
 تبدیل ضایعات پرلیتی به آجرهای ساختمانی

 

کیب آن از پس درصد تر 90در آرژانتین خانه هایی با نوع جدیدی از خشت و آجرهایی ساخته شده اند که 

در در چرخه اقتصادی تولید ماندهای پرلیتی است که نشان دهنده نمونه کاملی از یک روش بهینه و بصرفه 

 .استصنعت مواد معدنی 

 

روش جدیدی ایجاد شده است تا به کمک آن بتوان حتی از ضایعات پرلیتی نیز بهره برداری کرد، در واقع 

پس ماندهایی که عمدتا در تولید پرلیت بوجود می آید و بطور معمول نمی توان برای آن موارد مصرفی بر 

عت فیلتراسیون، صن معدنی پرکاربردی در بازار محصوالت مختلفی بخصوص درخود پرلیت ماده  شمرد.

ی به بعد پس ماندهای پرلیتی در تولید خشت هابا ابداع روش جدید از این و کشاورزی است. ساختمان 

  مورد استفاده قرار می گیرند. ساختمانی

نهایی به این منظور استفاده می شد که معادن رها شده را با آن ین از پس ماندهای پرلیت در شکل از ا قبل

بود اما نه تنها سودی برای جوامع در بر نداشت بلکه  امر جوابگوی معیارهای محیط زیستی. این پر کنند

 هزینه بیشتری را نیز ایجاد می کرد.

مراحل تولید این خشت ها در کارخانه با حمل ضایعات پرلیتی در درون کیسه هایی آغاز می شود. سپس در 

د به آن ها آب و سیمان اضافه می شود. زمانی که خطوط تولید قبل از اینکه همه مواد کامال مخلوط شون

هیدرولیک ریخته می شوند تا خشت ها قالب گیری  متراکم سازهایمخلوط انسجام و استحکام یافت درون 



روز بر روی پالت هایی قرار داده  28شوند. بعد از آن طی یک روز رها می شوند تا خشک گردند. در نهایت تا 

هر یک تن از  کامال آماده شوند. های ساختمانی ای بهره برداری و استفادهو انباشته می شوند تا بر

پسماندهای پرلیتی می تواند هزار عدد خشت تولید کند که هر کدام از آنها ویژگی عایق حرارتی و صوتی 

 این خشت ها چون از مواد با کیفیت پرلیتی ساخته می شوند بسیار سبک تر و راحت تر بسیار باالیی دارند.

در نتیجه مخلوط کردن مواد ساده تر  برای کار کردن و یکدست تر نسبت به خشت های معمولی هستند.

در تولید چنین  اتفاق می افتد که باعث می شود کل فرآیند ساخت و ساز شتاب بیشتری به خود بگیرد.

تن آنها وجود خشت های پرلیتی مزیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که نیازی به کوره برای پخ

خود مصرف انرژی و ساطع ندارد. خشت ها می توانند با قرار گرفتن در هوای آزاد خشک شوند، موضوعی که 

اگرچه مدت زمان تولید این محصوالت  را بسیار کاهش می دهد. دی اکسید کربن گل خانه ایشدن گاز 

 بد.طوالنی تر می شود اما تاثیرات مخرب محیط زیستی آن نیز کاهش می یا

هم برای محیط چنین فرآیند تولیدی نمونه بسیار مطلوبی از یک چرخه بهینه اقتصادی را نشان می دهدکه 

زیست و همچنین برای شرکت های تولیدی و نیز ساکنان بومی منافعی بهمراه دارد. بدین شکل ماده اولیه 

فاده مجدد در سایر فرآیندهای به شکل ضایعات و پسماند غیر قابل استفاده درنخواهد آمد بلکه قابل است

 تولیدی است که برای تولید محصوالت جدیدی بکار گرفته می شود. 

راه حلی نوین نه تنها برای کاهش تاثیرات روش های تولیدی مخرب برای چنین شکلی از تولید در واقع 

 محیط زیست است بلکه روش های جایگزین با دوام و پایداری را به جوامع هدیه می دهد.

 


