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 یینایآلوم یکیقطعات سرام

هایی است که در مهندسی و صنایع به کار گرفته ترین نوع از سرامیکسرامیک آلومینا در واقع یکی از قدیمی

ها و صنایع مختلف کاربرد شود. آلومینا یک ماده اکسید فلزی است که معموال در تجهیزات مختلف کارخانهمی

به دلیل وجود آلومینیوم و اکسیژن در همه نقاط کره زمین، این ماده به زیادی دارد. جالب است که بدانید که 

های بسیار عالی آن، برای استفاده در صنایع مقرون به صرفه نسبت دارای قیمت مناسبی بوده و با توجه به ویژگی

ردگی، پایداری هایی مانند نقطه ذوب باال، استحکام و مقاومت زیاد در مقابل خواست.  به علت دارا بودن ویژگی

های مثبت، این ماده را در دماهای باال، خواط مغناطیسی و الکتریکی خاص، سختی باال و بسیاری دیگر از ویژگی

است. به همین دلیل امروزه این عنصر در صنایع مختلف کاربرد بسیاری در بین مواد دیگر منحصر به فرد کرده

سازند. شایان ذکر است که درصد خلوص آلومینا می 100تا  60ز دارد. از این نوع از سرامیک قطعات زیادی را ا

 است.های تولیدی در زمینه سنتز پودری به دست آمدهاین ماده نوین در حقیقت به وسیله انواع روش

 

شناسند. با تغییرات رنگ آلومینا تا حد زیادی به رتبه آن وابسته است. ولی به طور کلی آن را به رنگ سفید می

درصد آلومینا  96ای با های قهوهدرصد آلومینا یا سرامیک 88های صورتی رنگ با در ساختار آن سرامیکجزئی 
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ها یا مواد افزوده شده در آن است. معموال شوند. علت تنوع رنگی این ماده بیشتر به خاطر ناخالصینیز ساخته می

شود، چون در برابر حرارت از است، استفاده میاز این ماده برای کاربردهایی که در آنها حرارت زیادی مورد نی

مقاومت بسیار باالیی دارد. همچنین در برابر سایش و موارد خورنده و شوک حرارتی نیز مقاوم است. ضمنا این 

شود. این ماده در آب شود که اثر آن با افزایش درجه خلوص بیشتر نیز میماده یک عایق الکترونیکی محسوب می

شود تا این ماده در شود. همین امر باعث میهای قلیایی حل میتنها در مقدار جزئی در محلول نامحلول بوده و

ها است که این ماده را برای کاربرد در صنایع های شیمیایی مقاومت باالیی داشته باشد. همین ویژگیبرابر خوردگی

کر است که این ماده دارای استحکام کند. الزم به ذمختلف از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاندید می

گراد را تحمل کند. همین درجه سانتی 1850تواند تا دمای مکانیکی بسیار باالیی است، به طوری که این ماده می

آورد و آن را برای صنایعی که در آن حرارت زیاد حرف اول را امر ویژگی نسوز بودن این عنصر را به وجود می

این ماده به دلیل داشتن چگالی کمتر نسبت به قطعات فلزی، از وزن و اصطحکاک کمتری کند. زند، مناسب میمی

شود که همین مورد در دنیای امروز دار محیط زیست هم محسوب مینیز برخوردار است. همچنین این ماده دوست

 از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

 یینایآلوم یکیقطعات سرامکاربردهای 

توان به تجهیزات کنند، میها و ابزارهای خود استفاده میترین صنایعی که از این ماده در دستگاهاز پراهمیت

های اشعه ایکس به ویژه هادی در فرایندها، تولید تجهیزات تجزیه و تحلیل، ژنراتور پرتوهای الکترونی و لولهنیمه

ماده با دارا بودن کلیه خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی در صنایع پزشکی نام برد. بنابراین استفاده از این 
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توان گفت، کلیه محصوالتی که نیاز به داشتن یک عایق رطوبتی مناسب در ضمن می مناسب، یک ضرورت است.

 توانند از این ماده استفاده کنند.هستند، می

 سخن آخر

ترین قیمت نسبت به با بهترین کیفیت و نازل گیری از مواد باکیفیت، کلیه قطعات موجود رااین شرکت با بهره

 کند. برای اطالعات بیشتر و ثبت سفارش به وبسایت ما مراجعه کنید.سایر رقبا عرضه می

 

 

 

 


