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 کاغذ سرامیکی 

کاغذ سرامیکی یا همان کاغذ نسوز از الیاف سرامیکی از نوع الیاف آلومینا و سیلیکات با درجۀ خلوص زیاد به عالوۀ 

اند که دارای است. این نوع صفحات سرامیکی طوری ساخته شدهدهنده ساخته شدهمقداری بایندر به عنوان اتصال

جزو بهترین محصوالت نسوز در صنایع مختلف پتروشیمی و صنایعی که با انعطاف باالیی هستند، به همین دلیل 

توانند به طور دائم و مستمر در دماهای باال مورد استفاده قرار روند و میحرارت باال سر و کار دارند، به شمار می

شود. البته د استفاده میهایی که نیاز به مقاومت باال در برابر حرارت دارنگیرند. معموالً از این محصول برای قسمت

بندی نیز کاربرد دارند، ولی ویژگی عایق حرارتی آن بسیار بیشتر این نوع کاغذهای سرامیکی به عنوان عایق آب

بندی وجود سطح صاف و مورد توجه صنایع مختلف است. دلیلی استفاده از کاغذهای سرامیکی به عنوان عایق آب

حتی برخی از مایعات اسیدی و قلیایی روی آن حرکت کند و جلوی  شود تا آب یامنسجمی است که باعث می

نشتی را بگیرد. همچنین با توجه به یکدست و یکنواخت بودن سطح آن، تمامی سطوح دارای هدایت حرارتی 

 شود.یکسانی است که این مسئله مزیت مهمی برای کاغذ سرامیکی قلمداد می
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 فرایند تولید کاغذ سرامیکی نسوز
شود که طی یک فرایندی این ترکیب نوع کاغذها از ترکیب سیلیکات و آلومینا و کمی بایندر ایجاد میاین 

شود تا الیاف ایجادشده کامالً شسته شود و به صورت کاغذ درآید. سپس به این کاغذها گرما سازی میمرطوب

برود و سطح یکدست و یکنواختی را  کنند تا هر نوع مواد غیرفیبری داخل این ترکیب از بیندهند و کاری میمی

دهند تا برای استفاده در صنایع مختلف تشکیل دهد. سرانجام این کاغذهای نسوز ایجادشده را رول و برش می

روانۀ بازار کنند. شایان ذکر است که این نوع کاغذهای سرامیکی در نوع خارجی و ایرانی در بازار کشورمان موجود 

 شود.به کیفیت و کارایی آن در صنایع مختلف استفاده میاست که هر کدام با توجه 

 مشخصات فنی

HI Paper STD Paper توضیح 

 ترکیبات شیمیایی

48 47 2O2Al 

51 52 2SIO 

5/0≥ 5/0≥ 2O2Fe 

2/0≥ 2/0≥ O2Na 

 های فیزیکیویژگی

 دانسیته 200 250

 گراددما به سانتی 1260 1260

 عملیاتیحداکثر دمای  1000 1100

 ضخامت فیبر 5/3 5/3

 میزان مواد عالی ≤9/0

 رنگ سفید

 مقاومت کششی ≥3/0

 

 انواع کاغذ سرامیکی
الیافی متفاوتی شوند و با توجه به کاربردشان دارای تنوع بندی میکاغذهای سرامیکی با توجه به ضخامتشان دسته

های مورد نیاز استفاده کرد. این نوع کاغذهای نسوز در میان عامۀ ها در همۀ صنایع و بخشهستند تا بتوان از آن

شوند. که در حقیقت استاندارد آن متری شناخته میمیلی 3 و 2های کاغذهای مردم از نظر اندازه معموالً به نام

توانند دماهای باالیی را تحمل کنند. اما در حقیقت و با توجه به استانداردهای متر است که میمیلی 2/3و  1/2

 طبق جدول زیر است: یکیسرام تمحصوال نوع نیضخامت و ابعاد پرمصرف اموجود، 
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 متر ۴۰ طول سانت ۶۱ عرض متریلیم ۱ ضخامت

 متر 30 طول سانت 61 عرض متریلیم ۲ ضخامت

 متر 20 طول سانت 61 عرض متریلیم ۳ ضخامت

 متر 10 طول سانت 61 عرض متریلیم ۵ ضخامت

 

 
 های کاغذ سرامیکیویژگی

آن است. پذیری های کاغذ سرامیکی یا کاغذ نسوز قابلیت انعطافترین ویژگیهمان طور که اشاره شد، یکی از مهم

شود تا بتوان از آن در هم جا به راحتی استفاده کرد. در ضمن این صفحات به راحتی برش این قابلیت باعث می

 است.ها را دوچندان کردهدهی مناسبی دارند که همین امر کاربرد آنشوند و قابلیت فرمداده می

ن هدایت حرارتی اشاره کرد که همین امر توان به کم بودن میزاهای مثبت این نوع صفحات میاز دیگر ویژگی

شود تا کاربرد این نوع کاغذهای سرامیکی در صنایع مختلف زیاد باشد. این دلیلی است تا این صفحات باعث می

های حرارتی مقاومت باالیی داشته باشند و پایداری دمایی مناسبی در برابر حرارت مستمر از خود در برابر شوک

 شود. ها میمر باعث افزایش انعکاس حرارتی آننشان دهند که همین ا
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های مثبت این نوع کاغذهای نسوز است. در ضمن کاغذهای سرامیکی ارتجاعی بودن و سبک بودن از دیگر ویژگی

کنند. همچنین این دهند و گرمای کمی را در خود ذخیره میمقاوت باالیی در مقابل خوردگی از خود نشان می

 روند.شوند، عایق صوت و الکتریک هم به شمار میبه عنوان کاغذ سرامیکی شناخته می نوع کاغذهای نسوز که

شایان ذکر است که در اغلب صنایع استفاده از کاغذ سرامیکی به دلیل با صرفه بودن از نظر اقتصادی جایگزین 

گراد درجۀ سانتی 1430تا  1260تواند محدودۀ شوند. این نوع از مواد میمناسبی برای مواد آزبستی محسوب می

 را تحمل کند.

های خاص این محصول، آبگریز بودن آن است که در واقع به دلیل وجود همان خواص بسیار مناسب از دیگر ویژگی

ها است. در ضمن، این مواد برای استفاده در قالب برش و مهرزنی اتوماتیک نیز مناسب هستند هیدروفوبیک در آن

 شود. ها میادی از آنو در این بخش استفادۀ زی

 
 کاربردهای کاغذهای سرامیکی

همان طور که بیان شد، این نوع کاغذها در صنایع مختلفی همچون صنایع نفت، فوالد، پتروشیمی و غیره کاربرد 

توان به استفاده از کاغذهای سرامیکی به عنوان پوشش زیادی دارد. از جمله کاربردهای آن در صنایع فوالد می
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ها به عنوان غشای محافظت کاربرد دارد. ضمناً از آن گری اشاره کرد. همچنین در کورۀ فلزات یا پاتیلختهقالب ری

 شود.به عنوان درزگیر کوره نیز استفاده می

شده کاربرد شده یا لحیمهای جوشدر صنایع پتروشیمی بیشتر به عنوان محافظ خطوط انتقال و محافظ بخش

سیاری از مواد شیمیایی به جز اسید هیدروفلوریک و اسید فسفرید و نیز مواد قلیایی غلیظ دارد. همچنین در برابر ب

 دهد.مقاومت قابل قبولی از خود نشان می

گیرد و برای پر کردن از این نوع کاغذهای نسوز همچنین به عنوان مواد پکینگ و گسکت مورد استفاده قرار می

شود. لر کاربرد دارد. در ضمن جایگزین مناسبی برای آزبست محسوب میدرز آجرهای نسوز به عنوان پرکننده و فی

توان استفاده از آن به عنوان واشر نسوز یا واشرهای حرارت باال نام برد. در از دیگر کاربردهای کاغذ سرامیکی می

ها ری از آنروند. به کارگیهای شمش نیز به کار میضمن، به عنوان مادۀ پوششی مناسب جهت استفاده در قالب

هایی است که کاربرد این نوع کاغذ نسوز را های احتراق نیز از دیگر بخشبه عنوان عایق مایع و پوشش محفظه

 است.بیشتر کرده

پس همان طور که مشاهده کردید، از این نوع کاغذهای سرامیکی در بسیاری از صنایع با کاربردهای بسیار متنوع 

 های مختلف کاربردهای گوناگونی دارد.نوع از آن با قابلیتشود، لذا هر استفادۀ زیادی می

 قیمت کاغذ سرامیکی
در مجموع قیمت کاغذ سرامیکی یا کاغذ نسوز بستگی به کیفیت و گرید آن دارد. به همین دلیل برای اطالع از 

ضیحات الزم را در توانید با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما توقیمت انواع مختلف کاغذهای سرامیکی موجود می

 این خصوص به شما ارائه کنند.

 


