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پوکه عدسی قروه بدلیل خواص فیزیکی خود همچون سبکی ،مقاومت در مقابل آتش( .عایق صوتی و حرارتی)
دارای کاربردهای بسیار متنوع در بخشهای مختلف صنعت میباشند.در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا این منابع
بصورت شایسته ای مورد شناسایی قرار گرفته .و در صنایع مختلف استفاده میشوند .عمده مصرف این مواد در صنعت
ساختمان بوده که جهت سبک سازی استفاده میشود.سبک سازی منجر به کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان
شده و عالوه بر ارتقاء سطح ایمنی لرزه ای ساختمان ,باعث کاهش مصرف مصالح سازه ای بکار رفته در سازه نیز
میگردد.با توجه به مصرف بیش از حد انرژی بدلیل ضعف سیستم عایق بندی(صوتی و حرارتی) اکثر ساختمانها
.استفاده بهینه از پوکه معدنی میتواند عالوه بر افزایش ایمنی در مقابل زلزله به کاهش قابل مالحظه در مصرف سایر
مصالح با ارزشتر همچون سیمان ،میلگرد ،بیانجامد.

پوکه بادامی معدنی قروه بدلیل خواص فیزیکی خود همچون سبکی ،مقاومت در مقابل آتش( .عایق صوتی و
حرارتی) دارای کاربردهای بسیار متنوع در بخشهای مختلف صنعت میباشند.سبکسازی منجر به کاهش نیروی زلزله
وارد بر ساختمان شده و عالوه بر ارتقاء سطح ایمنی لرزه ای ساختمان ,باعث کاهش مصرف مصالح سازه ای بکار
رفته در سازه نیز میگردد.با توجه به مصرف بیش از حد انرژی بدلیل ضعف سیستم عایق بندی(صوتی و حرارتی) اکثر
ساختمانها .استفاده بهینه از پوکه معدنی میتواند عالوه بر افزایش ایمنی در مقابل زلزله به کاهش قابل مالحظه در
مصرف سایر مصالح با ارزشتر همچون سیمان ،میلگرد ،بیانجامد.

پوکه ماسه ای یکی دیگر از انواع پوکه معدنی قروه است .اندازه پوکه ماسه ای بین  ۱تا  ۵میلیمتر می باشد  .وزن
هر متر مکعب پوکه ماسه ای قروه بین  ۸۰۰الی  ۹۰۰کیلوگرم می باشد .این در حالی است که وزن هر متر
مکعب پوکه ماسه ای معمولی تقریبا  ۹۰۰الی  ۱۰۰۰کیلوگرم است که این اختالف وزن نشان از کیفیت باالی پوکه
ماسه ای قروه دارد.در کل انواع مختلف پوکه معدنی قروه در حجم مشخص  ،مثال یک متر مکعب از پوکه سایر
مناطق بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰کیلوگرم سبکتر است  .سبکی و درجه سختی باال دو ویژگی برتر پوکه قروه است که آن را به
بهترین پوکه کشور تبدیل کرده است .

موارد مصرف پوکه ماسه ای قروه
برای تولید بلوک های سقفی و دیواری و برای ساخت بتن سبک و پر کردن سطح لوله ها از پوکه ماسه ای استفاده
می شود که به طور چشمگیری وزن محصول ساخته شده را کاهش می دهد .با استفاده از پوکه ماسه ای در تولید انواع
بلوک با توجه به اینکه حجم معینی از بلوک را پوکه معدنی تشکیل می دهد در نتیجه محصول ساخته شده وزن پایینی
دارد  .از طرفی چون پوکه معدنی دارای درجه سختی باالیی است و مقاومت بسیار باالیی دارد ؛ بلوک ساخته شده
بسیار محکم و مقاوم خواهد یود.
استفاده از پوکه معدنی
انواع مختلف پوکه معدنی در ساخت و سازها مورد استفاده قرار می گیرد  .هرکدام از انواع آن دارای خاصیت معین
و مربوط به خود است که این امر باعث می شود هر نوع پوکه در مکان خاصی و در مورد معینی استفاده شود  .مثال
برای پشت بام می توان از پوکه بادامیو یا فندوقی استفاده کرد  ،این که از کدام نوع استفاده شود بسته به نوع ساختمان
و نظر معمار متفاوت است و در مکان های مختلف با هم متفاوت است.
همانطور که از مزایای پوکه معدنی قروه گفتیم این نکته را نیز باید اظافه کنیم که پوکه قروه عالوه بر ویژگی های
خاصش دارای قیمت بسیار مناسبی است  .بطوری که خرید آن در نقاط دور دست ایران هم مقرون به صرفه خواهد
بود .به همین دلیل است که پوکه قروه به اقصی نقاط ایران ارسال می شود و مشتریان نیز از محصول دریافتی رضایت
کامل را دارند.
جهت سفارش پوکه معدنی درجه یک قروه میتوانید با شمار  09183708137تماس بگیرید .

پوکه معدنی نخودی چیست؟
اسکوریا نخودی نوعی سنگ متخلخل آتشفشانی است که براثر فعالیت آتشفشان پدید میآید .هنگامی که آتشفشان
به حالت فعال در میآید ،از آن مواد درون هسته زمین به شکل گاز خارج میگردد .بعد از خروج این گاز به سطح
زمین میآید و بعد از گذشت چند ساعت سرد میشود هنگامی که سرد شد سبکدانه اسکریا نخودی را تشکیل
میدهد.پوکه نخودی یا اسکریا نخودی که به آن پوکه بلوک سبک زنی ،پومیس نخودی میگویند یکی از انواع پوکه
معدنی قروه است که دارای سایزی بین  5الی  12میلیمتر است .پوکه نخودی در دو رنگ سیاه و سفید وجود دارد
که از دل معادن آتشفشان استخراج میشود .در این بین پوکه نخودی سیاه بیشتر از پوکه نخودی سفید رنگ استخراج
و راهی بازار مصرف میشود ،که همین امر موجب میشود تا قیمت پوکه نخودی سیاه کاهش یابد و کاربرد آن در
صنعت های مختلف بیشتر باشد.

این سنگ پوکه دارای کاربرد تزئینی بوده و برای آب نماها استفاده میشود.

برای سفارش می توانید با شماره  09183708137تماس حاصل فرمائید
www.pokemadaniqorve.ir

