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 کایورق م
ها ترین ویژگی ورق میکا نسوز بودن آن است. این مسئله به دلیل مقاوت باال در مقابل حرارتِ این نوع از ورقمهم

ها، عدم رسانایی و وجود شود. عالوه بر این ویژگیها استفاده زیادی میها در کورهاست. به همین دلیل، از این ورق

 گیری شود. ین ورق در صنایع مختلف استفاده چشماست تا از االکتریک باعث شدهمقاوت باالی دی

ها به علت رنگ میکا دارای شود. این ورقشده تولید میاست و به شکل مسکویت فشرده ورق میکا نوعی کانی

رنگ اشاره ای، قرمز، سبز و بیهای قهوهتوان به رنگها میترین آنها هستند که از متداولای از رنگطیف گسترده

 کرد. 

 
 میکا چیست؟

 مادۀ نوع این باشند. یکدیگر مشابه فیزیکی و شیمیایی طور به که شودمی گفته معدنی مواد به واقع در میکا

 ذکر شایان دارد. باالیی مقاومت حرارت و الکتریسیته جریان برابر در میکا است. پذیرانعطاف و سبک نرم، معدنی،

 ،اهیس تیوتیب ،تیلپدول ،تیمسکو به توانمی هاآن رینتمعروف از که دارد وجود میکا معدنی مادۀ نوع 37 که است
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 دارد قرار زمین از هاییبخش در معموالً مسکویت که است ذکر به الزم کرد. اشاره تیفلوگوپا و یاقهوه و دیسف

 هستند. زلزله و فشانآتش فاقد که

 د:نشویم یبنددسته بخش سه در سیشنانیزم نظر از تیمسکو نوع از کایم هایورق

 هستند. شکننده و ترد  هایورق جزو که یتیکلر ورق 

 است. باال یحرارت مقاومت یدارا و شفاف که ایصفحه تیمسکو ورق 

 در باال تمقاوم دلیل به یحفار زمان در هامته کردنریگ یبرا بازدارنده عنوان اب که یپولک تیمسکو قرو 

 شود.می استفاده فرسایش و یچسبندگ رطوبت، برابر

 
 ورق میکا چیست؟

های مختلف رولی، طلقی، نرم و شوند و به حالتها محسوب میها جایگزین مناسبی برای آزبستاین نوع ورق

 تیمسکوو  (Phlogopite) یمیزیمن های نسوز هستند و در دو نوعسخت در بازار موجود هستند. ورق میکا جزو ورق

(Muscovite) شوند.ساخته می 

 انواع ورق میکا
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ورق میکا در دو نوع سخت و نرم در بازار وجود دارد. نوع سخت آن از جنس فلگوبایت و مسکویت است که به 

است. این نوع ورق دارای مقاومت باال در برابر حرارت است در این حالت معموالً وسیلۀ رزین سیلیکون آغشته شده

ها را به هم متصل تفاده از فشار و حرارت زیاد آنشود و سپس با اسچندین الیه از ورق میکا روی هم قرار داده می

 کنند.می

شوند، ولی از همان جنس فلگوبایت و مسکویت تشکیل و به سیلیکون تر تولید میها باریکنوع نرم این نوع از ورق

د. کاری دارنشوند. این نوع ورق میکا دارای انعطاف باالیی هستند و به راحتی قابلیت برش و سوراخآغشته می

همچنین در برابر شعله مقاوم است  و استحکام مکانیکی زیادی دارد. از این نوع ورق معموالً به عنوان عایق حرارتی 

شود. نکتۀ حائز اهمیت در این رابطه، اهمیت استفاده از این نوع محصول برای محیط و الکتریکی استفاده می

 ی است که محتوی آزبست هستند. زیست است، چون این ورق جایگزین مناسبی برای محصوالت

 
 

 های ورق میکاویژگی
ها دارای مقاومت باالی حرارتی هستند و در مقابل مواد شیمیایی تحمل باالیی دارند. همچنین این این نوع از ورق

شود تا از ورق میکا در صنایع مختلفی مواد دارای ضریب هدایت حرارتی پایینی هستند که همین امر باعث می

الکتریک باالیی هستند و در برابر ولتاژ عملکرد قابل ها دارای مقاومت دیاستفاده شود. عالوه بر این، این نوع ورق

ها را در قبولی دارند. در ضمن به دلیل وجود صفحاتی یکدست و صاف و داشتن قابلیت انعطاف باال کاربرد آن

ها مصون است، به همین دلیل های باال و حتی اشعهرارتکند. ورق میکا در برابر حتر میابزارهای مختلف راحت

 یابد.استفاده از آن در صنایع گوناگون روز به روز افزایش می
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 کاربردهای ورق میکا
شود. همچنین کاربرد سازی، ساخت کاغذ و غیره استفاده زیادی میاز ورق میکا در صنایع مختلفی مانند الستیک

 ای گرمایشی دارند.زیادی در وسایل برقی و ابزاره

های الکتریکی به علت مقاومت زیاد آن در ورق میکا در صنعت برق برای ساخت موارد مختلفی همچون مقاومت

توان گفت جایگزین مناسب شود و میبرابر گرما و مقاومت باالی مکانیکی و چگالی کم آن استفاده زیادی می

 دیگری برای این کار وجود ندارد.

شود. سازی استفاده میدانه در صنایع رنگدهندۀ رنگه از مادۀ میکا معموالً به عنوان توسعهشایان ذکر است ک

 ها نیز کاربرد دارد. همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی در ترکیب لوازم آرایشی و حتی خمیردندان

ع مختلف و حتی صنایع باید توجه داشت که هر چه میزان درصد سیلیس این ماده بیشتر باشد، مصرف آن در صنای

های سیمانی یا استفاده در زیر سقف اتاق زیر شیروانی و همچنین به عنوان سازی به عنوان عایق بلوکساختمان

های میکا، با اضافه کردن گریس کاری نیز کاربرد دارد. در برخی از انواع این نوع ورقهای گلتهویۀ خاک در فعالیت

 نیز افزایش داد. توان دوام آن رابه سطوح آن می
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 مشخصات فنی
 

 میکا فنی مشخصات  )Phlogopite( فلوگوپایت  )Muscovite( مسکویت

درصد میکا  %۹۰-۸۵ %۹۰-۸۵ :IEC 60371-2 

 IEC 60371-2: درصد سیلیکون %۱۵-۱۰ %۱۵-۱۰

g/cm³ ۲,۳-۲,۲ g/cm³ ۲،3-۲،۲  چگالی :IEC 60371 

 C°۵۰۰در برابر حرارت مستقیم:

 C°۸۰۰برابر حرارت متناوب:در 

 C°7۰۰در برابر حرارت مستقیم: 

 C° ۱۰۰۰در برابر حرارت متناوب: 
 مقاومت حرارتی

N/mm² ۱۵۰ N/mm² ۱۱۰ استحکام کششی (ISO 527) 

N/mm² ۲۳۰ N/mm² ۱7۰ مقاومت خمشی (ISO 178) 

<1 %  (24h/23°C) <1 %  (24h/23°C) جذب آب 

at 20°C: 25 KV/mm 
at 400°C: 13 KV/mm 
at 600°C: 10 KV/mm 

at 20°C: 25 KV/mm 
at 400°C: 13 KV/mm 
at 600°C: 10 KV/mm 

 (IEC 60243) مقاومت دی الکتریک

at 20°C: >1016 Ω/cm 
at 400°C: >1012 Ω/cm 
at 500°C: >109 Ω/cm 

at 20°C: >1016 Ω/cm 
at 400°C: >1012 Ω/cm 
at 500°C: >109 Ω/cm 

 (IEC 60093) میزان مقاومت

%at 500°C: <1 
%at 500°C: <1 
at 700°C: <2% 

 :از دست دادن وزن به طور مداوم

(IEC 60371-2) 

 W/mK ۰,۳عمود بر صفحه از صفحه 

 W/mK ۳,۰در امتداد صفحه از صفحه 

 W/mK ۰،3عمود بر صفحه از صفحه 

 W/mK 3،۰در امتداد صفحه از صفحه 
 رسانایی گرمایی

 

 قیمت ورق میکا
های قیمت ورق میکا بستگی به کیفیت و نوع آن دارد. به همین دلیل برای اطالع از قیمت انواع مختلف ورقدر کل 

توانید با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما توضیحات الزم را در این خصوص به شما ارائه کنند. میکای موجود می

ترین زمان ممکن به یکا را با بهترین قیمت و سریعهای مدهد که کلیۀ انواع ورقشرکت ما این نوید را به شما می

کنید، مطمئن باشید جنسی را که خریداری دست شما برساند. اگر شما اولین بار است که از شرکت ما خرید می

 .اید، بهترین قیمت و باالترین کیفیت موجود در بازار را داردکرده

 


