
 

 

 

 

 

 

اهيم تنگستن سيس  

 

اه و يم تنگستن سيمهم از س یکاربرد یبرنامه ها. ت استيتن با پوشش داده شده گرافم تنگسياه سيم تنگستن سيس

برق،  یلوله ها یبرا یبانيپشت یالمپ، کاتد و سازه ها یبه رشته ها یرشته ا یچ المپ هايد مارپيتول ید برايسف

شيگرما  

م تر،يم اندازه ضخيس. یندهاير منابع در فرآيباال و تبخ یدما یکوره ها یعناصر برا  

شه به فلز سرب مهر و موم در يقطعات ش یبرا یله به طور گسترده اين و برش را به قطعات ميان زميصاف، پا

.شود یاستفاده م یکيو الکترون يیع روشنايصنا  

 

 

ز مفتول تنگستنيتم  

تن سطح م تنگسيز سيتم. د مطرح شده استياه و سفيم تنگستن سيرا از س یت و عناصر خارجيز تنگستن، گرافيتم

م يس. است یبا درخشش فلز یو خاکستر یز، نقره ايد صاف، تميم تنگستن جال است و در آن بايس یتياز الکترول

م تنگستن به طور عمده يز سيتم. فوق العاده است ینور یو بهره ور ی، عمر طوالنیعال یها یژگيتنگستن و

ژه يو یگر المپ هاير، المپ هالوژن و دخودکا مختلف، المپ سر یکترون به کار هاال یساخت المپها یبرا

.استفاده شود  

 

 

وميم رنيتنگستن س  

.شود یک استفاده ميدما باال، ترموکوپل و الکترون یگرم کردن عناصر در کوره ها یم برايرن تنگست  

نسبت به تنگستن پس از قرار گرفتن در معرض  یشتريب یريت انعطافپذيحفظ خاص یآن برا يیت آن، توانايمز

ر باال استايبس  

، رشته تنگستن℃ 1600-1500رسد  یکه دما م یبر، زمانيساختار ف یم تنگستن دارايس. درجه حرارت  

شه مخلوط يم تنگستن، آن است که هميت سيفيبهبود ک یبرا. به نوبه خود، و باعث شره با درجه حرارت باال است

از یبرخ  

ت با درجه يش ظرفينات به منظور افزا، امکاNa2O ،K2O ،SiO2در طول صفوف پخت،  یمواد افزودن

 حرارت باال

م تنگستنيس یبه منظور بهبود سرسخت. م تنگستنيباال ضد شره س یمقاومت در برابر خزش و دما  

نا ويس، آلوميليآن مانند س یدهاياکس یر شکل تحت درجه حرارت باال، معموال بعضيياز تغ یريو جلوگ  

.رهيم و غيپتاس  

 

 

 

 



 

 

 

 

وميم تنگستن رنيطال اندود س  

 

م يم تنگستن و رنيم با طال پوشش داده شده است سيم رنيتنگستن س یعنيطال اندود تنگستن،  Rheniumم ياز س

.م، ساخته شده استيم تنگستن با تنگستن و رنينوع از س  

 

 

ر شره مفتول تنگستنيغ  

 

 

دن به اثر استيرس یگر عناصر برايا ديو ) ميپتاس( Kصر ر شره تنگستن تنگستن دوپ شده با عنيغ  

 یدهد، که م یل ميم تنگستن تشکيموجود در س ید حباب هايتوان یم Kنگ با يدوپ. م تنگستن عدم خم شدنيس

از یريتواند جلوگ  

ر شرهيمقاومت در برابر برجسته کم غ یز خود را برايو آنها ن. باشد یم تنگستن ميتبلور مجدد از س  

 یر شره تنگستن در المپ هايدرصد از غ 90حدود . گستن در درجه حرارت باال از رشته المپ درخشان استتن

رديگ یمورد استفاده قرار م یرشته ا  

.چراغ ها بود  

  

م تنگستن رشتهيس  

 

اعمال یباال، به طور عمده برا ینقطه ذوب باال و مقاومت در برابر خوردگ یم تنگستن عنصر دارايرشته س  

ک ها و عناصر ينه ها، پالستي، آیکردن، دامنه کروموزوم یلمبرداريف یونيزيبرنامه تلو aluminizingاز 

ون، رشتهيمقاالت دکوراس یبخار  

.را داشته باشند یمه هاديگر در خال و نيد یها یبخار یساخت عناصر و اجزاء بخار یم تنگستن برايس  

.دستگاه  

 

م تنگستن روکش طاليس  

 

م تنگستن يم رنيطال اندود س. از طال یه ايم تنگستن پوشش داده شده با اليس یاندود به معنم تنگستن طال يس

م با طال اندود به ظاهر يم تنگستن و رنيم تنگستن و سيس. را با طال اندود شده است Rheniumم يتنگستن س

ميم تنگستن و رنيم تنگستن سيو خواص از س. مشابه، اما مقدار مواد مختلف است  

.گر استيکديوت از متفا  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

م تنگستن دوپيس  

 

م تنگستن يو س. K2O ،Al2O یابيا مخلوط با رديد تنگستن يرنگ اکس ید تنگستن آبينگ در اکسيدوپ

SiO2.Doped،  

ون، مواد يزيو، تلويکروويما یدر اجاق ها ی، به طور گسترده ایم تنگستن معموليعملکرد بهتر از س

.شود ی، نور مخصوص استفاده میجوشکار  

 

 صاف مفتول تنگستن

ز صاف يد صاف، تمياه و سفيم تنگستن شامل مفتول تنگستن سيصاف س. م تنگستن صافيم تنگستن سيصاف س

.ميم رنيم تنگستن، و صاف تنگستن سيس  

 

 رشته تنگستن

 

filamentof Thetungsten یه درجه حرارت که در آن نور مرئاست ب یرشته ا یالمپ خالء المپ ها 

شود یساطع شده گرم م  

قدرت، متناسب با  ی، که به پراکندگیکيک مقاومت الکتريتنگستن به عنوان  filamentacts. حرارت مقاومت

است به منظور باال بردن درجه  یکه سطح قدرت کاف یهنگام. ق رشتهيرا از طر یولتاژ به کار روند، زمان فعل

.شود ید ميتول ین، نور مرئيدرجه کلو 1000تر از حرارت به باال  

 


