
آن  دلیل و است به معنی کرم کوچک ، کلمه ای التین گرفته شده و"ورمیکولوس"نام ورمیکلولیت از کلمه 

  هم بخاطر شکلی است که چنین ماده ای پس از حرارت بخود می گیرد و بسط می یابد.

 

ورمیکلولیت ماده ای معدنی است که کشورهای متعددی در دنیا آن را استخراج می کنند، بخصوص در 

کشورهایی از قاره آمریکا، بعضی از نواحی آفریقا، استرالیا، هند و چین. ماده ای مرکب که در محیط های 

به مصرف باالیی دارد.  متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله در ساختمان و در کشاورزی که موارد

ندرت بهمان شکلی که استخراج می شود به فروش می رسد و تقریبا اکثرا در حالت منبسط مورد بهره 

برداری قرار می گیرد. ویژگی های متنوعی که باعث می شود ورمیکولیت برای بعضی از مصارف تقاضای 

انجام می شود، فرآیندی که طی آن تا  آن مطلوبی داشته باشد در واقع بخاطر فرآیندی است که بر روی

 با ساختار بلورینهمچنین تحت تاثیر حرارت باال الیه های  چندین برابر حجم اولیه خود منبسط می شود.

این منافذ به  می کنند که می توانند از هوا پر شوند.با انبساط خود حفره های متخلخلی ایجاد این ماده 

یقی حرارتی تبدیل می سازد که به بخشد از جمله این که آن را به عاورمیکولیت منبسط خواص ویژه ای می 

مانند پرلیت منبسط، ورمیکولیت منبسط به دسته ی  در عین حال .حد قابل مالحظه ای سبک وزن است

 دانه بندی نامنظمی دارند.معدنی هستند و در حالت منبسط خود عایق هایی تعلق دارد که 

این است که غیر قابل اشتعال و نسوز است، آب در آن نفوذ نمی کند، سمی از دیگر ویژگی های این ماده 

سپرد.  محل دفن زبالهد به راحتی به نیست، بی بوست و می توان آن را از آنجا که واکنش شیمیایی نمی ده

 تضعیف نمی شودرطوبت را بخوبی تنظیم می کند. به مرور زمان ساختاری محکم و با ثبات پیدا می کند که 

ب خود نمی سازد. حتی در پوسیدگی پیدا نمی کند و هیچ ریزجانداری را جذ حجم آن کاهش نمی یابد. و



سازه هایی استفاده شده باشد که خراب شده اند می توان آن را به عنوان یک ماده خنثی به صورتی که در 

 چرخه مصرف بازگرداند و با مواد بتونی ترکیب نمود.

مانند رس منبسط که یک عایق حرارتی دیگر است در کشاورزی موارد استفاده ورمیکولیت منبسط می تواند 

اجزای داشته باشد. بخصوص می توان آن را بعنوان پوششی برای جعبه بذرها و نیز به عنوان یکی از زیادی 

ه زمانی که بر روی محفظه بذرها پاشیده می شود بشت مورد استفاده قرار داد. ترکیب شونده در الیه های ک

کاهش تبخیر رطوبت کمک بسیاری می کند و بنابراین خشک شدن بستر کاشت را به تاخیر می اندازد که 

است برای این که الیه کشت را کود گیاهی و مالچ می دهد. در ضمن یک  در نتیجه نیاز به آبیاری را کاهش

اتفاق بیفتد. بعالوه این که  از لحاظ حرارتی عایق می کند و اجازه نمی دهد تغییرات دمایی ناگهانی در آن

در ترکیب  یک شرایط اقلیمی خرد آب و هوایی مطلوب برای رشد و جوانه زدن دانه گیاهان ایجاد می کند.

افزایش می دهد و  آن را در الیه ای که خشک شده استکشت، ورمیکولیت ظرفیت نگهداری آب و بازجذب 

 نیاز به کوددهی را کم می کند.

معموال در کیسه های بنا به کاربدهایی که دارد، توان در مصارف ساختمانی نیز بکار برد. ورمیکلولیت را می 

با دانه بندی های مختلف به فروش می رسد. انواعی که در حال حاضر در دسترس هستند از نوع بتونی، نوع 

در بخش عایق های حرارتی و صوتی ساختمانی است. مثال به شکل  کاربرد اصلیش .ندمتوسط و نوع ریز

گیرد. وقتی با بتون  حریق و عایق صوتی در ساخت و سازها مورد استفاده قرار می ستر با ویژگی های ضدپال

بعالوه می  .کردبعنوان مبنایی برای ساختن کف های عایق حرارتی استفاده  مخلوط می شود می توان از آن

که ماده ای نسوز از آن بهره برد. از آنجا  نیز عایق سازی دیوارهای پیرامونی و اتاق های شیروانی توان برای

 .دارد بردکارهمچنین بعنوان آجر در شومینه در ساختن اجاق پخت و ست ا

 

 

 

 

 

 

 


