
این محصول کابردهای مختلفی دارد که از دارد.  فراتر از سبک وزن بودنش مزایای بسیاریبتون پرلیتی 

نده های ساخت مجسمه ها و سنگهای تزیینی، ساخت ک جمله آن ها تولید مالت برای سفال و کاشی،

 . را می توان نام برد ماده پرکننده کف ها تهیه شومینه های گازی و برای مصنوعی

 

بتون پرلیتی در اجزای ساختمانی که باید وزن و باری را تحمل کنند مناسب نیست اما بخاطر سبکی کاربرد 

. برای مثال می تواند عایق صوتی بسیار مناسبی باشد و ش کاربردهای متنوع و با کیفیت دیگری را داردوزن

که باعث گستردگی مصرف آن در  نسبت به  بتون معمولی داردویژگی های عایق حرارتی باالیی  یا این که

از  سبک تر باشد ویژگی های عایق بندی آن باالتر است.این موضوع می شود. به طور کلی هرچه پرلیت 

بتون پرلیتی می توان همچنین در آستر دودکش ها، کف استخرها، دیوارهای عایق صوت، دیوارهای نسوز و 

 عایق بندی مخازن نیز استفاده کرد. 

و ترکیبات افزودن شن و ماسه ارد که باید در فرآیند تولید بتون های پرلیتی رعایت کرد. مواردی وجود د

همچنین  ترکیب سیمانی تراکم ساختاری و استحکام آن را در برابر فشار باال می برد. به به پرلیت یارسی 

و بنابراین د ف پذیری بتون پرلیتی می گردتوان کششی و انعطا موجب تقویت اضافه کردن انواع فیبرها

حکام برعکس عوامل حباب زا می توانند استاحتمال ترک خوردگی بر اثر انقباض را در آن پایین می آورد. 

سنگ دانه . بخشندبهبود را  ولی کارایی حرارتی آن )سرد و گرم شدن( بتون را در برابر فشار تضعیف کنند 



استحکام  نده رطوبت نیز هستند می توانند باعثکه کاهش ده ق العاده نرم کننده ایو مواد فو های مختلف

 دانه بندی های ریزتر باعث می شوند سطوح صاف و صیقلی تری ایجاد شود.  بیشتری می شوند و

نتیجه کار را تضمین می کند و محصولی یکدست و با فرآیند مخلوط کردن مواد اگر به درستی انجام شود 

میکسرهای با شتاب ضربه و فشار پایین برای کسب نتایج  کاربرای این  می دهد. بهترین کیفیت را بدست

بهتر پیشنهاد می شوند. فرآیند مخلوط کردن بدین شکل است که باید ابتدا تمامی مواد غیر از پرلیت را 

درون میکسر ریخت و آن ها را باندازه حدودا دو دقیقه مخلوط کرد تا آنجا که به ترکیبی یکدست رسید. 

دن تا مدت زمانی تکرار می شود که یکدستی ترکیب و دوباره عمل مخلوط کر می شود پرلیت اضافهسپس 

)احتماال مجددا باندازه دو تا سه دقیقه(. وجود آب اضافی می تواند کارایی محصول را کاهش  حاصل شود

دهد و عمل مخلوط کردن بیش از اندازه هم باعث افت کیفیت پرلیت می گردد چرا که چگالی بتون را 

طلوب فرآیند مخلوط کردن دست می توان به چرخه مبا انجام دو یا سه بار بطور آزمایشی  فزایش می دهد.ا

 یافت.


