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 های آنو ویژگی قطعات سرامیکی زیرکونیا
دی اکسید زیرکونیوم در حقیقت یک اکسید بلوری سفید زیرکونیوم است که در صنایع با نام زیرکونیا شناخته 

زیرکونیا یک نوع سرامیک بسیار زیبا است که با خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ویژه و خاص خود  شود.می

شود. این نوع سرامیک زیرکونیا یک نوع سرامیک صنعتی نوین و پیشرفته محسوب میاست. منحصر به فرد شده

دارای سختی بسیار زیادی بوده و نقطه ذوب باالیی دارد. همچنین در برابر سایش، اکسیداسیون و خوردگی مقاوم 

ر شیمیایی در برابر اغلب کند. این ماده از منظها را در دمای باال نیز حفظ بوده و قادر است تا تمامی این مشخصه

ها ایمن است. همچنین این عنصر دارای آلودگی کم و عمری طوالنی است، که های اسیدی، قلیایی و حاللمحلول

گرداند. این ماده عایقی مناسب بوده و از خاصیت ضد مغناطیسی دار محیط زیست میهمین امر آن را دوست

ای دهد. این عنصر به عنوان مادهمقاومت باالیی از خود نشان می برخوردار است. همچنین در برابر شوک حرارتی

گراد را تحمل کند. الزم به ذکر است که این درجه سانتی 1800تواند تا دمای شود، زیرا مینسوز نیز شناخته می

تواند یهای مثبت برای یک عنصر مها و ویژگیهمه این مزیت کند.عنصر در مقابل لرزش محیطی نیز قوی عمل می

 رود.بسیار قابل توجه باشد، که زیرکونیا یکی از همین عناصر مفید و کاربردی در صنایع مختلف به شمار می
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 قطعات سرامیکی زیرکونیاکاربردهای 
های صنعتی، برای ساخت قطعات و اجزای مختلف صنعتی از جمله پمپ زیرکونیابه همین دالیل است که از 

گیرد. قطعات ساخته شده از ها و مواردی از این دست مورد استفاده قرار می، پیستونهای سوپاپها، توپپروانه

یق در بندی، تجهیزات حفاری، قطعات عازیرکونیوم در هوافضا، تجهیزات پزشکی، وسایل برقی، شافت، ساختار آب

شود. در هنگام ساخت قطعات تجهیزات الکترونیکی، چاقوی سرامیکی و ماشین آالت مختلف به کار گرفته می

رسد. خورده به نظر میشود، که روکشی صاف و صیقلزیرکونیا روکشی مقاوم در برابر ضربه و سایش ایجاد می

های غیر منتظره سخت مصون نگه دارد و از خرابی تواند این ابزارها را در برابر شرایط استفاده از این عنصر می

جلوگیری کند. این مسئله باعث خواهد شد که هزینه نگهداری از این ابزارها به شکل قابل توجهی کاهش یابد. از 

شود تا عملکرد این عنصر برای ساخت قطعات مختلف به منظور جایگزینی قطعات فلزی و پالستیکی استفاده می

گیری افزایش و بهبود دهند. به عنوان مثال، در صنایع جوشکاری این عنصر را جایگزین ه طور چشمها را بدستگاه

 توانند خواسته و نیازهای ما را تامین کند.های سخت نمیاند، زیرا فوالد در محیطقطعات فوالدی کرده
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ز جنس زیرکونیا، با باالترین کیفیت و این شرکت با مدیریتی قوی و نظارت باال بر کیفیت قطعات تولید شده ا

ها و ابزارهای صنعتی و مورد نیاز شما را برای استفاده در دستگاه سرامیکی زیرکونیاقطعات کمترین قیمت 

آورد. گروه نظارت و بازرسی ما تمامی قطعات موجود تولید شده از جنس زیرکونیا را با دقت غیرصنعتی فراهم می

ترین قطعات را به شما ارایه دهد. پس فرصت را از دست ندهید و بهترین و باکیفیت کند تاو جدیت بررسی می

 هم اکنون برای کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان ما تماس گرفته یا به وبسایت ما مراجعه نمایید.

 
 


