
 
 
 
 
 
 
zwartwolfraamdraad  
Zwartewolfraamdraad iswolfraamdraad metgrafiet bedekt. Debelangrijke toepassingen 
vanzwartewolfraamdraadzijn voorde productie  
vanopgeroldegloeilampfilamenten,kathode enondersteunende structuren vooreindbuizen, 
verwarming elementen voorhoge temperatuur ovensen  
verdampingbronnenmetalliserenprocessen.Dikkeredraaddikte,rechtgetrokken, 
zijnafwerking-grond en snijd ze instukkenstaafop grote schaal gebruiktvoor 
glas-op-metaal afdichtingleidingdelen inde verlichtingen elektronica-industrie.  
 
Schoongemaaktwolfraam draad  
SchoongemaaktWolfraam Wireisvreemde elementenen grafietverhoogd  
vanzwartwolfraam draad. SchoongemaaktWolfraam Wire ishet oppervlak  
vanelektrolytischgepolijstwolfraamdraad,en het zalglad, schoon, grijs zilvermet  
metalenglanszijn.Dewolfraam draadheeft uitstekendevervormbaarheid,een lange  
levensduur ensuperlichteffici雗tie.Gereinigdewolfraamdraadvooraltoegepast voorhet 
maken van diverseelektronenbuizen, H-serieauto-lamp, halogeenlampen andere  
specialelamp.  
 
Wolfraam RheniumWire  
Wolfraam rheniumwireisgebruikt voor de verwarmingelementen inhoge  
temperatuurovens, thermokoppels enin de elektronica.Het voordeelis de mogelijkheid 
omgroteretaaiheiddanwolfraamna blootstellingaan  
hogehandhaventemperaturen.Wolfraam draad heeftvezelstructuur,als de  
temperatuurbereikt1500-1600℃,de wolfraam gloeidraadzoudraaien,en veroorzakenhoge 
temperatuursag. Om de kwaliteitvan wolfraamdraadte verbeteren, wordthet  
altijdgemengdpaar  
additieventijdens het sinterenprocessie, zoals Na2O, K2O, SiO2,ThOom de capaciteitvan 
hoge-temperatuurte vergroten  
kruipweerstanden hoge temperatuuranti-statische zak van wolfraamdraad.Om desterkte 
vanwolfraamdraadverbeteren  
envoorkomenvervormingbij hogetemperatuur,gewoonlijknog watoxiden, zoalssilica, 
alumina, enkalium endergelijke.  
 
Vergulde Wolfraam    Rhenium  
Goud verguld wolfraam rhenium draad is wolfraam rhenium draad bedekt met Namelijk. 
Wolfraam    rhenium draad is eenKind van wolfraam draad, wolfraam en rhenium  
gemaakt met.  
 
Zakt niet uit wolfraam draad  
Zakt niet wolfraam wolfraam is gedoteerd met het element K (kalium) of andere  
elementen om het effect van bereikenZakt niet uit wolfraam draad van de. Doping met K kan 
vormen belletjes in wolfraam draad, die kan de preventDefaultherkristallisatie van de 
wolfraamdraad. En ze zijn dan ook verantwoordelijk voor hun lage weerstand van de  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
uitstaande niet-sag  
wolfraam bij hoge temperaturen van een gloeiende gloeilamp. Ongeveer 90% van de 
niet-sag wolfraam wordt bij kunstlichtlampen.  
Gestrande wolfraam draad  

 
Gestrande wolfraam draden element is voorzien van een hoog smeltpunt en een hoge  
weerstand tegen corrosie, voornamelijk toegepast vooraluminiserende kinescope, chromo 
scope, spiegels, kunststoffen en verwarmingselementen voor decoratie artikelen,  
Strandedwolfraam draad wordt toegepast voor het maken van verwarmingselementen en 
andere onderdelen van de kachel in de halfgeleider-en vacuapparaten.  
 
Vergulde wolfraam draad  
Vergulde wolfraamdraad betekent goud wolfraamdraad bekleed met een laag. Vergulde 
wolfraam rhenium draad iswolfraam rhenium draad met goud bedekt. Wolfraam draad en 
wolfraam rhenium draad met vergulde hebben soortgelijkeuiterlijk, maar  
verschillende materie inhoud. En de eigenschappen van wolfraamdraad en wolfraam 
rhenium staaldraadvan elkaar verschillen.  
 
Doped wolfraamdraad  
Doping in de blauwe wolfraamoxide of wolfraamoxide vermengd met sporen K2O, Al2O. En 
SiO2.Doped wolfraam draad,prestaties zijn beter dan gewone wolfraam draad, op grote 
schaal gebruikt in de magnetron, televisie, lassen materialen,speciale verlichting. 
Rechtgetrokken wolfraam draad  
Rechtgetrokken wolfraam draad wolfraam draad wordt rechtgetrokken. Rechtgetrokken 
wolfraam draad bevat zwarte rechtgetrokkenwolfraam draad, schoongemaakt wolfraam 
draad rechtgetrokken, rechtgetrokken wolfraam en rhenium draad.  
 
Wolfraam    Filament  
Thewolfraam    filamentof vacu gloeilamp wordt verhit tot temperaturen waarbij  
zichtbaar licht wordt uitgezonden doorweerstandsverhitting. Wolfraam filamentacts om  
elektrische weerstand, dissipeert stroom evenredig met de spanning welke  
toegepast maal de stroom door de draad. Als dat vermogen is voldoende om  
detemperatuur te verhogen tot boven1000 graden Kelvin, wordt zichtbaar licht  
geproduceerd. 



 


