
دیواری که آن را عایق می کند دوام و  طول عمر پرلیت یک ماده معدنی غیر ارگانیک است که باندازه

 ماندگاری دارد.

 

یکی از این کاربردها  ویژگی فیزیکی پرلیت به آن این اجازه را می دهد تا کاربردهای ویژه ای داشته باشد.

 شامل استفاده از آن در ساخت عایق هایی از نوع مواد پرکننده سبک است. 

 ویژگی ها و مزایا

در سازه های  عایق: آزمایش های عملکرد حرارتی در مواردی که پرلیت بعنوان ماده پرکننده فضاهای خالی

 .در انرژی داردبکار می رود حکایت از صرفه جویی قابل توجهی  ساختمانی بتونی

 

 استانداردها، مختصات و مرجع ها:

نمایش داده  C549 مشخصات محصول با آمریکا ساختمانی استانداردهای انجمن سنجش و مصالح پرلیت در

آمریکا برای ارزیابی پرلیت بعنوان پر کننده  ساختمانی روش های آزمایش انجمن سنجش و مصالحمی شود. 

 سبک در عایق ها در زیر فهرست شده است.

•  C549 "بعنوان مشخصات محصول برای پرکننده سبک پرلیتی جهت عایق سازی" 

• C520 "  روش سنجش چگالی عایق های ساخته شده از دانه های پرکننده سبک" 

• C1363 " با کمک دستگاه  و الیه های پوششی حرارتی روش سنجش عملکرد حرارتی مصالح ساختمانی

 "هات باکس

• E84 " قابلیت حریق پذیری و میزان پخش آن بر روی سطوح در مصالح ساختمانیروش سنجش" 



• E136  " درجه سانتی  750روش سنجش عملکرد مصالح در کوره های استوانه ای عمودی در دمای

 "گراد

 ویژگی های پرلیت به قرار زیر است: غیر قابل اشتعال:

درجه سانتی گراد(  1343تا  1260درجه فارنهایت ) 2450تا  2300گستره حرارتی برای ذوب پرلیت از  •

 است.

 (1، کالس Aپرلیت در باالترین سطح مقاومت در برابر اشتعال قرار دارد )کالس  •

 گسترش آتش و تراکم دود در آن صفر است. •

 مقاومت چهار ساعته در برابر حریق:

 ( نشان می دهد که یکULتوسط انجمن تست های ایمنی تولیدات تجاری و مصرفی ) U905طرح شماره 

سانتی متر( در ساخت دیوار با توان دو ساعت مقاومت  30یا  25، 20اینچ ) 12یا  10، 8بلوک بتونی با ابعاد 

ساعت افزایش داد. همچنین  4در برابر حریق زمانی که هسته میانی آن با پرلیت پر شد مقاومت خود را به 

  نیز به چنین مقاومتی دست یافتند. U907و  U901 ،U904طرحهای دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول یک

 برای بلوک های بتونی چند الیه شامل پرلیت و بدون آن Uو  Rمقادیر 

 اندازه بلوک نوع بلوک پرکننده پرلیتی Rمقدار  Uمقدار 

  سبک خیر 59/2 39/0

 سانتی متر( 15اینچ ) 6
 بله 24/5 19/0

  سبک خیر 86/2 35/0

 سانتی متر( 20اینچ ) 8
 بله 95/6 14/0

  سبک خیر 06/3 33/0

 سانتی متر(25اینچ ) 10
 بله 46/8 12/0

  سبک خیر 11/3 32/0

 بله 90/9 10/0 سانتی متر(30اینچ ) 12

  سنگین خیر 80/1 56/0

 سانتی متر( 15اینچ ) 6
 بله 58/2 39/0

  سنگین خیر 96/1 51/0

 بله 26/3 31/0 سانتی متر( 20اینچ ) 8

  سنگین خیر 08/2 48/0

 متر( سانتی25اینچ ) 10
 بله 82/3 26/0

  سنگین خیر 14/2 47/0

 سانتی متر(30اینچ ) 12
 بله 32/4 23/0

بر حسب ( ft2.hr.F/Btu)فوت مربع در ساعت در فارنهایت بر بی تی یو با واحدهای خود  Rمقادیر  -1

گرمایش، خطوط تراز همدمایی محاسبه شده اند که در کتاب راهنمای اصول پایه سازمان مهندسی 

 ( آمده است. ASHRAEسرمایش و تهویه مطبوع آمریکا )

مقادیر مقاومت الیه داخلی و شامل  Uو  Rاست. مقادیر  Rبر حسب واحدهایش، معکوس مقادیر  Uمقادیر 

 می رسد. R 0.85خارجی جسم در مجاورت هواست که روی هم به 

، 32/0معیار سنجش حرارت بر مبنای رسانش حرارتی ظاهری برای پرلیت پر کننده سبک با  Rمقادیر  -2

برای بتون با وزن معمولی  93/8برای بتون سبک وزن و  97/2رسانش حرارتی با معیار سنجش حرارت 

 است.

بلوک سنگین )جرم حجمی  ;کیلوگرم بر لیتر( 36/1چگالی بلوک: بلوک سبک )جرم حجمی صوری  -3

 کیلوگرم بر لیتر(. 16/2ریصو

 /R  :678/5RSI= Rبه   RSIتبدیل  -4

 



پایدار: پرلیت یک ماده معدنی است که بطور طبیعی بوجود می آید و طول عمر و دوام آن باندازه خود 

دیواری است که از آن تشکیل یافته است. وزن خود را تحمل می کند، نشست نمی کند و یا برآمدگی پیدا 

 نمی کند. 

اقتصادی: پرلیت بعنوان یک ماده سبک پرکننده در ساختمان سازی ویژگی های حرارتی و ضد اشتعالی ویژه 

ای دارد که در عین حال از نظر اقتصادی نیز به صرفه است. سبک وزن است و به شکلی روان و آسان بدون 

هیچ تجهیزات و مهارت خاصی ریخته می شود.

 

 

 

 



 جدول دو

 برای محاسبه دیوارهای روکش دار و حفره ایمقاومت های حرارتی 

 Rمقادیر 

)/W2K.m( 

 Rمقادیر 

).h/Btu2F°.ft( 

 

 هواالیه خارجی مجاور  17/0 03/0

 آجرهای استاندارد )حفره دار( 20/0 04/0

 آجرنما )بدون حفره( 44/0 08/0

 (mm 102-19در ) 4تا  4/3محفظه هوایی در حفره  97/0 17/0

 ( حفره پر شده با پرلیتmm 5/2اینچ ) 1 12/3 55/0

 ( حفره پر شده با پرلیتmm 1/5اینچ ) 2 25/6 10/1

 ( حفره پر شده با پرلیتmm 7/7اینچ ) 3 38/9 65/1

 ( حفره پر شده با پرلیتmm 3/10اینچ ) 4 5/12 20/2

 محفظه هوایی بازتابشی 08/3 54/0

 بازتابشی(غیر تخته کوبی )محفظه هوایی  01/1 18/0

 (mm16اینچ ) 2/1پلستر یا تخته گچی  45/0 08/0

 (mm 16اینچ )  8/5پلستر یا تخته گچی  56/0 10/0

 الیه داخلی مجاور هوا 68/0 12/0

 

 رهنمودهایی جهت استفاده:

 مواد

انجمن سنجش و مصالح  C549توصیه می شود پرکننده سبک پرلیتی مورد استفاده با الزامات تعریف شده 

حتما از طریق فراهم آورندگان این محصول و طبق مدارکی که ارائه  ساختمانی آمریکا مطابقت داشته باشد.

 همخوانی داشته باشد. C549می دهند اطمینان حاصل کنید که با مختصات استانداردهای 

 نصب

 ماده پرکننده سبک پرلیتی باید در مکان های زیر نصب شود: -1

 دوجداره )مجوف( دیوارهای چیده شدههسته سطوح خارجی )و داخلی(  -

 سطوح خارجی )و داخلی( دیوارهای چیده شدهدر حفره های بین  -

 میان سطوح خارجی دیوارهای چیده شده و تخته کوبی های داخلی -



با  پرلیت سبک بعنوان ماده پرکننده باید بصورت مستقیم ) و یا به کمک یک قیف( بر سر دیوار و -2

سانتی متر( ریخته شود. قسمت هایی از دیوار که زیر درها و  6فوت یا  20فواصل دلخواه )نه بیشتر از 

گذاشتن در  کوبیدن و میله از پنجره ها هستند باید قبل کار گذاشتن قاب آن ها، پر شوند. بهتر است

 این سطوح خودداری نمود.

پرکننده سبک پرلیتی می تواند بیرون ریخته ها تمامی سوراخ ها و ورودی هایی که از طریق آن  -3

تمامی مجراهایی که آب از طریق آن ها می تواند  شود قبل از نصب باید کامال مسدود و درزگیری شود.

)که البته این مجراها گزینه مناسبی بحساب می آیند برای خروج رطوبت و  باید پوشیده شوند نشت کند

 . آبی که وارد حفره ها و فضاهای میانی دیوار می شوند(

پرکننده سبک پرلیتی باید خشک باقی بماند. باید با روشهای مقتضی در حین این که کار پیشرفت  -4

رابر شرایط نامساعد و متغیر آب و هوایی می کند اطمینان حاصل نمود که از عایق نصب شده در ب

 محافظت می شود. 

 


