اﻧﻮاع ﭘﺮﻟﯿﺖ و اھﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آن
ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ،ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ذرات و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان آب ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺒﺴﺎط ،رﻧﮓ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ وزن ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﻟﯿﺖ )ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی(
ﭘﺮﻟﯿﺘﮫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﺧﻮد ،ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از :ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﭘﺮﻟﯿﺖ ﭘﺎﻣﯿﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫﻢ ﻓﺸﺮده
ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻠﺴﯿﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل اﻧﻮاع ﭘﺮﻟﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﭘﺮﻟﯿﺖ ﭘﺎﻣﯿﺴﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ،دارای وزن ﮐﻢ و ﮐﻒ دار اﺳﺖ .در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﻟﯿﺘﯽ ،ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر
ﻟﯿﺘﻮاﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ھﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن و درﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﻔﺮات ،ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻘﺪار وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﻃﻮل ﺣﻔﺮه دار ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪه ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﻮدر ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
ﭘﺮﻟﯿﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻻر
ھﻤﺠﻮار و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﭘﺮﻟﯿﺖ ﭘﺎﻣﯿﺴﯽ در ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎر ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه اش ﺑﻮده،
ﻇﺎھﺮی ﺷﮑﺮی ﯾﺎ ﺳﺎﮐﺎروﺋﯿﺪی ،رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺎ ﻗﮫﻮه ای ﭼﺮﺑﯽ دارد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻮارھﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .از ﻧﻈﺮ
اﺳﺒﺎب ﮐﺮدن ،ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺒﺴﺎط و داﻣﻨﻪ ﺑﻨﺪی در ﺣﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮده و ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای ﻣﻌﺪﻧﮑﺎری ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﻟﯿﺖ ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﭼﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺮ ﭘﺮﻟﯿﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻻر )داﻧﻪ ای( در ﮔﻨﺒﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺴﻢ ﺗﯿﭙﯿﮏ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺮوارﯾﺪی ﺑﺎ اﺟﺰا
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺎزی اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﯿﺮه ﯾﺎ ﯾﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺴﯿﺪﯾﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد در داﺧﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﺑﮕﯿﺮی اﺑﺴﯿﺪﯾﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮﻟﯿﺖ از آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﻪ
ﻃﺮف داﺧﻞ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻘﺪار اﺑﺴﯿﺪﯾﻦ در ﭘﺮﻟﯿﺖ ﮐﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد اﮔﺮ ﭼﻪ در ذﺧﺎﯾﺮ ﭘﺮﻟﯿﺖ ،ھﺴﺘﻪ ھﺎی
رﯾﻮﻟﯿﺘﯽ ،ﺑﺮﺷﮫﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﮫﺎی وﻟﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﮔﻨﺒﺪھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺑﺴﯿﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ادﺧﺎﻟﮫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﺪﯾﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺒﺴﺎط ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮارﺗﺰ،
ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ،ﺑﯿﻮﺗﯿﺖ ،ﻣﻨﯿﺘﯿﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻧﯿﮫﺎی ﻧﺎدر ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺸﻪ زداﯾﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﻮده ﭘﺮﻟﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﻟﯿﺖ
• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و ﮐﻤﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺒﺴﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن آن
• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻟﯿﺖ ﻓﻦ آوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ
• در رﻧﮓ ﺳﺎزی ،ﭘﻮﺷﺸﮫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،ﻻﺳﺘﯿﮑﮫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ
• از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ١٠٠٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ذوب ﻓﻠﺰات و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﺗﻦ ﺳﺮﺑﺎره ﮔﯿﺮ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺣﺮارت ﭘﺎﺗﯿﻞ ھﺎ در ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﭘﺮﻟﯿﺖ در ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( و در ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﮫﯿﻪ
ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺒﮏ ﻋﺎﯾﻖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﻤﺎﻧﮑﺎری دﯾﻮاره ﭼﺎه ھﺎ و ﺣﻔﺮات
• از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺪھﺎ ﺑﺮ آن ﺑﯽ اﺛﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻗﺪرت ﺟﺬب و ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارد در ﺗﮫﯿﻪ
ﺧﺎﮐﮫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮐﻼ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﺮآورده ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و از اﯾﻦ رو ﺟﺰو
ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

