
 توسعه پایدار به سبک پرلیت

تعریف می  عملیاتیرا فرآیند تصمیم گیری و مجموعه  "پایداری و ماندگاری" اقدامات ایجاد انستیتو پرلیت

اجتماعی ایجاد می شود تا برای تعداد کثیری از مردم  کند که طی آن شرایطی اقتصادی، زیست محیطی و

موارد چه در عصر حاضر و چه برای نسلهای آینده، خلق ارزش کند. این تصمیمات و اقدامات عملی بر مبنای 

 بازنگری شده زیر می باشد:

 حفظ منابع و محیط زیست -

 استفاده بهینه از انرژی -

 به حد اقل رساندن میزان ضایعات -

 اقتصادی و اجتماعی بومی ایجاد منافع -

 

 حفظ منابع و محیط زیست

گونه های زیستی و جانوری کمک می کند. و  خاک ها، آب راه هامحصوالت پرلیتی به حفظ و نگهداری از 

تراوشات خطرناک و  بعنوان یک صافی برای تصفیه هرز آب های سطحی حاصل از بارندگی همچنین

باعث می شود تا از آلودگی بسترهای آبی محلی و زیستگاه آبزیان  ضایعات بکار می رود که خود این موضوع

 جلوگیری شود.

پرلیت در گلخانه ها و گرمخانه ها بعنوان ماده جایگزین خاک های معدنی و طبیعی محیط استفاده می شود 

   خاک بر روی کره زمین کمک می کند.الیه رویی و زراعتی  که به حفظ

کیلومترمربع  8 چیزی کمتر از 2010انی پرلیت به شکل فعال تا سال بر اساس یک برآورد، صنعت جه

 استخراج داشته است که این میزان کسرکوچکی است از آنچه قابل دسترس است.

درصد  1سال گذشته کمتر از  60ذخایر شناخته شده پرلیت برای بسیاری از نسل ها قابل حصول است. در 

 پایه ذخایر پرلیتی استفاده شده است.



نی ه معدستخراج معدنی پرلیت بار چندان سنگینی بر مدیریت آن تحمیل نمی کند و برداشت این مادا

     رود. ضایعات بسیار کمی دارد. همچنین در فرآوری پرلیت هیچ ماده مصنوعی و شیمیایی بکار نمی

طالعاتی ج، مرافعالیت معدنی پرلیت و استخراج آن اثرات محدودی بر روی محیط زیست دارد. قبل از استخ

مکن ماقل  انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که میزان آسیب به حیات گیاهی و جانوری محیط به حد

 .نداشته باشدمخربی بر روی مکان های با ارزش باستانی  آثاربرسد و هیچ 

ورت صرلیت مکان هایی را که در آن ها استخراج پ تالش می کنند تا اعضای معدن کاری پرلیت فعاالنه

 ند.انبرگرد و به شرایط اولیه زیستی قبل از استخراج کنند گرفته است بازیابی و مرمت 

 
 سایت پرلیتی بازیابی شده در جزیره میلوس یونان

 

 انرژی از استفاده بهینه

مچنین هاال و کاربردهای با درجه دمای ببعنوان یک ماده معدنی صنعتی، پرلیت منبسط عایقی است که در 

شود از  بب میسدر مصارف ابرسرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های فوق العاده پرلیت منبسط 

 شود. آن در صنعت ساختمانی برای عایق سازی دیوارهای کف و سقف فضاهای خانگی و کاری استفاده

ازد و سر می ام شده اضافه می شود که آن ها را سبک وزن تپرلیت منبسط به شمار زیادی از محصوالت تم

 هزینه حمل و نقل آن ها را نیز کاهش می دهد.

 انرژی مصرف شده در فرآوری پرلیت به ازای دست آوردهای زیر جبران می گردد:

 در عایق سازی ها برای صرفه جویی بلند مدت انرژی -

 می کنند. کاشت و رشد موثر گیاهانی که دی اکسید کربن مصرف -

 صرفه جویی و حفظ آب در مصارف کشاورزی و باغبانی -

 با سبک وزن شدن محصوالت هزینه انرژی در حمل و نقل نیز کاهش می یابد. -



سنگ آهن متراکم به فرآورندگان محلی با 

روش های کم مصرف در سوخت مثال از طریق 

حمل ریلی یا دریایی تحویل داده می شود. 

ر اندازه اصلی خود براب 12پرلیت تا حدود 

 .انبساط می یابد

 

 

 به حد اقل رساندن میزان ضایعات

در خالل تولید محصوالت پرلیتی، فرآورده های جانبی تولید نمی شود و تنها تغییراتی در صورت و شکل 

 مواد بوجود می آید.

و بر اساس  بصورت محصوالت بسته بندی شده ارائه نمی گردد بلکه با کامیون های بارکشپرلیت منبسط 

ای قابل استفاده حجم و وزن در مقادیر انبوه به مشتریان عرضه می شود. در شرایط دیگر نیز در کیسه ه

 د که باعث می شود ضایعات بسته بندی و دفن زباله به حد اقل برسد.مجدد حمل می گرد

استفاده قرار می گیرد. لذا از تمام دانه بندی های پرلیتی با چگالی های مختلف آن در تولید محصوالت مورد 

 این ماده می توان به عنوان یک ماده کارآمد نام برد تا یک ماده معدنی و صنعتی تولید کننده ضایعات.

 

 ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی بومی

بسیاری با آوردن فرصت های شغلی صنعت پرلیت توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد و رفاه را در جوامع 

 روستایی و شهری حمایت و تقویت می شود. هایمی آورد که در نتیجه آن اقتصادفراهم 



 
  


