
الکترود تنگستن صخال

الکترودھای آنھایی کھتنگستن خالص بھ ھر گونھ عالوه بربدون از اکسید این اجازه می دھد تا.است بھنوک

سفراھم می کند کھپایانمچالھتمیز، ت قو بثبا درخو AC را .دھندمیتشکیل ت الکترونیکیقدر

است کھ بھ عنوانگناه .4.5evبھ عنوانباال باال براییک ولتاژبھنیاز جاس تخرا س ، آن را تاقو پایین

وظرفیت فعلی راحتیبھ .سوزانده می شوند ب ACشرایطتحتنرم افزاربرایخو و

در وضعیت .استنیازموردکمجوشکاری

الکترود متوریتنگستن

2٪ متوریتنگستن 2یک اسمیشامل WT-٪ و یا اکسید (ThO2)توریم است کھ بھ طور مساوی

در سراسرپراکنده رایج ترین نوع.تنگستنتمامطول تنگستن

.امروزه استفاده می شود الکترود متوریتنگستن ،فراھم می کند ازبسیار عالیمقاومت ب حوضچھ مذا

آلودگی در درکھحالی ھمان زمان ارائھ دھدمی س الکتریکیجوشکاری آسان ترشروعقو وقابلیت ھایبھ

ت تر .الکتریکی می باشدبا ثبا الکترودبھ طور کلی، متوریتنگستن الکترودبرای DC استفاده شودمی

ھایبرنامھمستقیممنفی یا ضد زنگفوالدکربن ومانندقطبکاربردی و آلیاژھای نیکل و

.تیتانیم است

الکترود النتانیمتنگستن

الکترودھای ھای تنتنگس مالنتانی در حال تبدیل شدن بھ ب تر درمحبو دایره ش درجو

زودیبھجھان ازپس آنھا، ببھ دلیل عملکرد شخو .توسعھ داده شدخود راجو

رسانایی الکتریکی الکترود مالنتانیتنگستن ،است ازبیشتر 2٪ متوری بستھ

الکترودھای .تنگستن الکترودبھ راحتی می توانیدجوشکار متوریتنگستن جایگزینبا

الکترودھای تنگستن یامالنتانی AC DCیا و ھر گونھباید بھنھ ش جو

ت برنامھ .تغییرا

الکترودسریم تنگستن

الکترودھای سکمتحت شرایطعملکردشروع خوبیسریمتنگستن الکتریکیقو

.جاری است سجریانھمانطور کھ در قو ، اینپایین است الکترود را می توان ضد زنگلولھ،برای جوشکاری استفاده

شودمی

تفوالد و بقطعا .خو ،سریمتنگستن متوریبرایجایگزینبھترین تحتتنگستن

وضعیت DC .کم

الکترود مزیرکونیوتنگستن

الکترودھای مزیرکونیوتنگستن در ACعملکرد در جوشکاری ب ھستند ،خو ص تحتبھ خصو

.جریان باالبار این الکترود مچالھپایانمی تواند ، کھ منجر بھھنگام جوشکاری حفظ

بمقاومت در برابر خوردگیکمتر ونفوذتنگستن .خو این پ دربھ خوبیتو AC جوشکاری و

ت تر از سبا ثبا .استخالصتنگستنقو ص با در بارعملکرد عالیبھ خصو باال

AC ھرجوشکاری، الکترودھای دیگر .قابل تعویض است ھمچنین آلودگیمقاومت در برابر بھ خوبی در

ش .ACجو

ایتریوم الکترود تنگستن

ایتریومتنگستن الکترود هبھ طور عمد در صنایع ھوانوردینظامی و سبا استفادهباریکقو شود

ت،فشرده سازیباالپرتو، و باالترینقدر شنفوذ درجو ومتوسط باال

.جاری است

الکترود کامپوزیتتنگستن

را می توانعملکرد آنھا دو یا بیشتر ازبا اضافھ کردن اکسیدھای ب کھیافتھبھبودخاکی کمیا

الکترودھای.ھستندمکملمتقابال ھایتنگستن یتکامپوز اند در نتیجھ تبدیل شدن بھ

.الکترودخانوادهعادی


