
 چگونه از پرلیت برای ایجاد عایق استفاده کنیم؟

 

با این که پرلیت ماده ای کم شناخته شده است اما می توان آن را از دسته عایق هایی بحساب آورد که 

هم اینکه می توانند بعنوان عایق  و دارند عملکرد خوبی در زمینه حرارتی همزمان همطبیعی هستند و 

ها و بخاطر کیفیت باالی زیست محیطی که پرلیت دارد، در اغلب کاربرد. بکار گرفته شوندآکوستیکی 

 نی استفاده می شود و جزء آن دسته موادی است که هزینه نسبی باالیی دارد.ترکیبات بت در شمصارف

 

 منفعت حاصل از عایق سازی پرلیتی محل سکونت

ده توسط وسایل گرمایشی در در زمستان حرارت ایجاد ش عایق سازی پرلیتی یک مکان کمک می کند تا

در تابستان دفع گردد. پرلیت همچنین جلوی  نفوذ کننده به داخل فضافضا حفظ شود و همچنین گرمای 

انتشار و پخش شدن رطوبت را با جذب کردن آن در خود می گیرد. همین امر سبب می شود راحتی 

رجه سانتی گراد باشد، جداره اتاقی د 20. در حقیقت وقتی دمای هوای داخلی احساس شودبیشتری در فضا 

درجه  19درجه را خواهد داد در عین حال که جداره ای با  17درجه است حس دمای  14که دمای آن 

بر روی دیوارها از همان ابتدا درجه را خواهد بخشید. تعداد زیادی مواد وجود دارد که  5/19احساس مطلوب 

 .عایق های خوبی ایجاد می کنندنو باشند، از هر جنسی و حتی اگر بواسطه باز سازی ها 

 پرکاربردترین این مواد عبارتند از پشم شیشه، پشم سنگ، بتن اسفنجی، پلی استیرن و پلی اورتان.

 
مواد زیست بنیان یا بازیافتی دیگری را می توان اضافه نمود از قبیل الیاف گیاهی، بافت های چوب پنبه ای 

نسوجات. می توان این مواد را یا باهم ترکیب کرد و یا بجای یکدیگر بکار منبسط، رشته های پارچه ای و م

 برد تا به یک عایق ایده آل برای مدیریت بهینه انرژی دست یافت.



 
 

 ماده ای عایق ساز به نام پرلیت

آتشفشانی منشا آن در اصل از سیلیس های پرلیت ماده ای از دسته عایق های معدنی به شمار می رود. 

حرارت می بینند تا رطوبت آن ها  ییدمای باال درآسیاب می شوند و سپس است که جمع آوری شده و 

برابر حجم خود  15ن سنگ آتشفشانی تا ای، . با حرارت دیدنبطور کامل و یا نزدیک به کامل گرفته شود

 اب های هوایی است.. نام پرلیت نیز بخاطر سطح آن است که شبیه دانه های ریز حبمنبسط می شود

می توان پرلیت را به شکلهای مختلفی عرضه نمود: بصورت انباشته و توده ای برای این که مقدار دقیق مورد 

  در کیسه های از قبل آماده شده و یا بصورت پنل های محکم.یا  نیاز فراهم گردد

. نیز استفاده کرد بعنوان عایق صوتی بهمان اندازه که پرلیت بعنوان عایق حرارتی کاربرد دارد، از آن می توان

 بر متر مربع بر درجه سانتی گراد است.وات  095/0تا  065/0نوسانی بین  درآن  رسانش گرمایی

 

 مزایا و نقاط ضعف پرلیت در عایق سازی

، اول از همه بخاطر مقاومت آن در پرلیت در بسیاری از سطوح صنعت عایق سازی راه حلی فایده بخش است

برابر اثر مخرب ساینده ها و همچنین بخاطر این که در برابر آتش و فشار تحمل باالیی دارد. بنابراین می 

دن عایق سازی اتاقهای زیر شیروانی، پر کرتوان از این ماده در تمامی خانه استفاده کرد بخصوص برای 

 سبک وزن.  الیه هایدیوارهای میان تهی و ساختن 

سمی از خود از آنجایی که از این ماده به شکل خالص آن استفاده می شود، پرلیت منبسط هیچ گونه ماده 

که بعنوان نمونه می توان از آن در اتاقها به شکلی ایده آل  است عایقی سالم و بی ضرر و لذاد منتشر نمی کن

  بهره برد.

با آنچه  اغلب با روکشی از قیر یا سیلیکون فروخته می شود تابا این وجود بهنگام خرید دقت کنید، چرا که 

 ، مقابله کند.یعنی جذب رطوبت هواعدمتا در بعضی موارد می تواند مشکل زا باشد 

برابر وزن خود رطوبت را جذب نماید، مساله  300می تواند تا  و ماده آبدوست پرلیت بعنوان یک هیدروفیل

ای که باعث می شود سنگین تر شود و ویژگی های عایق بودن خود را به مرور زمان از دست بدهد و لذا 



آن  از فضایی را که در آن بکار رفته است از لحاظ عایق بندی تضعیف نماید.  با این وصف و برای استفاده

باید آن را با سایر موادی بکار برد که آب گریزند مثل پلی اورتان یا ده خالص بهر جهت، بصورت یک ما

  شیشه اسفنجی.

خرد کرد و بعنوان خاک پرکننده به کار برد. هر زمان که عمر مفید پرلیت به پایان برسد می توان آن را 

  می گردد. لوبی نامطکربنت است. اگرچه استخراج آن منتج به تولید بنابراین پرلیت ماده ای قابل بازیاف

 چگونه از پرلیت استفاده کنیم؟

با دانستن این نکته که پرلیت جاذب رطوبت محیط است، عایق سازی پرلیتی فضاهایی را باید مد نظر قرار 

پرلیت بخاطر سبک وزن بودن و  از داد که رطوبت کمتری دارند، بخصوص در اتاقهای زیر شیروانی و کف ها.

 نی بسیار استقبال می شود. در سازه های بت غیر قابل متراکم شدنش

کار کردن با پرلیت منبسط ساده است و بسته به استانداردهایی که می خواهید در کار برآورده گردد باید در 

 ضخامت های مختلفی بصورت الیه ای استعمال گردد:

 26  سانتی متری برای دیوارها و کف های خانه ای که مطابق معیارهای کاهش سطح استفاده از

  2005سانتی متری برای فضاهای مطابق معیارهای نظامنامه حرارتی  20انرژی ساخته شده اند و 

 45  سانتی متری در تراس های مسقف برای خانه ای که مطابق معیارهای کاهش سطح استفاده از

 2005متری برای فضاهای مطابق با معیارهای نظامنامه حرارتی سانتی  32اخته شده اند و انرژی س

تا اتاق شیروانی منهای سقف زیرزمین  از برای عایق سازیپرلیت منبسط خالص را بنابراین می توانیم 

یه کردن مالت یا . همچنین می توان از آن برای تهاتاقهایی که با آب سر و کار دارد، مورد استفاده قرار دهیم

 پلسترهای عایق ساز استفاده نمود. 

 هزینه عایق کردن محل سکونت چقدر است؟

پرلیت منبسط از دسته عایق هایی است که هزینه باالیی دارند. بطور میانگین یک کیسه یکصد لیتری حدود 

سازی شما را بخود ز باجه ساخت و ساز یا دیک بند مهم از بو ،هزینه عایق سازیپانزده یورو هزینه دارد. 

اختصاص می دهد و عایق سازی پرلیتی از جمله راهکارهایی است که از حد متوسط و معمول آن گرانتر 

 است.

 

 

 


