روشهاي عمده اكتشاف ورميکوليت
در پيجويي ورميكوليت معدن کاوان ،توجه به شواهد زمينشناختي اهميت زيادي دارد .نهشتههاي اقتصادي ،بيشتر با سنگهاي
اولترامافيك (به ويژه پيروکسنيتها) همراه بوده و ممكن است دايكهاي سينيتي ،پگماتيتي و کربناتيتي در آن نفوذ کرده باشد.
از آنجايي که پيجويي و اکتشاف ورميكوليت همانند ساير کانيهاي ورقهاي از روش خاصي تبعيت نميکند ،شواهد زمينشناختي
فوق ميبايست با دادههاي تكميلي مورد ارزيابي قرار گيرد ،لذا طراحي پيمايشهاي صحرايي همواره توصيه ميشود .در اصل
رخنمونهاي ورميكوليت معدن کاوان کم بوده و به علت ويژگيهاي خاص اين کاني (فرسايشپذيري ،قابليت نگهداري آب و
غيره) اين رخنمونها اغلب توسط پوشش گياهي از ديد مخفي ميماند .بطور معمول حضور ذرات ورميكوليت معدن کاوان در
خاك يا آبرفتهاي بستر رودخانه ،از مهمترين روشهاي شناسايي محسوب ميشود .پس از مرحله زمينشناسي سطحي
)(surface geologyو تعيين موقعيت رخنمونهاي ماده معدني ،حفاريهاي سطحي شامل چاهك و ترانشه و يا چال با
استفاده از اوگر) (augerجهت تعيين ابعاد منطقه کانيزايي و عمق آن ،تعيين ضخامت باطله فوقاني و ارزيابي کيفيت ورميكوليت
معدن کاوان صورت ميگيرد .کيفيت ورميكوليت معدن کاوان ،ارزش اقتصادي نهشتههاي ورميكوليت معدن کاوان را تعيين
ميکند .در ارزيابي نمونههاي معدني ،آنچه که قبل از هر چيز مورد بررسي قرار ميگيرد ،آزمايش انبساط در کوره است .افشره
ماده معدني بايد بتواند بدون شكفتن ) (decrepitationتا درجه بااليي منبسط شود و ذرات منبسط شده بايستي به اندازه
کافي محكم باشد تا بتواند در برابر فشار دست مقاومت نمايد .اندازه پولكهاي ورميكوليت بايد باالي  65مش باشد (اين امر به
خاطر نياز بازار است ،زيرا تقاضاي ورميكوليت معدن کاوان زير  65مش اندك است) و نيز ذخاير معدني ورميكوليت معدن کاوان
ميبايست به اندازه کافي بزرگ باشد تا امكان استخراج مكانيزه فراهم شود .ذخاير معدني عيار باال داراي بيش از  30درصد
ورميكوليت معدن کاوان  65مش بوده و ذخاير معدني که غيراقتصادي يا در مرز اقتصادي بودن هستند ،حدوداً کمتر از 20
درصد ورميكوليت معدن کاوان  65مش دارند.
روش هاي عمده استخراج ورميکوليت
براي استخراج ماده معدني ،روشهاي متعددي با توجه به مشخصات زمينشناختي کانسار ،شرايط جغرافيايي و اقليمي ،محل
احتمالي استقرار تأسيسات کانهآرايي و عوامل اقتصادي پيشنهاد شده است .روشهاي زيرزميني معموالً به علت کم بودن نسبي
ذخيره و استقرار ماده معدني در نزديكي سطح زمين به ندرت مورد استفاده قرار ميگيرد .استخراج زيرزميني نياز به حفاري و
مواد منفجره داشته و بايستي به نحوي صورت گيرد تا حداقل آسيب مكانيكي به بلورهاي ماده معدني وارد شود .در اين رابطه،
معموالً ماده منفجره با خرج کم مصرف شده و از اين رو سرعت انفجار در اطراف تودههاي ورميكوليت معدن کاوان کم و داراي
 40تا  90درصد قدرت ديناميت خواهد بود .روشهاي استخراج هيدروليكي در مناطقي که آب به فراواني در دسترس ميباشد،
اقتصادي است؛ چرا که عمليات سرند کردن و شستشو براي بازيابي ماده معدني به مقدار زيادي آب نياز دارد .در اين روش ،آب
به وسيله دستگاه آبپاش خاصي به نام نوزل ) (Nozzleبا فشار زياد بر روي ماده معدني پاشيده شده و موجب کنده شدن آن
از سينه کار ميشود .مواد جدا شده توسط کانال به حوضچههاي مخصوص هدايت شده و در آنجا از باطله تفكيك و جمعآوري
ميشود .استخراج مكان يزه به وسايل و نيروي کار بيشتري نياز دارد .نوع تجهيزات مكانيكي بر اساس وسعت عمليات معدنكاري،
ميدان ذخيره و غيره انتخاب ميشود .اين روش براي استخراج ذخايري که برداشت ماده معدني از آنها به روش هيدروليكي مقدور
نيست ،توصيه ميشود .بهره برداري از اغلب ذخاير کوچك با اين روش اقتصادي است.
كاربردهاي ورميکوليت

ورميكوليت معدن کاوان نام عمومي گروهي از آلومينوسيليكات هاي آبدار آهن ومنيزيم است و يا بخشي از گروه کاني هاي
فيلوسيليكاته (سيليكات هاي صفحه اي ) که در ظاهر شبيه به ميكا مي باشد ،از دگرساني ويا هوازدگي کاني هاي بيوتيت
وفلوگوپيت ايجاد مي شود.ورميكوليت معدن کاوان داراي آب فشرده در ميان اليه هاي سيليكاته است؛درنتيجه هنگامي که
حرارت داده مي شود،آب خارج شده وکاني منبسط مي گردد.از مشخصات ديگر آن ميتوان به جذب رطوبت ،ايجاد تخلخل و
باقي ماندن در جريان سيال آزاد ،مقاومت گرمايي باال  ،از نظر شيميايي خنثي ،ضد پوسيدگي  ،بي بو ،مقاوم در برابر آتش و…
را نام برد .اما کاربرد هاي آن در صنايع مختلف :کشاورزي ،باغباني وگلكاري (کودشيميايي  ،علف کش وحشره کشه ها وايجاد
تخلخل وجذب بيشتر خاك)،عايق کاري ،نسوز،مصالح ساختماني (سيمان وبتون هاي سبك) ،جاذب وحامل  ،فيلم هاي انعطاف
پذير،پرکننده هاي پالستيكي و…
با انجام فرآوري هاي شيميايي مي توان از آن يك جاذب رطوبت خوب ساخت.جاذب رطوبتي که بسيار سبك است و بر اثر جذب
رطوبت افزايش حجم محسوسي نداشته و ساختار بلوري آن از هم نمي پاشد و بر اثر جذب رطوبت مايع نمي گردد .و مي تواند
در صنايع فوق حساس نظير نانو الكترونيك بعنوان پوشش عايق و جاذب رطوبت مورد استفاده قرار گيرد .در اين روش با جايگزين
کردن و تعويض يوني کاتيونهاي غير ساختاري کانه ورميكوليت مي توان قدرت جذب آن را بشدت افزايش داد.بطوريكه قدرت
جذب آن  10برابر مي شود .بدون اينكه افزايش حجم محسوسي داشته باشد و يا اينكه براثر تكرار اين مسئله ساختار بلوري آن
دچار از هم گسيختگي شود.
ورميکوليت جهت ساخت گستره اي از محصوالت مورد استفاده قرار می گيرد كه به شرح ذیل است
با انجام فرآوري هاي شيميايي مي توان ازورميكوليت يك جاذب رطوبت خوب ساخت .جاذب رطوبتي که بسيار سبك
است و بر اثر جذب رطوبت افزايش حجم محسوسي نداشته و ساختار بلوري آن از هم نمي پاشد و بر اثر جذب رطوبت
مايع نمي گردد و مي تواند در صنايع فوق حساس نظير نانو الكترونيك بعنوان پوشش عايق و جاذب رطوبت مورد
استفاده قرار گيرد .در اين روش با جايگزين کردن و تعويض يوني کاتيونهاي غير ساختاري کانه ورميكوليت مي توان
قدرت جذب آن را بشدت افزايش داد .بطوريكه قدرت جذب آن  10برابر ميشود بدون اينكه افزايش حجم محسوسي
داشته باشد و يا اينكه براثر تكرار اين مسئله ساختار بلوري آن دچار از هم گسيختگي شود.
از مشخصات ويژه آن ميتوان به جذب رطوبت ،ايجاد تخلخل و باقي ماندن در جريان سيال آزاد ،مقاومت گرمايي باال ،
از نظر شيميايي خنثي ،ضد پوسيدگي  ،بي بو ،مقاوم در برابر آتش و… را نام برد.اما کاربرد هاي آن در صنايع مختلف:
کشاورزي ،باغباني وگلكاري (کودشيميايي  ،علف کش وحشره کشه ها وايجاد تخلخل وجذب بيشتر خاك)،عايق کاري،
نسوز،مصالح ساختماني (سيمان وبتون هاي سبك) ،جاذب وحامل  ،فيلم هاي انعطاف پذير،پرکننده هاي پالستيكي و...
نيز مي باشد.
خصوصيات فيزیکی ورميکوليت:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ضريب هدايت حرارتي ورميكوليت )( 0.063 -0.057 w/m°C
نسوزندگي ورميكوليت بيش ازC °1250
عايق صوتي
از نظر شيميايي خنثي
صد در صد معدني
فساد ناپذير و بي بو

✓ PH=7-7.5
ورميکوليت معدن كاوان در باغبانی
بيش از هشتاد سال است که ورميكوليت در صنايع گوناگون (کشاورزي ،باغباني ،ساختماني ،صنعت) استفاده مي
گردد.
سال هاست که ورميكوليت بعنوان شبه خاك در داخل آپارتمان ها و يا سيستم هاي هيدروپونيك در پرورش گل و
گياه در مواردي که محدوديت استفاده از خاك معمولي را دارند استفاده مي شود و مواد غذايي مورد نياز گياهان بصورت
مايع بهورميكوليت و نهايتا ريشه ها رسانده مي شود .اين ماده در کشاورزي کاربرد گسترده دارد نظير :زمين هاي چمن،
باغ ها ،مواردي که رشد سريع گياه از اوليت برخوردار باشد (ورميكوليت به صورت صددرصد استفاده مي شود).
ورميكوليت همچنين در شرايط ويژه کم آبي ،حفظ خاك از جريان باداي گرم و جلوگيري از يخبندان و صدمه به ريشه
ها کاربرد دارد .ورميكوليت با ايجاد فضاي مناسب در خاك و سبك کردن آن هوادهي به ريشه را بشدت بهبود مي
بخشد و اين در حالي است که رطوبت و مواد غذايي را به آساني در اختيار قلمه ها و ريشه هاي جوان قرار مي دهد.
ورميكوليت ماده اي است دايمي و غير مضر براي خاك که داراي تميزي صددرصد است.ورميكوليت ماده اي است بدون
بو ،غير سمي و استريل که باعث فساد خاك و ضايع شدن آن نمي گردد و بدليل خنثي بودن ماهيت خاك را تغيير نمي
دهد.
نحوه استفاده ورميکوليت معدن كاوان
• قلمه زدن
• اصالح يا تقويت خاك
• رويش دانه
• گياهان خانگي نشاء زدن
• حفاظت در مقابل عوامل طبيعي
• انبار کردن پيازها و محصوالت ريشه اي
• چمن هاي سالم تر و سبزتر
• گل آرايي منازل
مهم ترين کاربرد ورميكوليت معدن کاوان در کشاورزي( انواع کودشيميايي ،علف کشي ها و حشره کش ها و اختالط
آن با خاك باعث ايجاد تخلخل بيشتر و جذب خاك مي شود .توانايي ورميكوليت براي جذب رطوبت ( 220تا 325
درصد وزني و  20تا  50درصد حجمي) ،ايجاد تخلخل و باقي ماندن در جريان سيال آزاد داراي اهميت است .تبادل
يوني آن نيز قابل توجه بوده و نسبت به حرارت بااليي که در حين فرآوري بدان داده ميشود ،اثر ناپذير است و به سبب
اين ويژگيها در کشاورزي کاربرد فراوان دارد.ورميكوليت براي توليد سموم ضد آفات نباتي و کودهاي سبكوزن با
قابليت تجزيه زياد ،به کار ميآيد .در اين مواردورميكوليت نقش يك حامل را ايفا ميکند .همچنين به عنوان يك واسطه
رشد مطرح بوده و به صورت مخلوط با کود گياهي استفاده ميشود .اين مخلوط شرايط ايدهآل براي رشد گياه را فراهم
ميکند ،زيرا وجود ذرات ورميكوليت به هوارساني ريشه گياه کمك کرده ،موجب حفظ رطوبت شده و از آنجايي که خود
حاوي عناصر پتاسيم ،منيزيم و نيز برخي عناصر ناچيز است ،نياز به کودهاي شيميايي را به ميزان قابل توجهي کاهش
ميدهد .در حفاظت ازگياهان در شرايط کمآبي و وجود جريان بادهاي گرم ،بيابانزدايي و نيز در مواقعي که رشد سريع

گياه مورد نظر است (مثالً کشت چمن) ،به کار ميرود .در کشاورزي به روش هيدروپونيك ) (hydroponicsروشي
در کشاورزي نوين که در آن مواد مغذي مورد نياز گياه به صورت مايع به ريشه رسانده ميشود.در انبار کردن محصوالت
 ،نشاکاري و اصالح خاك نيزورميكوليت کاربرد قابل مالحظهاي يافته است.
ورميکوليت معدن كاوان در توليد قارچ
خاصيت نگه داشت آب و تزريق مواد معدني از طريق آب به بذر و گياه باعث مي شود که آن را براي بهبود پرورش قارچ
استفاده مي کنند .بذري که براي استفاده درورميكوليت قارچ استفاده مي شود بايد از نژاد هاي مناسب و تازه باشند هر
قدر بذر استفاده شده از تاريخ توليد فاصله بگيرد کيفيت و قدرت کافي جهت رشد در ورميكوليت را از دست خواهد
داد و به استفاده از آن در پرورش قارچ توصيه نميشود.
ورميکوليت معدن كاوان در پرورش بنفشه آفریقایی
بنفشه آفريقايي يكي از گياهان خانگي است که در تمام طول سال به طور مداوم گل مي دهد .در واقع بنفشه آفريقايي
يكي از گياهاني ا ست که به سادگي در خانه ر شد مي کند حتي زماني که شما تجهيزات و امكانات کمي داريد .خاکي
که در گلدان بنفشه آفريقايي استفاده مي کنيد بايد زهكشي بسيار خوبي داشته باشد .اين بسيار مهم است .شما مي
توان يد خاك خود را به ا ندازه  1/3کودگ ياهي1/3،ورمیکولی ت  1/3 ،پرل يت مخلوط کن يد و بدين روش خاك
مخصوص بنفشه آفريقايي داشته باشيد.
ورميکوليت معدن كاوان در عایق كاري
ساختارورميكوليت از %90هواي محبوس تشكيل شده و به صورت منبسط با وزن سبك بوده که عايق حرارتي خوبي
است (رسانايي  ) 0.620-0.650w/m°Cو مقاومت گرمايي باالي ، 1100°Cعايق صوتي و از نظر شيميايي خنثي
و نسبتاً نسوز (مقاوم در برابر آتش) ،ضد پوسيدگي (فساد) ،بي بو و عدم سوزش از خصوصيات قابل توجه است که در
برخي محصوالت ساختماني مانند بتون و گچ سبك وزن ،گچ هاي ژيپسي ،عايق پرکننده سست ،مواد مرکب کاهش
دهنده صدا ،پوشش ضد آتش همانند ساختار کاشي هاي سيليكاته سديم فوالدي است .ورميكوليت در جهت استفاده
از انواع اهرم جعبه ماکو و سيمان پرتلند به کار برده مي شود .سيمان هاي با سيليس يا آلوميناي باال براي تنوره
(دودکش) هاي بخار عايق ،ديگ بخار يا کوره ها استفاده مي شود.ورميكوليت يا پرليت معدن کاوان به همراه آسفالت يا
يك سيليكات به علت مقاومت آب به عنوان پرکننده حفرات براي عايق حرارتي استفاده مي شود (سيمان سياه يا
ساختارهاي ديگر بنايي).
ورميکوليت معدن كاوان در صنایع نسوز
خواص نسوزورميكوليت در دماي 1260 ° C ، Sinteringو نقطه ذوب  13155 °Cدر متالورژي (مواد مرکب داغ
و مواد عايق مذاب) و نسوزها (آجرهاي عايق و تخته ها يا اشكال) وجود دارد .کاربرد نهايي اين کاني عموماً بسته به
محتواي ورميكوليت ) ، (ps %99-90بازده تورق و چگالي بعد از تورق است .دانه هاي توليدي ورميكوليت عبارتند از
:
•درجه ( 1درشت )  -15تا  5ميليمتر
•درجه ( 2متوسط)  3تا  5ميليمتر
•درجه ( 3ريز )  1تا  -3ميليمتر

•درجه (4پودري)1تا  0ميليمتر
ورميکوليت معدن كاوان در عایق هاي صوتی
مصالح جاذب سروصدا قادرند امواج صوتي را که با سطح برخورد مي کنند به گونه اي جذب نمايند که تنها کمتر از 50
درصد آنها بازتاب گردد .وجود حفره ها و اندازه و عمق آنها در دانه هاي ورميكوليت سبب مي گردد تا اثر صوت به دليل
ايجاد اصطكاك مستهلك گردد تراکم ناپذيري دانه هاي ورميكوليت در مقابل فشار مكانيكي دائمي و يا بارگذاري مكرر
فشرده نمي شوند و نسبت درصد هواي موجود ثابت مي ماند .جذب آب وجود منافذ دروني بسته ،ساختمان سلولي
بخصوص و وجود اليه روکش باعث کاهش چشمگير ميزان جذب آب دانه هاي ورميكوليت نسبت به ساير سبك دانه ها
مي شود .جذب آب دانه هاي ورميكوليت حداکثر به% 1٨حجم آن محدود مي باشد.
واکنش ناپذيري حدود  ،٧تقريبا خنثي بوده و فاقد هرگونه مواد معدني واکنش پذير(  Phدانه هاي ورميكوليت) مي
باشند بنابراين باعث هيچ نوع خورندگي و پوسيدگي ساير اجزاء نمي شوند .مقاوم در برابر آتش دانه هاي ورميكوليت در
دماي نزديك به  1200درجه سانتي گراد توليد مي گردند .در واقع اين دانه ها مي توانند شوك حرارتي تا دماي 1100
درجه سانتي گراد را تحمل نمايند .همچنين فرآورده هاي ورميكوليت به و يژه اجزاي بتني ساخته شده با اين دانه ها
مقاومت خوبي در برابر آتش دارند .ميزان مقاومت به مقدار جرم ديوار بستگي دارد.
ورميکوليت معدن كاوان در لنت سازي و سطوح اصطکاكی
ورميكوليت با کيفيت ودرجه باال به صورت گسترده در صنايع سطوح اصطكاکي استفاده مي شود .براي مثال مي توان در توليد
صفحه کالچ و لنت ترمز ازورميكوليت استفاده کرد.ورميكوليت نسبت به آزبست ،بسيار امن تر و بهداشتي تر است و همچنين
رغيب جدي ورميكوليت در اين صنعت آزبست است که هم اکنون به دليل خطرات استفاده ي آن و با ممنوعيت استفاده آزبست
در داخل ايران اين ماده جايگزين آزبست گرديده است.
مواردي که بايد در جايگزيني ماده غير آزبستي با ماده آزبستي در صنايع لنت و ديسك مورد توجه قرار گيرد:
–هزينه تكنولوژي و مواد محصوالت غير آزبستي خيلي بيشتر از نوع آزبستي نشود.
–فرايند هاي مربوط به ساخت آن پيچيده نباشد.

–هزينه محصول نهايي خيلي زيادتر از نوع آزبستي نشود.
–ماده جايگزين بسيار کم خطرتر از ماده آزبستي باشد.

–قدرت عملكرد ماده جايگزين مناسب باشد ،يعني ضريب اصطكاك ،ثبات گرمايي ،ميزان فرسايش ،قدرت يا استحكام مواد،
توليد صدا ،ساييدگي يا فرسايش ديسك ،رسانايي گرمايي ،و … مناسب باشد و در نتيجه ايمني رانندگي نيز حفظ شود.
نگرش مشتري به آن مثبت باشد .مثالً برخي مشتري ها معتقدند که لنت هاي آزبستي سروصدا و غبار سياه(کنار ديسك لنت)
دارند و همچنين عمر کوتاهي دارند که .رانندگان در اصطالح حسّ خوبي در ترمز گرفتن با اين لنت ها ندارند.
ورميکوليت معدن كاوان در خوراک دام،طيور ،آبزیان
ورميكوليت در حالت اکسپند شده در غذاي حيوانات و خوراك دام و طيور و شيالت بعنوان ماده افزودني که جاذب خوبي هم
است ،مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين خوراك دام و طيور را از قارچ و آلودگي محافظت مي کند .اين کاني به دليل
ظرفيت بااليي که در جذب مايع دارد ميتواند بعنوان يك ماده پشتيباني کننده براي مالس ،ويتامين ها ،کولين کلرايد ،و هر
ماده اي که بصورت ذرات ريز در يك مايع بصورت محلول يا کلوئيد باشد استفاده گردد.

جایگزین هاي ورميکوليت معدن كاوان
چندين ماده مي تواند جانشين ورميكوليت براي کاربردهاي گوناگون گردد.پرليت معدن کاوان منبسط شده ،مي تواند
براي بتون سبك وزن (پرليت نوعي شيشه ولكانيكي شبيه ابسيدين مي باشد) مورد استفاده قرار گيرد .شيل،سيلت و
رس مي توانند مانندورميكوليت استفاده شوند اگرچه اين مواد ارزانتر هستند ولي بطور قابل مالحظه اي سنگين تر از
پرليت و ورميكولت معدن کاوان هستند .فايبرگالس ،پرليت معدن کاوان و  Slag Wooddمي توانند براي عايق کاري
مورد استفاده قرار گيرند .تعدادي از ديگر موادي که در کشاورزي براي آماده سازي خاك جهت گياه کاري وگل کاري
مورد استفاده هستند مي توان( پيت ،Woodchips،Saw dust،برگ و ديگر مواد آلي) را نام برد.

