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We reserve the rights to change the technical specifications and design of products without prior notice

تحتفظ شركة آلة باركيت على حق تغيير مواصفات وتصاميم منتجاتها



فلترة بيرالت والمروحة
 نظام المروحة المستخدمة  في مصانع توسيع بيرالت 

 مصنوعة من المواد المضادة للصدئ . وبهذا الشكل تنخفض
 الحرارة الناتجة عن توسع النظام إلى أدنى مستوى ويكون فعال

وقوي

Perlite Filter and Fan
The system fan used in our perlite expansion plants is 
made of stainless steel. Thus, an efficient, enduring and 
least affected -from high temperatures by the system- 
filtration is ensured.

فرن توسع بيراليت
 هواء إحتراق،يستخدم توسع بيرالت عن طريق فرن التسخين. وهكذا يتم 

توفير كمية كبيرة من الوقود
 البيراليت الخام،يتم تغذية فرنه من 4 نقاط مختلفة وبكميات متساوية، يتم تأمين

 اتصال متساوي بين بيراليت والشعلة ، وبالتالي تقليل معدل البيرالت الغير
موسع وزيادة كفاءة المحطة

اإلعصار
مع إرتفاع كفاءة اإلعصار يتم الحصول على أسهم من الصوامع  قبل أن تكسر البيرالت أو تتحول إلى غبار

Perlite Expansion Kiln
The combustion air is used with pre-heated around the perlite 
expansion kiln. Thus, the fuel consumption can be reduced 
significantly.
Raw perlite is fed to the kiln in equal amounts from 4 separate points, 
this way, the perlite is contacted with the flame in an equal manner, 
thus the facility efficiency is increased and the non-expanded perlite 
rate is reduced to a minimum.
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Parget Perlite Technologies
When natural perlite is heated up to about 850-1000°, it 
can be expanded up to the 35 times as its specific volume 
and can be used in a widespread manner in cement and 
plasterboard-based dry mortar, agriculture, filtration, and 
other fields as exceptional lightness perlite. 
The mined raw perlite is expanded after it is crushed, 
screened, dried and classified. 
The most common use of expanded perlite is the structure 
and construction sectors by using it in light material 
manufacturing technologies as heat and sound insulator or 
filler material. 
Parget Makina provides optimal solutions to companies 
operating in these sectors, by establishing low-cost and 
efficient facilities with its know-how, experience and the 
technology it developed in perlite manufacturing.  
The product range that can be obtained from the facilities 
where the Parget technology is reflected are: 
• Raw Perlite
• Filtered Perlite
• Cryogenic Perlite
• Expanded Construction Perlite 
Classified and dried perlite is expanded in the perlite 
expansion-kiln by feeding the material by means of a bin in 
accordance with the capacity of the facility. The material is 
provided to contact effectively with flame by feeding material 
from more than one inlet points to the perlite expansion-
kiln and gets to temperature about 850-1000° C fast. The 
expanded perlite, handled to the storage silos is sucked by 
the on-off operated filter system and cyclone. 
The density of the expanded perlite can be adjusted by the 
PID control system so as to produce perlite with different 
dimensions and densities to be suitable for intended use. 
Raw material has an important role in the production of 
expanded perlite is produced within the range of 40-100 
g/l densities with Parget Perlite Technologies. 
In the Parget technology; the warm air is used in the pre-
heating of raw perlite by recycling the warm air produced 
during the perlite expending process. This way, in the perlite 
expansion facilities thermal efficiency is ensured by reducing 
the fuel consumption.
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القبو، حلزون النقل أو وزن الحزام الناقل
 بفضل الحزم الناقلة التي تستخدم في تغذية المواد الخام  يزداد قابلية التحكم ألنه 

يتغذى بعد وزنها ، وبهذا الشكل يتم حساب كمية التغذية وتوسع البيرالت بشكل دقيق

تكنولوجيا باركيه بيراليت
 عندما يتم تسخين بيراليت الطبيعي ما بين درجتي حرارة
 1000-850 درجة من الممكن توسيع حجمه 35 مرة عن

 الحجم الطبيعي و بكونه يحتوي على الخفة فيمكن إستخدامه
 على نطاق واسع في اإلسمنت و الجبس و المزيج الجاف،

      .الزراعة ، التصفية والمجاالت األخرى
 البيراليت الخام المستخرج من المنجم : يتم تطبيق التوسيع

.فيه بعد التكسير ، الطحن ، التجفيف و مرحلة التصنيف
 اإلستخدام األكثر شيوعاُ لتوسيع البيراليت: الحرارة وعزل

 الصوت أو يستخدم كمواد حشو خفيف في تكنولوجيات
.مجال البناء واإلنشاءات

 التكنولوجيا الذي طوره آلة باركيه في إنتاج بيراليت،  عن
 طريق الخبرة و إخفاض التكاليف و إنشاء مصانع منتجة

 يقدم أفضل الحلول للشركات التي تقدم فعاليات في هذ
 .المجال

 المنتجات التي يمكن الحصول عليها من مصانع تكنولوجيا
باركيه

• بيراليت خام
• بيراليت فلتر

• بيراليت مبردة
• بيراليت إنشاءات موسع

 البيراليت المصنف و المجفف ، يمكن توسيع طاقة المصنع
 فيه عن طريق تغذية فرن بيراليت من قبو المواد الخام. عن

 طريق تغذية توسيع فرن بيراليت من اكثر من نقطة يتم
 تنسيق ا تصال بشكل فعال بين المواد والشعلة بحيث تشكل

 حرارة ما بين 100-580 درجة بشكل سريع. البيراليت
 الموسع عن                                                    ينتقل

.إلى صومعة من خالل نظام التصفية
PID من خالل نظام

 
 البيراليت التي يمكن تصنيعها، المواد الخام الموجودة

 تلعب دوراً هاماً في إنتاج البيراليت الموسع كما يتم إنتاج
 بيراليت باركيه بكثافة  ما بين 100-40 غ/ل بفضل

تكنولوجيا بيراليت باركيه
 في تكنولوجيا باركيه:يستخدم الهواء الساخن الذي يتم

 الحصول عليه أثناء توسيع بيراليت في تسخين البيرالت
 الخام.و هكذا يتم الحد من إستهالك الوقود في مصانع توسع

بيراليت

Bin, Micro Dosing Screw Conveyor or Weighing Belt Conveyor
Through weighing belt conveyor that is used in raw material feeding, the 
perlite is fed by means of weighing and thus the control capability is increased 
during the process. This way, the amount of the fed and expanded perlite can 
be precisely measured instantly.

Cyclone
Expanded perlite is handled to the storage silos without powdered and crushed, by means of the 
high efficiency cyclone.

on-off طربق اإلعصار و ونظام عمل

الذي حققناه يتم ضبط كثافة البيراليت
تتناسب مع حجم وكثافةالموسعة بحيث


