
 سرامیکهایصنعتی
 

ایرانهمایشمدیرانتولیدوفنیکارخانجاتکاشیوسرامیک  

یه ب حمیدرضاصوا  

یز ی ا 1396پ  
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 سرامیکصنعتیچیست؟

  سرامیکهای سیمانها ساینده مواد دیرگدازها رسی محصوالت شیشه

 پیشرفته

 کاربردهایاپتیک

 کامپوزیتها

  /ها نگهدارنده

 ظروفخانگی

 چینیبهداشتی

 آجر

 صنایعفوالد

 صنایعسرامیک

 ابزاربرشی

 ابزارسایشی

مصارف
 ساختمانی

 موتورها

 شیرها

 بلبرینگها

 بیوسرامیکها

Adapted from Fig. 13.1 and discussion in 

Section 13.2-6, Callister 7e. 

کاشی
 سرامیک

 انواعسرامیکها
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A ceramic material is an inorganic, non-metallic, often crystalline oxide, nitride or carbide 

material. Some elements, such as carbon or silicon, may be considered ceramics. ...  



 بازارسرامیکها

  سرامیکهای سیمانها دیرگدازها رسی محصوالت شیشه

 پیشرفته

 ؟؟؟؟؟

Adapted from Fig. 13.1 and discussion in 

Section 13.2-6, Callister 7e. 

 انواعسرامیکها

میلیونمترمربع126
کاشی

 

میلیونمترمربع180 میلیونتن80 میلیونتن0/6
 

 ؟؟؟؟؟
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 ساینده مواد



آمارهفتساله
 ایرانکاشیوسرامیکصنعت

1404افق
سندراهبردیصنعت،معدن،

تجارت
میلیونمترمربع700تولید

میلیارددالرصادرات2
 

 (میلیونمترمربع)126×4$=0/5(میلیارددالر)
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آماردهساله
 صنعتکاشیدرجهان
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سرامیکهایبازارجهانی
 پیشرفته

56/7 $ 
134/58 $ 

 ارقامبهمیلیارددالر
2000 

2024 

 بازار

2015فروشکلکاشیدنیاسال
$700 

20/2 $ 

2015 
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 سرامیکهایپیشرفتهپرمصرف

موادسرامیکی
 پیشرفته

2024-2013 

 آلومینا زیرکونیا

سایر
 مواد

 الکتروسرامیکها

 تیتانیا

قطعهسرامیکی
پوشش

 کامپوزیت

 باالتریننرخافزایشتولید

1404سندراهبردیافق
صنعت،معدنوتجارتافق

خودروسازی
فوالد
نساجیوپوشاک
سیمان
تایروتیوب
لوازمخانگی
کاشیوسرامیک 

 زیرکونیا

 الکتروسرامیکها

 باالترینحجمتولیدومصرف

صنایعالکتریکوالکترونیک

خودروسازی
ماشینآالتصنعتی

پزشکی
مصارفمحیطزیستی
صنعتنفتوگاز
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کاربرددرصنعتالکترونیک
 حساسوباارزشافزودهجذاب



مزیتهایتولید
 سرامیکهایپیشرفته

 پایینتولیدحجم

ارزشافزودهاقتصادیباال

حتیبهصورتکارگاهیونهکارخانجاتبزرگتولیدکوچکفضای

نیرویکاریکم

محیطتمیزتولید

پایینآبانرژیومصرف
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کاتالیستپایهآلومینا:مثال  

باالترینحجمتولیدومصرف

.عدد5شرکتهایتولیدکنندهکمتراز

تناسمی12000ظرفیتساالنه

آجرهایضدسایشوالینینگبالمیل،:عمدهمحصوالت
گلولههایسرامیکیوپایهکاتالیستهایآلومینایی
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 10 همایش مدیران تولید و فنی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران

1395/01/22روزنامهدنیایاقتصاد

هزینهمحصولنهاییداخلی
محصولخارجی75%حدود

500میزانوارداتحدود
1395میلیوندالردرسال

نوعکاتالیست150حدود

 

  








































1395افزایشسرمایهدرسال1200%

 

  

موادعمدهوارداتیاماارزانقیمت

دمایباالیپختودرنتیجهتجهیزاتخاص

:سودآوری

مثالشرکتسرامیکهای
صنعتیاردکان

سهاماینشرکتبانمادکسرا
دربازاربورس1383درسال

اوراقبهادارعرضهگردید

  



محصوالتزیرکونیایی
 (فوالدسرامیکی)

 !!!آماریازتولیداینقطعاتداخلکشوروجودندارد

ارزشافزودهباالترنسبتبهقطعاتآلومینایی

 کاربردهایاولیه

قطعاتمهندسیضدسایشهمچونپوششضدسایشوگلولههایسرامیکی

قطعاتصنعتیمصرفیبهعلتچقرمگیباال



دالر200تاحدوددالر1قیمتپودراولیهاز 
(بهازایهرکیلوگرم)بستهبهکیفیتوکاربرد
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 محصوالتزیرکونیایی
(فوالدسرامیکی)  

پزشکیمحصوالتزیرکونیاییباکاربردهای
(ایمپلنت)دندانهایمصنوعی

قطعاتپیچیدهموردکاربرددرموتورهایسرامیکی

ایمپلنتهایموردکاربرددرمفاصلولگن
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 سرامیکیرولرولولههای
:مواردمصرف

هایرولریجنسمعمولموالیتیکوره:صنعتکاشی

رولرهایجنسفیوزدسیلیکا:صنعتشیشه

 لولههایآلومیناییوزیرکونیایی:صنایعپتروشیمی

 ساختغالفهایترموکوپل:سایرمصارف

کارخانهتولیدیداخل

نسوزگرگینمرند

 

قطعاتبامصارفخاصکاربردهاینظامی،

 

 13 همایشمدیرانتولیدوفنیکارخانجاتکاشیوسرامیکایران



 شیشهوسرامیکهایاپتیکی
محافظهایشیشهایدوربینمداربسته:کاربردهاییهمچون

دماغههایموشک:کاربردهاینظامی

ساختدستگاههایپشرفتههمچونلیزرهایپرتوان 

کاربردهایشوکپذیر

کاربردهایزینتیهمچونجواهراتمصنوعی
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مشکالتتولید
 سرامیکهایپیشرفته

کلیداصلی..........فنیدانش

فرآیندهایپیچیدهساختودرنتیجهتجهیزاتخاص

مواداولیهباخلوصباال

 
 دانشفنی

 تولیددانشفنی
خریددانشفنیو

 تکنولوژی

 15 همایشمدیرانتولیدوفنیکارخانجاتکاشیوسرامیکایران



 تولیدقطعاتمهندسیدرداخلکشور
اهمیتدانشفنی•

حمایتسرمایهگذارازمراکزتولیددانش•

خریدوبومیسازیدانشفنی•

تولیدقطعاتفنیمهندسیدرکارگاههایکوچکدرمقایسهبا•
کاشیتاسیسکارخانهسرمایهگذاریالزمبرای

سودباالترنسبتبهصنعتکاشی•

 تولیدوبازارانحصاری•
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 باتشکرازهمراهیشما
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