
Čierna Žiarovka Wire 

  

Čierny drôt je volfrám volfrám drôt s grafitovým povlakom. Dôležité aplikácie čierne 

volfrámového drôtu sú pre 

výroba stočená žiarovkové vlákna, katóda a podporné štruktúry pre elektrónok, kúrenie 

prvky pre vysoké pece a odparovanie, takže urces v metalizing procesov. Silnejší drôt 

veľkosti, 

narovnal sa úprava plochy a nakrájame na kúsky tyčí široko používané pre sklo-kov časti 

tesnenia vedenia v osvetlenia a 

elektroniky. 

  

Čistiť Tungsten Wire 

Vyčistené Volfrámové Wireis zdvihol cudzie prvky a grafitu z čierneho drôtu volfrámu. 

Čistiť Wolfram Wire je 

Povrch elektrolytické lešteného volfrámové drôty, a to musí byť hladký, čistý, šedá 

strieborná s kovovým leskom. Volfrámu 

Drôt má vynikajúcu tvárnosť, dlhú životnosť a výborný osvetlenie účinnosť. Čistiť volfrám 

drôt sa používa najmä pre 

robiť rôzne elektrónky, serie H auto lampa, svietidlá a ďalšie špeciálne lampa. 

  

Žiarovka Rénium Wire 

Wireis volfrámu rénium používané pre vykurovacie články vo vysokých teplôt termočlánky 

pece, v elektronike. 

Jeho výhodou je jeho schopnosť udržiavať väčšie ťažnosť v porovnaní s volfrámu po 

expozícii s extrémne vysokými 

teploty. Žiarovka drôt má štruktúru vlákien, keď teplota dosiahne 1500-1600 ° C, volfrám 

vlákna 

by sa obrátil, a spôsobujú vysoké teploty klesnúť. Ak chcete zlepšiť kvalitu volfrámu drôtu, 

to je vždy zmiešané niektoré 

prísady počas spekanie sprievodu, ako Na2O, K2O, SiO2, Tho zvýšiť kapacitu pri vysokej 

teplote 

odolnosť proti tečeniu a vysokú teplotu anti-SAG volfrámu drôtu. S cieľom zlepšiť 

húževnatosť volfrámu drôtu 

a zabrániť deformácii pri vysokých teplotách, to nám ually pridal niektoré oxidy, napríklad 

kremíka, hliníka a 

draslíka a tak ďalej. 

  

Pozlátené Tungsten Rénium drôt 

  

Pozlátený volfrám rénium drôt je to volfrámu rénium drôt pokrytý zlatom. Wolfram rénium 

drôt je druh 

volfrámu drôtu, sa s volfrámu a rénia. 

  

Non-SAG Žiarovka Wire 



  

Non-priehyb volfrám volfrám je dopované s prvkom K (draslík) alebo iných prvkov na 

dosiahnutie účinku 

bez klesnúť z volfrámu drôtu. K dopingu sa môžu tvoriť bubliny v volfrámového drôtu, 

ktorý môže zabrániť 

rekryštalizácii z volfrámu drôtu. A sú tiež zodpovedné za ich vynikajúcu nízkym odporom 

non-SAG 

volfrámu pri vysokých teplotách žiariace vlákne. Asi 90% non-SAG volfrámu je používaný 

v žiarovky 

lampy. 

  

  

  

  

Stranded Tungsten Wire 

  

Lanko volfrámové drôty prvok má vysoký bod topenia a vysokú odolnosť proti korózii, 

používaná predovšetkým pre 

aluminizing kineskop, chrómový rozsah, zrkadlá, plasty a kúrenie prvky pre dekoračné 

predmety, Stranded 

volfrámu drôt sa používa pre výrobu vykurovacích teliesok a ďalšie komponenty kúrenie v 

polovodiči a vákuové 

zariadenia. 

  

Pozlátené Tungsten Wire 

  

Pozlátený volfrám drôt znamená, volfrám drôt pokrytý vrstvou zlata. Pozlátený volfrám 

rénium drôt 

volfrámu, rénia drôt s pozláteným. Volfrám drôt a volfrámu rénium drôt s pozlátený majú 

podobné 

vzhľad, ale líšia sa Vecný obsah. A vlastnosti volfrámu a volfrámové drôty rénium drôtu sú 

líšiace sa od seba navzájom. 

  

Dopoval Tungsten Wire 

  

Doping v modrom oxidu volfrámu oxidu volfrámu alebo v zmesi s letom K2O, Al2O. A 

SiO2.Doped volfrám drôt, 

je lepšie než bežné volfrámového drôtu, široko používané v mikrovlnnej rúry, televízie, 

zváracích materiálov, 

Špeciálne osvetlenie. 

  

Narovnal Tungsten Wire 

Narovnal volfrámu drôt je drôt volfrámu narovnal. Narovnal volfrám drôt obsahuje čierny 

narovnal 



volfrám drôt, vyčistiť narovnané volfrámový drôt, a narovnal volfrámových drôtov rénium. 

  

Volfrámovým vláknom 

  

Thetungsten filamentof vákuové žiarovky sa zahreje na teplotu, kedy je viditeľné svetlo 

emitované 

odporový ohrev. Volfrámu filamentacts ako elektrický odpor, ktorý rozptyľuje energiu 

úmerný napätiu 

aplikovaný, časy prúd cez vlákna. Keď to po wer úroveň stačí zvýšiť teplotu vyššie 

1000 stupňov Kelvina, sa vyrába viditeľné svetlo. 


