
آن در بسیاری از مقاصد بهره برد. یکی از این  طبیعت پرلیت منبسط به گونه ای است که اجازه می دهد از

، دانه بندی تراشه های آسیاب شدهمقاصد، کاربرد آن بعنوان ماده ای پرکننده به شکلهای مختلفی از جمله 

 ریزدانه های مجزاست.شده و حبابی شکل و 

 

 مرمر با پرکننده پرلیتیتجهیزات ساخته شده از 

 

 پرلیتی تراشه های

 
که در هم قفل  و منبسط پرلیت می شود خرد شده، ناصاف شامل ذرات یتشیشه ای پرلی این تراشه های

شده اند و یک ساختار سه بعدی را تشکیل می دهند. این ساختار کمک می کند تا زمانی که خشک و 

 فیزیکی ماده میزبان حفظ شود.ابعاد و  سخت می شوند کمتر منقبض شوند



می شود که با آب تهیه می  استفادهدر ترکیباتی  از تراشه های شیشه ای پرلیتی عموما بعنوان ماده پرکننده

شوند و در ساخت و ساز بکار می روند. همچنین در رنگ ها، آسفالت، بتون، پالستر و مواد ریخته گری 

مش( و با قطری  50میکرون )  300 رات این تراشه ها عموما زیراندازه ذ رزینی از آن ها استفاده می شود.

 کیلوگرم بر متر مکعب است. 240تا  80میکرون است. چگالی آن ها نیز بین  70تا  20متوسط بین 

 

 حباب های پرلیتی

 
پرکننده های پرلیتی که از خوشه حباب های شیشه ای تشکیل شده اند موارد مصرف متنوعی دارند که 

ترین آن در تولید پوشش های آکوستیک سقفی، سیمان سبک وزن و عایق های پالستری است. معمول 

مش( است. چگالی آن ها نیز ممکن  80میکرون ) 200مش( تا زیر  18تا  16میکرون ) 1000اندازه ذرات از 

اجزای سازنده دیگر این که این نوع ذرات بعنوان کیلوگرم بر متر مکعب، متغیر باشد.  300تا  64است از 

درهای ضد حریق نیز بکار می روند که سبکی وزن، عدم واکنش شیمیایی و کیفیت غیر آلی آنها مقاومت در 

شکل پرکننده های پرلیتی سبک وزن باعث پیوند  برابر حریق و همچنین کارایی مواد را افزایش می دهد.

 بهتر آن ها با ماده میزبان می شود. 



 
 با پرکننده های پرلیتی سبک وزن و کارا ساخته شده اند. سازه درهای ضد حریق که

 
 پرلیت بعنوان پرکننده ای سبک وزن در محصوالت سنگی قالب ریزی شده

 

 

 



 ریزدانه های پرلیتی

ا روش اید بباین ذرات پرلیتی یکی از زیرمجموعه های ویژه از مجموعه پرکننده های پرلیتی هستند که 

  دانه بندی کردن تولید شوند.ساخت و تکنیک های پیشرفته 

 و کروی شکل پرلیت منبسط این ذرات شامل دانه های

 300تا  10که معموال بین  توخالی جدا از هم هستند

تا  96میکرون بزرگی آنهاست. چگالی آنها نیز چیزی بین 

کیلوگرم بر متر مکعب است. این ریزدانه ها گاهی  450

بعنوان الیه پوششی و روکشی در بعضی از مصارف کاربرد 

آبگریزی پیوند و چسبندگی و نیز  مورد نیاز دارند تا کیفیت

کنولوژی های مخصوصی وجود هم اکنون ترا بهبود بخشند. 

دارد که این امکان را می دهند تا حباب های پرلیتی مجزا و 

آید  ی با کیفیت یکدست تر بدستب تولید شوند و با دانه بندی موثرتری که انجام می شود محصوالتبی عی

تا ماده  باعث می شودتا در کاربردهای خاص تری مورد استفاده قرار گیرند. طبیعت کروی شکل این ذرات 

 روان تر باشد.

 
 .روکش دیوارهای خارجی که از پرلیت بعنوان پرکننده استفاده کرده است

 

 



 
 بتونه بدنه خودرو که کیفیت آن با استفاده از پرلیت ارتقا پیدا کرده است.

 

 مزایای استفاده از پرلیت بعنوان ماده پرکننده

 کاهش وزن ماده -

 خوردگی و انقباض و آب رفتنمقاوم کردن ماده در برابر ترک  -

 میزان پایین هزینه آن با توجه به حجم در مقایسه با سایر پرکننده ها و پیوند دهنده ها -

 سفید بودن رنگ آن -

 مقاوم در برابر ضربه -

 قابلیت تراش خوردن و صیقل یافتن -

 قابلیت نگهداشتن میخ و پیچ در آن -

 اصالح پذیر از لحاظ میزان انعطاف پذیری آن -

 بافتی نرم در روکش هادارای  -

 قابلیت تنظیم میزان درخشندگی و براق بودن ماده -

 .گستره رنگ دار شدن آن باالست -

 عدم واکنش شیمایی و سمی نبودن آن -

 جاذب آب و هوا -

 مقاوم در برابر حریق -



 عایق کننده -

 می توان ویژگی های آکوستیکی آن را تعدیل و اصالح کرد. -

 های مختلفقابل دسترس در اندازه ها و چگالی  -


