
 

 

 النحاس التنغستن                                

 

 التنغستن سبائك النحاس ھو مركب من التنجستن والنحاس، والتي تملك ممتازة

 العروض من التنجستن والنحاس، مثل المقاوم للحرارة، یجتذ المقاوم، وكثافة عالیة،

 ویستخدم على نطاق واسع في .فمن السھل أن یتم تشكیلھ .ممتاز الموصلیة الحراریة والكھربائیة

 .ھذه الصناعات مثل الطاقة ومحرك كھربائي، واإللكترون، والتعدین، ورحالت الفضاء والطیران

 غرقت التنغستن النحاس الحرارة

 من خالل التحكم في المحتوى .مركب من التنجستن والنحاس كیس أنا التنغستن حرارة النحاس

 ، ومطابقة ذلك لل(CTE) من التنغستن، یمكننا تصمیم معامل لھا من التمدد الحراري

 .، أشباه الموصالت (سي)، كوفار، الخ(Al2O3 ،BeO) المواد مثل السیرامیك

 التنغستن القطب الكھربائي النحاس

 مزیج من مزایا التنجستن والنحاس، وارتفاع درجة الحرارة المقاومة،

 قوس كھربائي االجتثاث، كثافة عالیة، من كبرى، الموصلیة، موصل الحراریة، و

 تخفیف من اآلالت، ولھا میزات مثل التعرق البارد، كما ھو الحال مع صالبة عالیة التنغستن،

 ارتفاع نقطة انصھاره، المضادة لاللتصاق الخصائص، وكثیرا ما تستخدم للقیام مقاومة معینة لل

 .تآكل، ومقاومة لدرجات الحرارة العالیة لحام، بعقب لحام قطب كھربائي

 التنغستن النحاس النبلة

 إلظھار اللون من النحاس األصفر، فھي .التنغستن السھام النحاس ھو مادة أكثر لیونة من ذلك بكثیر

 بعض القاذفون، وخاصة القدامى، .تصنع عادة مع نحو 70٪ ~ التنغستن ٪80

 مثل قبضة من ھذه السھام على سطح معدن تطور حفر المجھریة بعد أن كانت

 أصبحت التنغستن السھام النحاس أقل شیوعا بكثیر في السنوات األخیرة، .ألقیت لفترة من الوقت

 .مع النیكل / التنجستن السھام تصبح نوع من االبتدائي عالیة الكثافة السھام

 وزن النحاس التنغستن للغولف

 و .ورئیس نادي الغولف تشمل األوزان میزان واحد أو أكثر لسوینغ موازنة نادي الغولف

 یتم تحدید الوزن التوازن من عدد وافر من األوزان التوازن والتي تقام في تجویف الوزن

 .تشكلت في لعبة غولف رئیس النادي

 واآلن سبائك التنغستن معروفة جیدا بانھا أفضل المواد لھذا الدور الھام للنادي الغولف

 ھل یمكن أن یكون االنطباع العام عن كیفیة تطبیق سبائك التنغستن إلى .تحقیق التوازن بین الوزن

 .توازن أفضل للتحكم في نادي الجولف من دون صور المظاھرة

 الصمام النحاس التنغستن

 التنغستن ممكن من الضوء ثوري جدید  ھوLED جعل شكل عامل مخفض من

 البحوث لتكنولوجیا براءات االختراع في انتظار، التي تنتج 70 شمعة ASP وضعت .محرك

 :مالحظة للقارئ) .التنجستن 1) إلى 90 شمعة (التنجستن 2) من البیاض الناصع، تركیز الضوء)

 ھذه ھي التدابیر المحافظ یتم الجمع بین سائق ثابت الحالي مع

 (.لتحقیق االنتاج ال مثیل لھا إیزاء دقیق ریاضیا مخروط


