
ลว ดทงัส เตนส ดีาํ

ลว ดทงัส เตนส ดีาํเปนลว ดทงัส เตนกบัเคลือ บกราไฟทโปรแกรม ที่ส าํคญั ขอ งลว ดทงัส เตนส ดีาํ

ส าํหรบั

การผลิตขดไส หลอ ดไส , แคโทดและโครงส รางการส นบัส นนุส าํหรบัหลอ ดไฟ , คว าม รอ น

อ งคประกอ บส าํหรบัเตาเผาอ ณุ หภ มู สิ งูและแหลงที่ม าระเหย ในกระบว นการ metalizing หนา

ขนาดลว ด,

ดดัไดเส รจ็ส ิ้นดนิและตดัเปนชิ้นเหล็กที่ใชกนัอ ย างแพรหลาย ส าํหรบัแกว กบัโลหะชิ้นส ว นนาํตรา

ประทบัในการใหแส งส ว าง

และอ ตุส าหกรรม อ เิล็กทรอ นกิส 

ลว ดทงัส เตนทาํคว าม ส ะอ าด

ทาํคว าม ส ะอ าด Wireis Tungsten ย กอ งคประกอ บตางประเทศ และกราไฟทจากลว ดทงัส เตนส ดีาํ 

ลว ดทงัส เตนทาํคว าม ส ะอ าดคอื

พื้นผวิ ขอ งลว ดทงัส เตน electrolytic ขดัและจะตอ งม ผีวิ เรยี บส ะอ าดส เีทาเงินที่ม คีว าม ม นัว าว ขอ ง

โลหะ

ลว ดทงัส เตนม  ีformability ที่ย อ ดเย ี่ย ม ชวี ติที่ย าว นานและประส ทิธภิ าพการส อ งส ว างส ดุ ลว ด

ทงัส เตนทาํคว าม ส ะอ าดเปนส ว นใหญ 

นาํไปใชส าํหรบัการทาํหลอ ดอ เิล็กตรอ นที่แตกตาง, H หลอ ดไฟอ ตัโนม ตัชิดุหลอ ดไฟฮ าโลเจน

และโคม ไฟพเิศ ษ อ ื่น ๆ

ลว ดทงัส เตนรเีนยี ม

ลว ดรเีนยี ม ทงัส เตนที่ใชส าํหรบัเครื่อ งทาํคว าม รอ นอ งคประกอ บในเตาเผาเทอ รโม อ ณุ หภ มู สิ งูและ

ในอ ตุส าหกรรม อ เิล็กทรอ นกิส 

ประโย ชนขอ งม นัคอื คว าม ส าม ารถในการรกัษ าคว าม เหนยี ว ม ากขึ้นเม ื่อ เทยี บกบัทงัส เตน



หลังจากส มั ผสั กบัส งูม าก

อ ณุ หภ มู ลิว ดทงัส เตนม โีครงส รางเส นใย เม ื่อ อ ณุ หภ มู ถิงึ 1500 -1600 ℃, filament ทงัส เตน

จะเปดและทาํใหเกดิการย อ ย อ ณุ หภ มู สิ งู เพื่อ ปรบัปรงุคณุ ภ าพขอ งเส นลว ดทงัส เตนจะถกูผส ม

เส ม อ บาง

ส ารเตมิ แตงในระหว างการเผาขบว นเชน Na2O, K2O, SiO2, โถเพื่อ เพิ่ม คว าม จขุอ งอ ณุ หภ มู สิ งู

คบืตานทานและอ ณุ หภ มู สิ งูปอ งกนัย อ ย ขอ งลว ดทงัส เตน เพื่อ ปรบัปรงุคว าม ดื้อ รั้นขอ งลว ด

ทงัส เตน

และปอ งกนัการเส ยี รปูที่อ ณุ หภ มู สิ งูกม็ กัจะเพิ่ม อ อ กไซดบางอ ย างเชนซลิิกาอ ะลูม นิาและ

โพแทส เซยี ม และอ ื่น ๆ

รเีนยี ม ทงัส เตน ชบุทอ ง

ทอ งทงัส เตนลว ดเคลือ บทอ งรเีนยี ม เปนลว ดทงัส เตนรเีนยี ม ชบุดว ย กลาว คอื  ลว ดทงัส เตนรเีนยี ม

คอื

ชนดิขอ งลว ดทงัส เตนทงัส เตนและรเีนยี ม ทาํดว ย ทงัส เตนที่พบม ากที่ส ดุและส ดัส ว นขอ งรเีนยี ม

เปน 97W3Re และ 98W2Re 75W25Re

ลว ดทงัส เตนปลอ ดย อ ย -

ทงัส เตนทงัส เตนปลอ ดย อ ย จะเจอื กบัอ งคประกอ บขอ ง K (โพแทส เซยี ม ) หรอื อ งคประกอ บอ ื่น  ๆ

เพื่อ ใหบรรลุผลจาก

ลว ดทงัส เตนที่ไม ใชย อ ย ขอ ง เตมิ ดว ย  K ส าม ารถฟอ รม ฟอ งอ ากาศ ในส าย ทงัส เตนซึ่งส าม ารถ 

ปอ งกนัไม ใหเริ่ม ตน

recrystallization ขอ งลว ดทงัส เตน และพว กเขาจงึรบัผดิชอ บในการตานทานต่ําขอ งพว กเขาที่

โดดเดนย อ ย บหุรี่

ทงัส เตนที่อ ณุ หภ มู สิ งูจากหลอ ดไฟเรอื งแส ง เกี่ย ว กบั 90% ขอ งทงัส เตนไม ย อ ย จะใชในไส 



โคม ไฟ

ลว ดทงัส เตน ที่คว ั่น

ทงัส เตนอ งคประกอ บ ที่คว ั่น ส าย ม จีดุหลอ ม เหลว ส งูและทนตอ การกดักรอ นส งูนาํม าใชเปนหลัก

ส าํหรบั

อ ลูม เินยี ม CRT ขอ บเขต โครโม โซม , กระจก, พลาส ตกิและอ งคประกอ บขอ งเครื่อ งทาํคว าม รอ น

ส าํหรบับทคว าม ตกแตง, ที่คว ั่น

ลว ดทงัส เตนจะถกูใชส าํหรบัการทาํอ งคประกอ บคว าม รอ นและส ว นประกอ บเครื่อ งอ ื่น  ๆในเซม ิ

คอ นดกัเตอ รและส ญู ญ ากาศ

อ ปุกรณ 

ลว ดทงัส เตน ชบุทอ ง

ลว ดทงัส เตนเคลือ บทอ งหม าย ถงึลว ดทงัส เตนทอ งเคลือ บดว ย ชั้นขอ ง ลว ดทงัส เตนเคลือ บทอ ง

รเีนยี ม คอื

ลว ดทงัส เตนรเีนยี ม กบัชบุทอ ง ลว ดทงัส เตนและลว ดทงัส เตนรเีนยี ม กบัชบุทอ งม ทีี่คลาย กนั

ลักษ ณ ะที่ปรากฏ แตเนื้อ หาแตกตางกนัว สั ด ุและคณุ ส ม บตัขิอ งลว ดทงัส เตนและลว ดทงัส เตน

รเีนยี ม เปน

ที่แตกตางจากกนัและกนั

ลว ดทงัส เตนเจอื

เตมิ ในอ อ กไซดส ฟีาทงัส เตนอ อ กไซดหรอื ทงัส เตนผส ม กบัรอ งรอ ย  K2O, Al2O และลว ดทงัส เตน 

SiO2.เจอื ,

ประส ทิธภิ าพการทาํงานที่ดกีว าลว ดทงัส เตนส าม ญั ที่ใชกนัอ ย างแพรหลาย ในเตาอ บไม โครเว ฟ ,

โทรทศั น, ว สั ดเุชื่อ ม ,

แส งพเิศ ษ



ลว ดทงัส เตนย ดื

ลว ดทงัส เตนย ดืเปนเส นลว ดทงัส เตนย ดื ลว ดทงัส เตนย ดืส ดีาํซึ่งรว ม ถงึการย ดื

ลว ดทงัส เตนทาํคว าม ส ะอ าดลว ดทงัส เตนย ดืและย ดืลว ดทงัส เตนรเีนยี ม

ไส หลอ ด ทงัส เตน

เส นใย ทงัส เตนส ญู ญ ากาศ หลอ ดไฟถกูใหคว าม รอ นกบัอ ณุ หภ มู ทิี่แส งที่ม อ งเหน็จะถกูปลอ ย

อ อ กม าจาก

คว าม รอ นคว าม ตานทาน filamentacts ทงัส เตนเปนตวั ตานทานไฟฟาซึ่งใชกาํลังไฟฟาส ดัส ว น

กบัแรงดนัไฟฟา

ใชเว ลาในปจจบุนัผานไส หลอ ด เม ื่อ ระดบัพลังงานที่เพยี งพอ ที่จะเพิ่ม อ ณุ หภ มู ถิงึขางตน

1000 อ งศ าเคลว นิ, แส งที่ม อ งเหน็คอื การผลิต


