
 تیپرل یانواع مصارف صنعت

آن مانند چگالی پایین، پر منفذ بودن، رسانش  بخصوص مزایایپرلیت در صنعت ناشی از کاربردهای اصلی 

از مزایای پرلیت بهره مهمترین بخش های صنعتی که ام و مقاومت ذرات آن است. پایین حرارتی و استحک

 می برد عبارتند از:

 کاربرد ویژگی بخش صنعتی مورد استفاده

 عایق سازی - رسانش پایین حرارتی )ساختمانی(ساخت و ساز 

کلوخه )عایق های سبک  -

 بتنی(

 روکش سیمانی و پلستر -

میزان تخلخل باال برای رطوبت و  باغبانی و کشاورزی

هوا، عدم واکنش پذیری شیمیایی 

 باال

 

فیلتر با درجه باالی گذرایی  فیلتراسیون

 بدون خالص سازیمایعات، 

 

 نقاشی -  پرکننده های معدنی

 پاک سازی -

 گل حفاری -

 جاذب -

 ساینده -

 بسته بندی -

 افزودنی -

غیر قابل اشتعال، کار کردن با آن  سرمازایی

رطوبت را در خود راحت است، 

 نگه می دارد

 

 فرآورده های نسوز

 ریخته گری

   

 بخش ساخت و ساز و ساختمان



در بتون های سبک، پنل های این ماده از در این صنعت است.  از پرلیت بیشترین میزان استفاده جهانی

برای پر کردن حفره آن عایق ساز و همچنین در روکش های گچی یا سیمانی استفاده می گردد. می توان از 

 سنگ و پلی استیرن دارد. کاربردی که پشم شیشه یا ثلهای ساختمانی بهره برد م

در بالکن بعالوه . کاربرد داردنیز ف ها طبیعی مخلوط می شود برای روکش سق با مالت قیرپرلیت وقتی که 

  .و عایق های صوتی و حرارتی مصرف می شودزیر الیه کف ها، روکش های ضد حریق ها و نیز بعنوان 

 

 بخش باغبانی و کشاورزی

خاک ماسه ای باشد و چه خاک رسی.  هچ از پرلیت برای آماده سازی و ورزیده کردن خاک استفاده می شود

و با نسبت های مختلفی برای تکثیر گیاهان از طریق با کودهای گیاهی و کمپوست به تنهایی و یا در ترکیب 

آن ها کار آسانی  نگهداشتن. پرلیت از خشک شدن کودها که مرطوب کاشت بذر یا قلمه زدن بکار می رود

درصد کود استفاده می  85درصد پرلیت ریزدانه و  15نیست، جلوگیری می کند. در کاشت بذر، ترکیبی از 

 شود.                

یا در ظروف معموال از مخلوط های پرلیت و کود و خاک یا مخلوطهای بدون برای کاشت گیاهان در گلدان 

خاک شامل پرلیت و کود و مواد تقویت کننده خاک استفاده می شود. در گیاهان آپارتمانی این ترکیب 

 درصد کود گیاهی می شود. 75یلی متر( و م 2-5شامل پرلیت با دانه بندی )

در کشت گیاهی بدون خاک، استفاده از پرلیت نتایج بهتری نسبت به سایر تقویت کننده ها حاصل می کند 

 بخصوص نسبت به پشم سنگ. 

از سوی دیگر از پرلیت همچنین برای حفظ محیط خشک پیاز یا قلمه گل مورد استفاده قرار می گیرد. 

نگهداری گل های چیده شده در ترکیبات گل آرایی استفاده می کنند. بعالوه بعنوان ای پرلیت مرطوب بر

 تقویت کننده کودها، سم دفع آفات و علف کش ها نیز کاربرد دارد.

 

 بخش فیلتراسیون

و باز شدن حفره  از آسیاب کردن پرلیت منبسط ،با دانه بندی مناسب برای فیلتراسیون یپرلیتفیلترهای 

پرلیت تشکیل کیک فیلتراسیون می دهد که  .بدست می آید طبق رده بندی های فیلترهای هواو هایش 

ارچه ای یا مشبک صافی( ذرات جامد را قبل از اینکه به کمک صافی برسند )صفحه پ ومتراکم نمی شود 

ور دهی پرلیت بخاطر اینکه می تواند فیلتری برای ذرات درشت باشد و در عین حال سرعت عب د.جدا می کن

باالیی نیز داشته باشد ارزشمند است )سرعت عبور دهی مایعات از فیلتر پرلیتی متناسب با دانه بندی آن 

  است.(

 فیلتراسیون با فشار پایین: آب، ماءالشعیر، آب میوه، روغن ها، رزین ها



 فیلتراسیون با فشار باال: روغن ها، شکر، محصوالت دارویی
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 بخش پرکننده های معدنی

پرلیت به عنوان ماده  د.پایین و سفیدی پرلیت بهره می بر مصارف صنعتی از ثبات، چگالی از این بخش

در رنگ ها، کاغذ دیواری ، ماستیک ها )بتونه، ویژگی های خاصی می دهد ها پرکننده و ماده ای که به بافت 

از وزن  %4)در حالی که تنها  استفاده می شود.رزین ها، پالستیک ها و کائوچو چسب و مواد آب بندی(، 

مواد الستیکی از حجم را در بر بگیرد.(  همچنین از پرلیت در  %75ترکیب را تشکیل می دهد می تواند 

باعث سبک  کاربرد دارد. هاو ساخت درزگیرطبیعی یا صنعتی، محصوالت جال دهنده، شوینده ها، چسب ها 

 ر شدن سر مته ها می شود و می تواند حفره ها و سوراخ ها را پر سازد.ت

 

 بخش سرمازایی

، هیدروژن، ازت، هلیوم، متان، پروپان، )زیر یکصد درجه سانتی گراد( اکسیژناز پرلیت در انباشت برودتی 

لیت در این پرکننده های متان )که تولید آن ها متوقف شده است و لذا مصرف اتیلن و آمونیاک و در حمل 

 ( استفاده می گردد.مقوله کاهش یافته است

 

 بخش فرآورده های نسوز و ریخته گری

استفاده از پرلیت در تولید محصوالت نسوز در حد اقل ممکن است اما در سالهای آتی این کاربرد افزایش 

خواهد یافت بخصوص در تولید بتون و سیمان عایق، بلوک ها و آجرهای نسوز، در عایق بندی دیگ های 

 تنورها و کوره های صنعتی.بخار، 

لید قالب ها، سرعت سرد شدن کوره ذوب آهن، شمش ها و در ریخته گری، افزودن پرلیت به ماسه برای تو

 مواد مذاب را پایین می آورد و به این ترتیب کاستی ها و نقص های تولید را کاهش می دهد. 

 قبل از در حال ذوب استفاده می شود تا  فلز همچنین از پرلیت دانه درشت منبسط یا خام برای پوشاندن

انعقاد در بسیاری از ریخته گری های مربوط به فوالد از پرلیت برای  گرمای کمتری از دست برود. آن ریختن

 سرباره روی سطح فلز قبل از ریخته شدن در قالب استفاده می شود.

در کنار استفاده های وسیعی که از پرلیت در صنعت می شود رد پای آن را در تعداد بیشماری از مصالح و 

ر خانه خود بکار می بریم براحتی می توان دید. برای نمونه به تصویر زیر دقت کنید تا این تولیداتی که د

 کاربردها را ببینید.



 


