نسوزهايى كه مى توانند درج ــه نسوز بر روى ديگ ورق

تحمل كنند، استفاده مى شود. 
ــه مخلوط مغزه   ــه در قالب ها: پرليت ب ــاى ريخته گرى و ماس ـ مغزه ه
ــوان يك بستر معرف براى جبران انبساط سيليس  ريخته گرى و ماسه به عن

ــر از 540 درجه مى گردد  ــر درجات حرارتى باالت ــور بوده و مانع تغيي متبل
همچنين مانع ايجاد مشكالتى از قبيل ترك خوردگى، شكستگى و تورم در 
ــى آورد. پرليت نفوذپذيرى ماسه  ــز گرديده و هزينه هاى جنبى را پايين م فل

مغزه را بهبود بخشيده و لذا كمك به توليد ترك و حفره نمى نمايد.

 پرليت به عنوان يك جاذب و حمل كننده
پرليت منبسط مى تواند به عنوان كنترل كننده و تميز كننده ذرات نفتى و 
روغنى مصرف شود. پرليت همچنين ممكن است براى ضد بو كردن سريع 

و رفع رطوبت فضوالت حيوانى مايع مصرف گردد. 
در اين كاربردها پرليت ممكن است به صورت دانه اى و با فشرده كردن 
ــه داخل انباشته ها كه داراى شكل و اندازه ى مشخص است، استفاده شود.  ب
ــت همچنين پيشنهاد شده كه به عنوان محيط جاذب در تانك هاى بسته  پرلي

زباله هاى مايع سمى نيز به كار گرفته شود.
ــد سولفوريك، مواد  ــد كلريدريك يا اسي ــردن پرليت با اسي ــا فعال ك ب
ــا فرآيند تصفيه   ــه كننده شاخص براى باطله ها ي ــد به عنوان تصفي مى توانن

آب ها مورد استفاده قرار گيرند.

 (Carriers) پرليت به عنوان حمل كننده
ــوراك دام،  ــك حمل كننده در خ ــط به عنوان ي ــرف پرليت منبس مص
ــاى مشابه به عنوان  ــا و ديگر كاربرده ــى، علف كش ه ــاى غذاي كنستانتره ه

يك افزودنى بى ضرر توصيه شده است. 
ــه عنوان يك حمل كننده براى كنسانتره هاى غذايى، پرليت به راحتى  ب
ــدون بسته شدن، داراى روانى  ــره را جذب مى كند و باقيمانده آن ب كنسانت
ــل فسادهاى  ــى مقاوم در مقاب ــر شيمياي ــان (anti-Caking) و از نظ جري
ــد حركت سريع مايع  ــوژى است. پرليت همچنين اجازه مى ده ميكروبيول
بين سطح حمل كننده و كنسانتره غذايى مورد نظر فراهم شود.(جدول 6)

 پرليت براى صنايع حفارى هاى نفتى، گاز و آب و غيره
يك گل حفارى به عنوان ماده خنك كننده و روانساز شامل آب، رس، 
پوزوالن و ديگر مواد است كه امر حفارى را در نفت، گاز، آب و چاه هاى 

 4 جدول
مقدار جامدهانسبت قليا / سيليسفرآيند تنظيم كننده

50-143 /  2/5 – 2تزريق گاز
45-140 /  2/9 – 2/5سخت كننده مايع
50-145 /  2/3 – 2سخت كننده جامد

 5 جدول
تنظيم كننده جامد٪تنظيم كننده مايع٪تنظيم كننده گازى٪مواد

15-105-55-2/5 سيليكات سديم محلول برحسب درصد
50-1425-258-15حجم پرليت برحسب درصد وزنى
20o درجه حرارت سيليكات سديم

 4 شكل
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ژئوترمال تسهيل مى نمايد. اين گل روانساز به كف چاه و لوله هاى چاه با 
فشار وارد شده و فضاى بين استوانه چاه و لوله حفارى سيمان را پر مى كند 

تا مانع ورود آب خورنده و ديگر آلودگى ها به چاه شود.

 چرا پرليت؟
ــوزوالن، فالى اش  ــاك دياتومه، پ ــان كننده چاه مثل خ ــواد سيم م
(fly ash) و دانه هاى گلوله اى شيشه خواص سبكى ندارند تا بتن پرليتى، 
مگر اينكه بنتونيت يا ژل ترجيحا به سيمان اضافه شود. يكى از اشكاالت 
ميزان زياد ژل اين است كه آن ها سازگارى با حرارت ندارند ولى پرليت 
ــه و مقدار خيلى  ــر روى آن نداشت ــل حرارت تاثيرى ب ــان در مقاب سيم
ــى رود زيرا توانايى آن را دارد كه  ــى از عمليات سيمان كارى هدر م كم
ــت در پيمانكارى چاه موثرتر و  ــرات را مسدود كند لذا سيمان پرلي حف
ــدود 128 كيلوگرم بر مترمكعب  ــر است. وزن خشك پرليت ح ارزان ت
ــواد به 400 تا 1600 كيلوگرم بر  ــت درحالى كه وزن خشك ديگر م اس

مترمكعب مى رسد.

 امتيازات پرليت در سيمان كارى چاه ها
وزن كم، كمك به انسداد حفرات، مقاوم در مقابل حرارت، قيمت پايين 

و داراى كيفيت عايق كارى عالى (جدول 7)

 كاربردهاى پرليت در شومينه سازى
ــاى داغ اثر نامناسب  ــى كه در دودكش ها، وقتى گازه تراكم و فشردگ
ــه جدى مى تواند ايجاد  ــر روى آسترى سرد دودكش ها مى گذارد 2 مسئل ب
ــه تشكيل يك قطران سوختنى روى آسترِى دودكش مى دهد  كند. اول اينك
ــق در دودكش شود و ديگرى تشكيل محلول  كه ممكن است موجب حري
سولفيت است كه مى تواند به مالت دودكش اثر گذارد كه موجب نشست، 
ــى ويرانى دودكش شود و آسترى مجدد دودكش باعث بستن  خرابى و حت
نقاط شكسته و ترك دار است كه بهبود آن موجب كاهش اندازه دودكش و 

ايجاد مانع در جريان هوا مى گردد.

 چرا پرليت؟
ــه بوده زير  ــراى عايق كارى شومين ــاده ايده آل ب ــت منبسط يك م پرلي
ــراى دامنه  ــق حرارتى خوبى ب ــواص عاي ــت، نمى سوزد و خ ــى اس غيرآل

درجه حرارت هاى متفاوت است.
ــر روى آن تاثير ندارد. پرليت عايق شومينه  ــالوه بر آن اكثر اسيدها ب ع
ــاده باشد كه از نظر دوام  ــت مخلوط شده و يك ماده آم ــن است با نف ممك

مطمئن تر است.
ــراى ساختمان هاى تازه ساز ممكن است پرليت روان براى عايق كارى  ب

شومينه بين ستون حرارتى و ديواره اصلى نيز به كار برد. 

 اصالح مجدد شومينه
ــاده مى گردد. در اين  ــراى تعمير شومينه استف ــواد با پمپ معموال ب  م
روش يك لوله الستيكى در طول شومينه قرار داده مى شود. لوله در قسمت 
ــورد نظر باز  ــده و ادامه لوله تا قطر م ــف شومينه محكم ش ــدان در ك آتش

مى شود. هم لوله گرد و هم لوله بيضوى براى اين كار استفاده مى گردد.
ــه در شومينه پيش بينى شود.  ــه اندازه ها ممكن است براى اتكاى لول فاصل

(شكل 5) 
ــاى بين لوله و داخل شومينه پمپ  ــت براى آسترى شومينه در فض پرلي
ــت گذشت، لوله  ــل 12 ساع ــوط گيرايش حداق ــى كه مخل ــردد. وقت مى گ
خارج شده و باالى شومينه با كالهك مالتى بسته مى شود. از آنجا كه تنوع 
ــادى در اين سرى نصب ها وجود دارد لذا بايد از پرسنل مجرب استفاده  زي
ــردن شومينه و غيره تجربه كافى  ــود تا از نظر توليد مخلوط و آسترى ك نم
داشته باشند و در همه حاالت و از كار و ساختن مخلوط بايد از ملزومات 

و مقررات ساختمان تبعيت كند.
ـ  ساختمان هاى جديد: مصالح خرده سنگى پرليت سبك خشك و روان 
ــا سيمان براى ايزوالسيون ساختمان نوساز در  يا مخطوط از پرليت منبسط ب
حال ساخت استفاده مى شود. در اين روش پرليت روان ريخته و يا بتن  پرليتى 
بين دودكش و بدنه شومينه پمپ مى شود. همين حالت ممكن است در زمانى 
ــه دودكش فلزى است نيز استفاده شود. پرليت منبسط همچنين مى تواند با  ك

 جدول 6ـ مشخصات پرليت تيپ حمل كننده و جاذب
روان شدگى: خوبرنگ: سفيد

انعقادشدگى: خوبدرخشندگى: 85-80 درصد
ميزان جذب: فورىانديس انكسار: 1/47
دانه بندى (مش): 200-20وزن مخصوص: 2/34

0/074-0/8 mm

وزن مخصوص حجمى: 170-40 كيلوگرم بر 
مترمكعب

وزن دانه و مواد جذب شده برحسب درصد
50٪     5 روزه     حداكثر 7

90٪     5 روزه     حداكثر 14
PH: در حالت مايع خنثىجذب آب: 600-200 درصد وزنى

حالليت كمى محلول 3٪>در اسيدهاى معدنىجذب روغن: 100-50 گرم/ گرم روغن
رطوبت 1>

حداكثر  درجه  در  ساعت  يك  سوختنى  مواد 
٪1

بر  كيلوگرم   80-320 تر  مخصوص  وزن 
مترمكعب

 جدول 7ـ مشخصات دانه بندى پرليت به عنوان مصالح در سيمانكارى چاه ها

٪PassingmmMesh

1002/388

74/3101916

40/20/59530

13/90/29750

4/00/149100

1010/074200
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اله
ـــ

مق

 5 شكل

 7 شكل

 6 شكل

ديگر چسباننده ها در ساخت آسترى هاى آماده در شومينه هاى 
پيش ساخته نيز استفاده شود. 

ــى: پرليت منبسط يك  ــت در كاربرد صنايع برودت ـ پرلي
عايق ارزان براى درجات حرارت پايين و كاربردهاى برودتى 
ــى كاربرد دارد چون هدايت حرارتى  است و به ميزان وسيع
ــى اجرا و غيرقابل  ــت آن پايين بوده و همچنين سادگ و قيم
اشتعال بودن و حفظ رطوبت پايين از ديگر مزاياى آن است. 
ــى پايين و تا 269-  ــاى مايعى كه نقطه جوش آن خيل گازه
ــاز به داشتن امكانات ذخيره سازى است كه از  درجه است ني

نظر اقتصادى كاهش تبخير را هم نداشته باشد.
ــوع، شكل و تيپ  ــازن انبار كردن از نظر ن درحاليكه مخ
ــر است. قسمت عمده مخازن دوجداره  تجهيزات كمكى متغي
ــود و جداره با پرليت منبسط پر مى شود، هرچند  ساخته مى ش
ــرف قرار مى گيرد ولى  ــر پودرهاى عايق سازى مورد مص ديگ
هزينه گران، محدوديتى از نظر مصرف آن ها ايجاد نموده است.
ــاال: پرليت منبسط  ــرد درجات حرارتى ب ــت در كارب ـ پرلي
ــراى جلوگيرى  ــق روى فلزات مذاب ب ــراى يك پوشش عاي ب
ــه مواد و  ــن تاخيرات در تخلي ــازاد در حي ــرت حرارت م از پ
ــن آوردن  ــرات و پايي ــب كاهش حف ــا موج در روى شمش ه
خط واره بر روى فلز، توليد بلوك ها و آجرهاى نسوز و باالخره 
چندين كاربرد مهم در صنا يع ريخته گرى مى شود. شكل 6 مرتبط 
ــرارت باال و شكل 7 مربوط به درجه حرارت پايين  به درجه ح

مى باشد.  


