
čistývolfrám elektróda

Čistévolfrámovéelektródy sútie, bez pridania oxidu. To umožňuje tip tvoríčistý, zovreté

koniec, ktorázaisťuje dobrústabilitu oblúka na AC. Sila elektronicképriestupok je

rovnako vysokáako 4.5ev. Požiadavka vysokénapätie na oblúku odvodenie, mánízky

Súčasnákapacita je ľahko a spálený. Je to dobrépre použitie s podmienkou, AC a v

situácii nízke požiadavky na zváranie.

Tória Volfrám elektródy

2% Tória Ž iarovka obsahuje nominálnu WT-2% alebo tórium oxid ThO2), ktorýje

rovnomerne rozptýlenépo celej dĺžke Tungsten. Najbežnejším typom Tungsten

použitýdnes. Tória volfrámovou elektródou poskytuje vynikajúcu odolnosťvoči bazéne

zvaru znečistenia, zatiaľčo súčasne ponúka jednoduchšíoblúkovézváračky začínajúci

schopnosti a viac stabilnýoblúk. Všeobecne možno povedať, tória volfrámovéelektródy

sa používajúelektródy DC negatívne alebo priamo polarity aplikácií, ako súuhlíkovéa

nerezovej ocele, niklovézliatiny a titán.

LanthanovéVolfrám elektródy

V lanthanovévolfrámovéelektródy sústále viac populárne v kruhu zváranie v

svet čoskoro potom, čo boli vyvinuté, pretože ich dobrézváracie výkon.

elektrickávodivosť lanthanovévolfrámovou elektródou je najviac uzavreták tomu 2%

tória Volfrámovéelektródy. Zvárači možno ľahko nahradiťtória volfrámovéelektródy s

lanthanovévolfrámovéelektródy na oboch AC alebo DC a nie je nutnévykonávaťžiadne

zváranie zmien v programe.

Cer Volfrám elektródy

Elektródy volfrámu céru majúdobrúvýchodiskovúoblúku výkon za stavu nízka prúd.

Ako oblúk prúd je nízky, môžu byťtieto elektródy na zváranie potrubia, nerez oceľa

jemnéčasti. Cer-Volfrám je najlepšie náhradou za Tória a volfrámu za Podmienkou nízke

DC.

Zirkón Volfrám elektródy

Zirkón volfrámovéelektródy súdobréna výkon v AC zváranie, najmäv rámci

vysokázáťažprúdu. Tieto elektródy môžu udržaťzovretékoniec pri zváraní, čo máza

následok menej volfrámu prieniku a dobráodolnosťproti korózii. To lopty sa tiežv AC

zváranie a máviac stabilnýoblúk ako čistého volfrámu. Najmäs vynikajúcim výkonom vo

vysokom zaťaženíAC zváranie, nie je nahraditeľnýinými elektródami. To tiežbráni

kontaminácii dobre AC zváranie.

Ytrium Volfrám elektródy

Ytrium volfrámu electrodemainly uplatniťv armáde a leteckého priemyslu s úzkou

oblúkom lúč, vysokákompresia pevnosť, a najvyššia penetrácia zváranie na strednej

a vysokej prúd.

KompozitnýVolfrám elektródy

Ich výkony môžu byťoveľa lepšítým, že pridádva alebo viac kovov vzácnych zemín, ktoré

sa vzájomne dopĺňajú. Kompozitnývolfrámovéelektródy sa tak stali z

obyčajnév elektródy rodiny.


