
 مواد معدنی برای بسته بندی: محصوالت جاذب و تصفیه کننده

حمل و تواند بعنوان ماده ای برای تضمین کیفیت از آنجا که ورمیکولیت ارتعاشات را جذب می کند، می 

بعالوه ظرفیت باالیی برای جذب مایعات به خود دارد. بهمین جهت  نقل کاالها به بهترین شکل ممکن باشد.

برای محافظت از آن ها در برابر ضربه و نشت  آفرین قابلیت آن را دارد تا در بسته بندی کاالهای خطر

همچنین می توان از آن برای پاک کردن ترشحات مواد آسیب رسان در مقیاسی  احتمالی استفاده گردد.

ورمیکولیت ماده ای است که با استانداردهای کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل  بزرگ بهره برد.

(UNECE.همخوانی  باالیی دارد ) 

در برای جداسازی بسیاری از ترکیبات می توانند این است که  این ماده و همچنین پرلیتاز دیگر کاربردهای 

پی برد که این مواد در حل معضالت مربوط به گیرد. براحتی می توان محیط صنعتی مورد استفاده قرار ب

ونه پرلیت برای پوشش بعنوان نم .ندانرژی، صنعت شیمیایی، صنعت غذایی و ضایعات به چه میزان تاثیرگذار

  .مصرف گسترده ای دارددر فرآیند تصفیه هوا فیلتر آستین 

 

 پرلیت و ورمیکولیت برای تولید کلوخه های سبک

ربوط به ساخت و ساز تولید بعضی از مواد م درپرلیت و ورمیکولیت می توانند بطور یکسان بعنوان کلوخه 

باعث تقویت و استحکام مواد می شوند، آن ها سه اثر بر روی محصول نهایی پیاده می کنند: بکار روند. 

کوتاهی خشک می  احتمال بروز ترک و شکنندگی را در محصول کاهش می دهند چرا که در مدت زمان

 د.نشوند و در نهایت اینکه از محصول در برابر حریق و نیز دماهای بسیار باال محافظت می کن



 
 

 مخلوط برای بتون سبک و اسپری

می هستند و  طیف گسترده ای از ترکیبات پرلیتی و ورمیکولیت وجود دارد که آماده برای مصارف بخصوصی

طی این  .محصوالت بتونی و سایر انواع مالت های سبک قرار بگیرند سریع توانند با نسبت خاصی برای تولید

فرآیند می توان آن ها را به پالسترها یا الیه های روکشی و پوششی اضافه کرد. مهمترین مزیت اضافه کردن 

 پرلیت یا ورمیکولیت به چنین ترکیباتی این است که مقاومت محصول را در برابر اشتعال افزایش می دهد.

 

 پرلیت بعنوان ساینده

پرلیت ویژگی جالب دیگری دارد که می تواند بعنوان ماده ساینده و صیقل دهنده مورد استفاده قرار بگیرد، 

همچنین در تولید محصوالت آرایشی، بهداشتی و نیز در شوینده ها کاربرد بخصوص در صنعت اتومبیل. 

ختلفی قابل عرضه است: پودر، مایع، به شکل ژله ای و به شکل های م برای چنین کاربردهایی این ماده دارد.

وی سطوح تجمع می کنند بکار بعنوان ساینده برای پاک کردن آلودگی و جرمهایی که ر پرلیت فوم مانند.

 صیقل دهنده نیز باشد. غیر از خاصیت سایندگی آن می تواندمی رود و 

 

 یواناتکشاورزی، باغبانی، کشت هیدروپونیک و در مصارف دام و ح

در بخش کشاورزی و باغبانی، می توان رد پای پرلیت و ورمیکولیت را در الیه های کاشت دید. هیدروپونیک 

از این مواد برای تحریک به رشد ریشه و نگهداری گیاه استفاده می کند. در پرورش حیوانات و دام نیز از این 

ری خزندگان و حشرات کاربرد دارد، نگهدا یمکان هامواد معدنی استفاده می گردد. بخصوص ورمیکولیت در 



باالست و از  بنشر تدریجی آوایی که دارد، ظرفیت آن برای جذب و بخاطر بافت سبک و منافذ هچرا که 

درجه اسیدی آن خنثی است که برای نگهداری و حفظ چنین جاندارانی بسیار ارزشمند است.  طرفی

می کنند. می توان این ماده معدنی را به ویتامین ها و  همچنین برای تغذیه دام از ورمیکولیت استفاده

روها به شکل مایع اضافه نمود که جذب دستگاه گوارش حیوانات می شود. سپس مدفوعی که از این دا

  .استفاده می شوند بعد بعنوان کود در مراحل حیوانات بدست می آید


