
 

شرکت های تولید کننده محصوالت پرلیتی همچنان تحقیقات خود را بر روی این ماده و مواد هم خانواده 

مصارف به دنبال یافتن کاربردهای موثرتر و بهتر پرلیت و ورمیکولیت در آن ها تحقیقات  آن انجام می دهند.

صنعتی و کشاورزی است. این تحقیقات همچنین بدنبال یافتن روزنه های وسیع تری در استفاده های نوین 

بیشتر شامل بتون های پرلیتی، سنگ های صنعتی، پنل های ضد از محصوالت پرلیتی در بازار هستند که 

 حریق و محصوالت باغبانی و کشاورزی است. 

ت به گونه ای است که می تواند رطوبت و مایعات را در خود نگه دارد. بافت ساختاری پرلیت و ورمیکولی

وجود این منافذ  پرلیت منبسط می شود ذرات آن منافذ و روزنه های بسیار ریزی پیدا می کنند.زمانی که 

برای مصارف کشاورزی و باغبانی مزیت های بسیاری دارد زیرا کمک می کند تا به شکلی کارآمد و موثر کود 

. پرلیت می تواند رطوبت را طوبت را در خود نگه دارند و رسانه ای برای رساندن آنها به ریشه گیاه باشند. و ر

در خود حفظ کند و لذا برای زمین هایی که در جذب و نگهداری رطوبت مشکل دارند بسیار مفید است. در 

د و به این شکل خسارت ناشی روزهای گرم دانه های پرلیت می توانند رطوبت موجود در خاک را حفظ کنن

گیاهان ایجاد اجازه می دهد تا هوادهی مناسبی برای کاشت  پرلیت همچنین. نماینداز کمبود آب را جبران 

 یک سیستم تهویهاین مواد می توانند می تواند تا چند برابر وزن خود، آب جذب کند. نیز گردد. ورمیکولیت 

  ایجاد کنند. هیدروپونیکو کشت آل در ترکیبات خاکی مختلف  ایده و زهکشی

این مواد بعد از حرارت دیدن، با حفظ میزان جرم خود چگالی پایینی پیدا می کنند. متراکم نمی شوند که 

وه سبب می شوند تا پیدا کنند. بعال در دیوارها و کف ها ایده آلی بعنوان ماده پرکننده کیفیتباعث می شود 

 . سبک تر شوند ، پلسترها و قیرنمصالحی مثل بتو



 

قبل از اقدام به استفاده از محصوالت پرلیتی مورد نظر مقدار مورد نیاز آن را بر حسب کمیت آن در کیسه 

های ارائه شده محاسبه کنید. به اطالعات ارائه شده توسط تولید کنندگان در مورد میزان ترکیب پرلیت 

برای  سطوح دیوار برای عایق بندی توجه کنید.نی استاندارد و مساحت معین ومورد نظر با بلوک های بت

ایجاد عایق به بهینه ترین شکل موجود قسمت هایی را که ممکن است در کار شما خلل ایجاد کند تحت 

نظر داشته باشید تا از هدر رفت انرژی جلوگیری نمایید. درزها و شکاف های احتمالی محل نصب و پاشیدن 

برای کسب نتیجه بهتر در کار خود تنها  از پرت شدن آن ها جلوگیری شود.مواد عایق کننده را بپوشانید تا 

چند ردیف از بلوک ها را بچینید و سپس فضاهای خالی را پر کنید. برای پر کردن فضاهای خالی نیز یا 

در میان  دمستقیما ماده عایق کننده را از کیسه آن بریزید و یا این که به کمک یک قیف چوبی که می توان

وک ها قرار گیرد این کار را انجام دهید. با سر دادن قیف در ردیف باالیی بلوک ها ماده عایق کننده به بل

پرلیت  نیاز به هیچ گونه فشردن و متراکم ساختن مواد نیست. تدریج از کیسه محتوی خود خالی می شود.

عایق می تواند بر روی مواد  بعنوان یک پرکننده براحتی در فضای خالی و میانه دیوارها پر می شود و یا

کننده قبلی ریخته و اضافه شود. می توان حتی خود ماده را با آجرهای نسوز ترکیب کرد که بهترین عایق را 

 برای فضای میان دودکش و آستر آن تولید می کند.



ویژگی پرلیت ماده ای از لحاظ شیمیایی خنثی است که بویی ندارد و واکنش شیمیایی نمی دهد. چنین 

تا جعبه های گل گرفته شکل  از کشت گیاه به فیزیکی و شیمیایی باعث می شود در گستره ای از کاربردها

در صنایع دارویی و غذایی حضور داشته باشد. پرلیت و ورمیکولیت غیر سمی هستند و در فیلتراسیون 

می کنند و کیفیت آنها دچار پس ماندی از خود بجا نمی گذارند. مرغوبیت خود را حفظ  فرآیندهای تولیدی

این مواد کامال فاقد آزبست و سیلیس  افت نمی شود. استریل هستند و علف هرز در آنها رشد نمی کند.

 .هستند

برای این که از جمله دیگر خاصیت های پرلیت و ورمیکولیت باید به ویژگی عایق سازی آنها اشاره کرد. 

ضروری است.  کارآمد انرژی کمتری هدر برود وجود یک عایق بتوان گرما را مدت طوالنی تری نگه داشت و

در بسیاری از حوزه های مربوط به ایجاد عایق ندی های عایق ساز محسوب می شود و پرلیت جزء دانه ب

بلورهای پرلیتی در قالب های مختلف و یا به شکل دانه بندی شده در قالب عایق . کاربرد مصرفی داردسازی 

دانه بندی های سبک پرلیت ذرات د. نه ریزی در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرحرارتی قبل از الی

عایقی را تشکیل می دهند که می توانند به شکل ماده پرکننده در فضای کف و یا در سقف های شیروانی و 

بعالوه از آن ها بعنوان ماده مرکزی عایق کننده در دیوارهای دو جداره و یا  بامهای مسطح ریخته شوند.

نیز وجود  همچنین صفحه های محکم عایق پرلیتی استفاده می شود.دیوارهایی با تکنیک ساخت قاب چوبی 

 از دیگر خصوصیات پرلیت و دارد که بیشتر برای عایق بندی فضاهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.

ورمیکولیت این است که رسانای ضعیفی هستند و به ایده آل ترین شکل ممکن می توانند عایق حرارتی 

 در باشند و در تولید محصوالتی مانند آجر، خشت و کاشی ها بکار روند و یا این که  بعنوان ماده پرکننده

ور لوله ها را با آنها پوشاند. همین میانه دیوارها و پارتیشن ها استفاده شوند. همچنین می توان بعنوان عایق د

خاصیت سبب می شود در تولیداتی بکار گرفته شوند که آن ها را در برابر آتش حفظ می کند و یا کمک می 

کند تا حرارت و گرما دیرتر به آنها نفوذ کند. پرلیت و ورمیکولیت نه تنها عایق حرارتیند بلکه میتوانند در 

به لطف رسانایی عایق صوتی باشند که این خواص می تواند  حتییند و حکم عایق سرمایی نیز عمل نما

 ضعیف آن ها، ظرفیت باالی حبس هوا و وزن سبکشان باشد.

 



یک نکته فنی در بکار گرفتن تخته های عایق پرلیتی: بهنگام نصب عایق های پرلیتی در فضاهای داخلی 

کنید مشکالتی از قبیل ماندن نم و رطوبت در ممکن است اشتباهاتی رخ دهد.  اگر عایق را درست نصب ن

عملکرد محیط و رشد کپک های قارچی بروز خواهند کرد. روش موثر و ایمن برای نصب این عایق ها روش 

است که در آن تخته ها براحتی بخارها و قطرات آب را جذب می کنند و پس از مدتی آن ها را به  مویینگی

تخته های عایق ساز جزء همین دسته محصوالتی هستند که دارای  محیط داخلی و هوا بر می گردانند.

پرلیت یک سنگ آتشفشانی طبیعی است که در آن ذرات آب حبس شده ای  عملگرد مویینگی هستند.

 وجود دارد.

لوژی ساخت سازه ها حفظ پایداری و ثبات سازه، امنیت ساکنین ساختمان را فراهم می کند. بنابراین تکنو

د استحکام و ثبات ساختمان را در برابر آتش سوزی حفظ می کند که بتواناز موادی استفاده در ساختمان 

در هنگام  تا کند. بعضی از شرکت ها دست به نوآوری زده و حتی سیستم های ضد حریقی خلق کرده اند

حمل وزن سازه های دیگر را تد که ندر ساختمان جلوگیری کنهایی  از خطر فرو ریختن سازه آتش سوزی

 . دنو از گسترش آن جلوگیری می نمایچرا که آتش را مهار  می کنند

گستره چنین محصوالت پرلیتی شامل پلسترها و رنگ های متورم شونده ضد حریق و نیز محصوالت مکمل 

و برای کاربردهای  تجاری ترکیبات مختلف پرلیتی این امکان را می دهد تا در بناهای شهری و می گردد.

همچنین در صنایع پتروشیمی، در تونل های جاده ای و راه آهن ها، سازه  د استفاده قرار گیرند.مختلفی مور

، در دیوار در بالکن ها و سقف هایی که آجرهای سیمانی دارندن مسلح، چوب، و، بتهای فوالدی حامل

  نی.وپارتیشن هایی که نقش حامل ندارند و در خود آجرها و بلوک های سیمانی و بت

نوع محصولی است که به آن ها توجه کنید  از نکاتی که باید در بکار بردن محصوالت ضد حریق پرلیتییکی 

انتخاب می کنید. این که آیا فقط در فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و یا در فضاهای خارج از 

 را در برابر حریق ومتدیگر این که اطالعات مربوط به مدت زمان مقا ساختمان نیز می تواند نصب گردد.

می توانند در معرض آتش قرار  قبل از استفاده باید بدست آورد. بعضی از درجه بندی ها تا چهار ساعت

 این درجه بندی کامال به ضخامت محصول مورد استفاده بستگی دارد.گیرند و حریق را تحمل کنند. 

هایی تهیه کنید که کیفیت آن ها را سعی کنید همواره محصوالت پرلیتی مورد نیاز خود را از شرکت 

تضمین می کنند و توانسته اند اعتماد مشتریان خود را بدست آورند. چنین شرکت هایی محصوالت خود را 

. همچنین تولیدات چنین طبق استانداردهای تعریف شده و قوانین تولیدی تثبیت شده عرضه می کنند

در بین این  پس از تحلیل های فنی انجام می شود.شرکت هایی کامال منطبق بر نسخه های تجویز شده 

پلسترهایی که با ورمیکولیت منبسط و سیمان تولید می شوند می توانند برای مصارف صنعتی  محصوالت،

پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند و یا این که بطور دستی کار گذاشته شوند و همچنین با ماشین های 



که  ن محصوالت کامال غیر سمی، فاقد آزبست و بلورهای طبیعی سیلیس استای پاشیده شوند. ،پلستر آماده

مقاومند و در طول زمان شرایط با ثباتی را از لحاظ فیزیکی و شیمیایی دارند و مخصوصا به هدف محافظت 

های تجاری و شهری ساخته می شوند که  نهای مسلح برای محیطودر برابر حریق در سازه های فوالدی و بت

ریق باالیی دارند و تخلیه بار الکتریکی غیر عادی در آنها بسیار سریع اتفاق می افتد مثل کارخانه های بار ح

 صنایع شیمیایی و پتروشیمی و پاالیشگاه ها.

 


