مشخصات عمومی و کلی میکا
ميکا اصطالحي عمومي است که به گروهي از کاني هاي آلومينوسيليکات گفته مي شود .اين کاني ها ساختار ورقه اي
شکل دارند و از ترکيبات فيزيکي و شيميايي مختلف تشکيل شده اند .کانيهاي خانواده ميکا از سيليکات هاي صفحه
اي هستند که شامل موسکوويت ،بيوتيت ،فلوگوپيت ،لپيدوليت و ناترونيت مي گردند .موسکوويت ،مهمترين و
فراوانترين کاني صفحه اي به شمار مي رود .موسکوويت ورقه اي در پگماتيت ها و نوع پولکي در گرانيت ،پگماتيت ها
و شيست ها پيدا مي شود .ليپدوليت در پگماتيت هاي غني از ليتيوم تشکيل مي شود .فلوگوپيت به صورت رگه اي
و توده اي در پيروکسنيت ها و اسکارن هاي منيزيم دار گزارش شده است.
کاني هاي گروه ميکا که از نظر اقتصادي داراي اهميت هستند به صورت زير طبقه بندي مي گردند:
➢ موسکوويت ،پتاسيم ميکا (به رنگ سبز يا ياقوتي) H2KAl3(SiO4) 3
➢ بيوتيت ،منيزيم آهن ميکا (به رنگ تيره)H2K(Mg,Fe)3Al(SiO4)3
➢ فلوگوپيت منيزيم ميکا (زرد ،قهوه اي تيره)H2K(Mg)3Al(SiO4)3
➢ ورميکوليت ،بيوتيت آبدار (زرد پر رنگ)
➢ ليپيدوليت ،ليتيوم ميکا (زرد کم رنگ)KLiAl(OH,F)2Al(SiO4)3
سيستم بلوري اين کاني ها منوکلينيک است .اين گروه از کاني ها داراي ترکيبات مختلفي از سيليکات آلومينيم آهن،
منيزيم و ميکا هستند .حضور فلوئورين ،باريم ،منگنز ،واناديم نيز در اين کاني ها گزارش شده است .از بين اين کاني
ها ،موسکوويت به خاطر خواص فيزيکي ،شيميايي ،حرارتي و مکانيکي استثنايي که دارد ،در صنعت کاربرد فراوان
دارد .ورميکوليت و فلوگوپيت هم مانند ميکا از اهميت برخوردار هستند .از بيوتيت به ندرت در مصارف صنعتي استفاده
مي شود.
از نظر کاني شناسي کاني هاي گروه ميکا به سه گروه تقسيم مي شوند که عبارتند از:
گروه اصلي ميکا ،گروه ميکاهاي شکننده و گروه کلريتي .همه کاني هاي اين گروه ها داراي ساختمان منوکلينيک
هستند .ساختار ميکا ترکيبي از دو اليه تتراهدرال سيليکا و يک اليه اکتاهدرال مرکزي است.
توضیحاتی پیرامون خانواده میکا
ميکا اصطالحي عمومي است که به گروهي از کاني هاي آلومينوسيليکات با ساختار سيليکاتهاي صفحه اي گفته مي
شود که از ترکيبات فيزيکي و شيميايي مختلف تشکيل شده اند .کانيهاي خانواده ميکا شامل موسکوويت ،بيوتيت،
فلوگوپيت ،لپيدوليت و ورميکوليت مي گردند.
موسکوويت ،مهمترين و فراوانترين کاني صفحه اي به شمار مي رود .موسکوويت ورقه اي در پگماتيت ها و نوع پولکي
در گرانيت ،پگماتيت ها و شيست ها پيدا مي شود .ليپدوليت در پگماتيتهاي غني از ليتيوم تشکيل مي شود .فلوگوپيت
به صورت رگه اي و توده اي در پيروکسنيت ها و اسکارنهاي منيزيم دار گزارش شده است.
اين گروه از کاني ها داراي ترکيبات مختلفي از سيليکات آلومينيم آهن ،منيزيم و ميکا هستند .حضور فلوئورين ،باريم،
منگنز و واناديم نيز در اين کاني ها گزارش شده است .از بين اين کاني ها ،موسکوويت به خاطر خواص فيزيکي،
شيميايي ،حرارتي و مکانيکي استثنايي که دارد ،در صنعت کاربرد فراوان دارد .ورميکوليت و فلوگوپيت هم مانند ميکا
از اهميت برخوردار هستند .از بيوتيت به ندرت در مصارف صنعتي استفاده مي شود.
کاني هاي گروه ميکا که از نظر اقتصادي داراي اهميت هستند به صورت زير طبقه بندي مي گردند:

موسکوويت
موسکوويت ميکاي پتاسيم دار به رنگ سبز يا ياقوتي با فرمول شيميايي  H2KAl3(SiO4)3نشان داده مي شود .وزن
مخصوص اين کاني  2/77-2/88گرم بر سانتي مترمکعب ،سختي  2/8-3/2در مقياس موس ،سيستم تبلور
باشد.
مي
منوکلينيک
بیوتیت
بيوتيت ميکاي منيزيم و آهن دار به رنگ قهوه اي تيره است که با فرمول شيميايي H2K(Mg,Fe)3Al(SiO4)3
نشان داده مي شود .وزن مخصوص اين کاني  2/70-3/30گرم بر سانتي مترمکعب ،سيستم تبلور منوکلينيک و
سختي  2/5-4در مقياس موس مي باشد.
فلوگوپیت
فلوگوپيت ميکاي منيزيم دار به رنگ زرد يا قهوه اي تيره است که با فرمول شيمياييH2K(Mg)3Al(SiO4)3
نشان داده مي شود .وزن مخصوص اين کاني 2/76-2/90گرم بر سانتي مترمکعب ،سختي  2/5-3در مقياس موس،
سيستم تبلور منوکلينيک مي باشد.
ورمیکولیت
نام کاني ورميکوليت از واژه التين  Worm or vermiculusکرم يا کرم حشره  Vermiculitaيا Vermiculit
و  Vermicularبه معناي کرم مانند گرفته شده است ،زيرا در اثر ضربه گرمايي دماي بيش از 870°سانتي گراد
حجم آن تا  20-30برابر حجم اوليه افزايش يافته (منبسط شده) و رشته هاي کرم مانندي به وجود مي آورد.
ورميکوليت ،نام عمومي گروهي از آلومينوسيليکات هاي آبدار آهن و منيزيم است و يا بخشي از گروه کاني هاي
فيلوسيليکاته (سيليکات هاي صفحه اي) است که در ظاهر شبيه به ميکا مي باشد .گروه کاني هاي ميکا شامل کاني
هاي بيوتيت ،موسکوويت ،ليپدوليت و فلوگوپيت مي باشد که ورميکوليت از دگرساني و يا هوازدگي کاني هاي بيوتيت
و فلوگوپيت ايجاد مي شود.
ورميکوليت با فرمول عمومي ) ( Mg,Fe2+,Al,Ca,K)3(Al,Si,Fe3+)4O10(OH)2•4(H2Oدر سيستم
مونوکلينيک متبلور شده و داراي سختي  1/5 -2مي باشد  Mg ,Caنمادي از کاتيون هاي تبادل پذير است.تمامي
کاني هاي گروه ميکا به صورت ورقه هاي بسيار نازکي مي شکنند که کاني شناسان آن را "کليواژميکا " مي نامند.
مانند کاني تالک ،ورميکوليت داراي آب فشرده در ميان اليه هاي سيليکاته مي باشد .در نتيجه هنگاميکه ميکا حرارت
داده مي شود ،آب خارج شده و کاني منبسط مي گردد .اين انبساط و سبکي ورميکوليت در صنايع ،کشاورزي و
ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ورميکوليت کاني است به رنگ قهوه اي روشن تا تيره که به صورت دانه هاي آکاردئوني شکلAccordion-
 shapedديده مي شود .چگالي توده اي ورميکوليت خام يا کنسانتره بين  640-1120کيلوگرم بر متر مکعب و
براي نوع منبسط  64-160کيلوگرم بر متر مکعب است و رطوبت آن در دماي کمتر از  110درجه سانتيگراد-10 ،
 % 4و  pHآن در آب  6-9مي باشد .ورميکوليت يک کاني غيرقابل احتراق است که در دماي1250-1150 °C
سخت شده و رسوب مي کند .دماي جوش ورميکوليت 1320-1200 °Cو گرماي ويژه آن kJ/kgK 0/84-1/08
است.

لپیدولیت
لپيدوليت ميکاي ليتيوم دار به رنگ زرد کم رنگ و با فرمول شيميايي )KLiAl(OH,F)2Al(SiO4)3 (H2K
نشان داده مي شود .وزن مخصوص اين کاني  2/70-3/30گرم بر سانتي مترمکعب ،سيستم تبلور منوکلينيک و
سختي  2/5-4در مقياس موس مي باشد.
ممکن است در تلفظ اين اسم ها دچار اشکال شويد از اين رو ترجيح داده شده است که براي همه لفظ ميکا را بکار
برده شده است .تمام انواع ميکا هر چند از فلزات مختلفي تشکيل شده اند ولي همه شبيه به يکديگرند .تمام انواع «
ميکا » را مي توان به صورت ورقه هاي نازکي در آورد  ،چون خيلي نرم هستند و به آساني با ناخن خط بر مي دارند.
همه ي ميکا ها نوعي کريستال بوجود مي آورند که به لحاظ رنگ گوناگون هستند .ميکا بخش مهمي از سنگ هاي
آذرين مي باشد.
گاهي برخي از مواد معدني در شرايط خاصي تبديل به ميکا مي شوند که اين عمل را متامورفيزم يا دگرديسي مي
نامند و مقصود تغييراتي است که در مواد معدني بر اثر حرارت  ،فشار و آب بوجود مي آيد.
ميکاها زيرگروه مهمي از فيلوسيليکات ها  2يا سيليکات هاي ورقه اي هستند که از مهمترين آنها مي توان به مسکويت
 ،بيوتيت  ،فلوگوپيت  ،ورميکوليت و لپيدوليت اشاره نمود  .نام ميکا احتماالً از واژه يوناني به معني درخشان و براق
گرفته شده است  .نام مسکويت از شهر مسکو گرفته شده است .مسکويت بيشترين خاصيت تورق را در بين ميکاها
دارد .به صورت پولکي ،پرمانند و کروي نيز مشاهده مي شود  .ورقه هاي نازک مسکويت بي رنگ و شفاف بوده ولي
ورقه هاي ضخيم آن به رنگهاي زرد ،قهوه اي ،سبز و قرمز ديده مي شود  .نام بيوتيت به افتخار فيزيکدان فرانسوي
جي  .بي .بيوت انتخاب شده است .بيوتيت به صورت توده هاي ورقه اي نامنظم ،پولکهاي پراکنده ،انبوهه هاي فلسي
شکل و يا شش گوشه ديده مي شود  .رنگ بيوتيت سبز تيره ،قهوه اي تا سياه و به ندرت به صورت زرد روشن است.
ورقه هاي نازک بيوتيت دودي است.
کاربرد مسکوويت و بیوتیت معدن کاوان
بيشترين ميکايي که در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد مسکويت و فلوگوپيت است ولي بيوتيت نيز داراي استفاده
هاي فراواني در صنايع مختلف است  .غير از چند مورد ،کاربرد اين دو کاني مشابه يکديگر مي باشد .در صنعت ،ميکاها
به دو شکل عمده مصرف مي شوند:
 -1ميکاي ورقه اي
 -2ميکاي پودري
ميکاها بر اساس کيفيت و به ويژه از نظر درشتي و ريزي به  6دسته تقسيم مي شوند:
 -1ميکاي ورقه اي با کيفيت باال
 -2ميکاي کتابي
 -3ميکاي بلوکي
 -4فيلم ميکا
 -5پانچ ميکا
 -6ميکاي خردشده

به علت خاصيت دي الکتريک ،مقاومت گرمايي زياد و قابليت خمشي زياد ،اين دو ميکا به عنوان عايق الکتريسيته در
ساخت لوازم برقي ،خازنها ،مدارهاي رادارها ،اتوي برقي ،حافظه کامپيوترها و کندانسورها استفاده مي شوند  .از
مسکويت به عنوان شيشه در کوره ها استفاده مي شود  .از ميکاي پودري در ساخت کاغذ ديواري ،روان کننده ،توليد
واشر ،بتونه و ماده ضد آتش استفاده مي شود .از ميکاها به عنوان پرکننده در صنايع الستيک ،رنگ سازي ،سيمان و
افزايش مقاومت در مقابل رنگ ،رطوبت ،چسبندگي و فرسايش استفاده مي گردد  .از نوع ورميکوليت به دليل قابليت
انبساط بسيار شديد براي عايقهاي ضد صدا و حرارت استفاده مي شود.
ميکا را از معدن استخراج مي کنند .براي اينکه ميکا را جهت استفاده ي تجاري آماده کنند آنرا ورقه ورقه کرده سپس
به اندازه و ضخامت هاي مورد نظر در مي آورند « .ميکا » عايق خوبي است ،الکتريسيته و گرما از آن عبور نمي کند.
بنابراين ،مي بينيد چقدر در ساختن وسايل الکتريکي و مواد آتش ناگير مفيد مي باشد  .شما هم اکنون در منزل خود
حتماً مقداري ميکا در اطوي برقي  ،سرپيچ المپ و در دستگاه نان برشته کن داريد  .ضمناً اين را هم بدانيد که قبل
از اختراع شيشه ،ورقه هاي ميکا را براي روشنايي پنجره ها به کار مي بردند.
کاربردهای پودر میکا
پودر ميکا (عمدتاً مسکوويت) جهت ساخت گستره اي از محصوالت مورد استفاده قرار مي گيرد.
میکا معدن کاوان در رنگ سازی
پودرميکا به عنوان يک بسط دهنده رنگدانه ) (pigment extenderرنگ يار در رنگ مورد استفاده قرار مي گيرد
که به معلق ماندن رنگ دانه کمک نموده ،خاکه دهي) ، (chalkingآبرفتگي و ترک خوردگي سطح تمام شده را
کاهش داده ،از نفوذ آب و هوازدگي کاسته و به براقيت ته رنگ رنگدانه مي افزايد  .در برخي از رنگ هاي اتومبيلي ،از
پولک هاي ريز ميکا جهت ايجاد جالي مرواريد استفاده مي گردد .همچنين پودر ميکا به عنوان اين مواد موجب
افزايش ميزان نور انعکاسي شده در نتيجه رنگ براق مي شود .پودر ميکا غلظت رنگ را افزايش مي دهد که اين امر
موجب پوشش يکنواخت جسم رنگ شده و سهولت استفاده از آن مي گردد  .همچنين رطوبت  ،سايش  ،نور و مواد
آلي موجب فرسوده شدن رنگ و نور فرابنفش باعث اکسيد شدن آن مي شود پودر ميکا سبب افزايش مقاومت رنگ
در مقابل رطوبت و جذب نور فرابنفش و محدود شدن تخلخل و در نتيجه باال رفتن مقاومت فرسايشي رنگ مي گردد

.
میکا معدن کاوان در گِل حفاری

جهت کنترل رفتار ذرات کلوئيدي ،جلوگيري از هدر رفتن گل حفاري ،کاهش خواص ژله شدن و کاهش گرانروي
معموالً به گل حفاري بعضي از ترکيبات شيميايي را اضافه ميکنند .همچنين ممکن است گل حفاري در هنگام
برخورد با طبقات مختلف زمين ،خاصيت خود را از دست بدهد ،به همين دليل بايد گل حفاري کنترل شده و خواص
از دست رفته جبران شود .به همين خاطر مواد مختلفي (معدني و شيميايي) به آن اضافه ميکنند ،که اين مواد
مورداستفاده تابع :روش حفاري،مقاومت سنگها ،ميزان شکستگي ،عمق ،موادگازي وترکيب کاني شناسي سنگ
هستند.که ميکا براي جلوگيري از گير کردن مته در سنگهاي داراي خاصيت چسبندگي زياد ،نظير زون گسلي يا
سنگهاي مارني ،بايد از ميکا استفاده شود .که ترک خوردگي موجود در طبقات زمين را پر نموده و از ورود گل به
طبقات زمين جلوگيري ميکند.پودر ميکا يک افزونه به گل حفاري است تا با مهر و موم کردن بخش هاي متخلخل

سوراخ حفاري ،سبب کاهش هرزروي گِل حفاري ) (circulation lossگردد .در سال  2011حدود  7درصد از
پودرميکاي خشک مصرف شده در اياالت متحده جهت بکارگيري در گل حفاري مورد استفاه قرار گرفت.
میکا معدن کاوان در پالستیک سازی
صنايع اتومبيل سازي در اياالت متحده ،پودر ميکا را جهت بهبود کارآيي قطعات پالستيکي بکار مي بندند .در پالستيک
ها ،ذرات پودر ميکا به عنوان عاملي جاذب صدا و لرزه عمل نموده و مي توانند ويژگي هاي مکانيکي را بوسيله افزايش
پايداري ،سفتي و مقاومت افزايش دهند.
میکا معدن کاوان در الستیک سازی
پودر ميکا به عنوان يک پرکننده بي اثر و عامل رهاسازي محصول از قالب ) (mold release agentدر ساخت
قطعات الستيکي قالب گيري شده ) (molded rubber productsمانند تايرها و عايق هاي سقفي مورد استفاده
قرار مي گيرد .دانه هاي صفحه اي ميکا به عنوان يک عامل ضد چسبندگي عمل مي نمايند.
میکا معدن کاوان در عايق سقفی و آسفالتی
پودرميکاي خشک ) (Dry-ground micaبه عنوان پوشش سطح در توفال هاي آسفالتي )(asphalt shingles
و عايق هاي سقفي رولي ) (rolled roofingمورد استفاده قرار مي گيرد .ذرات تخت ميکا ،سطح را پوشانده و به
عنوان عامل ضد چسبندگي ) (antistick agentعمل مي نمايند .ميکا آسفالت را به خود جذب نکرده و در برابر
هوازدگي مقاومت بااليي از خود نشان مي دهد.
میکا معدن کاوان در محصوالت آرايشی
برخي از باکيفيت ترين پودرهاي ميکا در صنايع آرايشي بهداشتي مورد استفاده قرار مي گيرند .جالي مرواريدي پودر
ميکا آنرا به محتوايي با اهميت در رژ گونه) ، (blushخط چشم ها) ، (eyelinerسايه هاي چشم ،کرم پودر
) ،(foundationبراق کننده هاي مو و بدن ،رژلب ،برق لب) ، (lip glossسرمه و الک ناخن مبدل مي گرداند.
میکا معدن کاوان در ديواره های مفصل دار
کاربرد اصلي پودرميکا در ديواره هاي مفصل دار ) (joint compoundاستکه در آنها جهت پوشش درزها )(seams
و رفع نقايص در تخته هاي ديواري ساخته شده از ژيپس مورد استفاده قرار مي گيرد .اين ميکا که به عنوان پرکننده
انجام وظيفه مي نمايد ،انعطاف پذيري ديواره ها را بهبود بخشيده و ترک خوردگي در محصول نهايي را کاهش مي
دهد .در سال  2011حدود  69درصد از پودرميکاي خشک شده مصرف شده در اياالت متحده در ديواره هاي مفصل
دار مورد استفاده قرار گرفت
آينده میکا
کاربرد پودرميکا را عمدتاً سطح فعاليت صنعت ساختمان سازي و صنايع اتومبيل سازي تعيين مي نمايند .افزايش
حفاري نفت و گاز داخلي بايد تاب تقاضا براي ميکاي افزودني به گِل حفاري را داشته باشد .توليد کنندگان در اياالت
متحده بايد قادر باشند که تقاضاي داخلي براي کاربردهاي بخصوص و در جاهايي که حمل و نقل از مکان توليد به
محل مصرف پرهزينه تر از ميکاي وارداتي است ،با ميکاي وارداتي تامين نمايند .درحدود  50هزار تن در سال 2011
(لحظه ارائه اين آمار) در اياالت متحده توليد و حدود  25هزار تن درحال وارد شدن بود .چين با  700هزار تن،
بزرگترين توليد کننده وبزرگترين مصرف کننده در جهان مي باشد.گرچه همزمان با پيشرفت تکنولوژي تقاضا براي
ميکا در حال افزايش است اما قيمت بسيار باالي ميکا سبب مي گردد که اختراع موادجايگزين نيز در حال رشد باشد.

از اين دست مي توان توليد ورقه هاي ميکا از ترکيبات پودر ميکا يا ساختن ميکا مصنوعي در آزمايشگاه ها را نام برد.
کشف گرديده است که اسيد اکريليک ،فايبرگالس ،نايلون ،نايالترون) ، (nylatronپلي استر ،استيرن ،وينيل پي وي
سي و فيبرهاي ولکانيزه شده ) (vulcanized fibersهمگي مي توانند به عنوان جانشين هايي براي ورقه هاي
ميکا مورد استفاده قرار گيرند.
کشورهای تولید کننده میکا
کشورهاي انگلستان ،ايرلند ،سوئد ،روسيه ،هندوستان ،امريکا  ،کانادا ،کره جنوب ي  ،چين و ماداگاسکار از مهمترين
توليد کنندگان ميکا در دنيا هستند  .توليد ميکا در سال  1994در دنيا در حدود  240000تن بوده که  60درصد
سهم امريکا 17 ،درصد سهم روسيه 13 ،درصد سهم هندوستان و  4درصد سهم کره جنوبي بوده است .پگماتيتهاي
الوند همدان ،گرانيت هاي مشهد ،پگماتيت هاي بين اراک و بروجرد و جندق اصفهان وگرانيت هاي روستاي قره باغ
اروميه از مناطق مهم ميکادار ايران به شمار مي رود.

