
 

 

 

 

 

 مفتول تنگستن

گراد، فشار بخار کميدرجه سانت 3410اال از مواد، مانند نقطه ذوب از ب يیخواص مانند تنگستن با کارا  

لهيکه ارزش تنگستن م ی، به طوریب انبساط حرارتين ضرييفشار در درجه حرارت باال و پا  

 یبرا یبانياز بخش پشت يیشه مهر و موم و بخش هايان فلز و شين ميدر ا. باال یدما یندهايمحصوالت و فرا

يیروشنا  

.ک فر با درجه حرارت باال استيکسو کننده ها و سهام يکون را حفظ يلير سيک اسيونو الکتر  

 

 نوار تنگستن

م تنگستن در بر داشت،يس يیل روشنايشود به طور عمده در مواد، برش و سر، وسا یاستفاده م Barisتنگستن   

یه موتوريل نقليوسا یرا برا شرفتهيلندر، مواد پيبرق و گرما، محور موتور و بشکه س یتماس با نقطه از هاد  

که تفنگ،  یل مخصوص، به طوريساختن فلزات است یشود برا یز استفاده مين نيا. انواع فوالد مقاوم به حرارت

یما و ماهواره ايتوپخانه، موشک، هواپ  

اکثرکوچک، حد یک منحنياگر چه اندازه نوار ممکن است به . تک رنگ است ین برق از نقره به جايا. حمل و نقل  

.متريليم 7شتر از يد بيبا یارتفاع منحن  

 

 نازل تنگستن

آنها. د تنگستن خالص، تنگستن و تنگستن ساخته شده استيتوان از جنس کارب ینازل تنگستن را م  

است؛ 19.3g/cm3~  19.2نازل تنگستن خالص حدود  یمختلف، چگال یچند پل پروستات شارژ، مانند تراکم ها  

است 18.5g/cm3-15د تنگستن حدود ينازل کارب یچگالنازل تنگستن و  یچگال  

14.4-1g/cm3.  

 

 سطح تنگستن

از آنجا که از تنگستن ساخته شده، سنجاق تنگستن خواص مشخصه. ن از مواد است، از تنگستن استين پيتنگستن پ  

ضافها. ین انبساط حرارتييار پايب بسيو ضر یخوب، استحکام کشش ینقطه ذوب باال، مقاومت به خوردگ  

.یگر، بهبود چقرمگيا مورد ديفوالد و   

 

 الکترود تنگستن خالص

لخت یز، انتهايدهد تا نوک به شکل تم ین اجازه ميا. د افزوديتنگستن هستند، بدون اکس یالکترودها  

باال یبرا یضرور. 4.5evبرابر است با به  یکيالکترون یتجاوز قدرت ها. قوس است ACکند که ثبات  یفراهم م  

ک برنامه خوب استين يا. سوزانده شده است یتواند به راحت یکم است، و م یت فعليق از ولتاژ قوس، ظرفاشتقا  

.از استيکم مورد ن یت جوشکاريو وضع ACت يوضع  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

الکترود تنگست   

کنواخت پراکنده در سراسرياست که بطور ) ThO2(م يد توريوزن از اکس ٪2 یحاو یتنگستن اسم 2٪  

کند یفراهم م dالکترود تنگست. نيع تريتنگستن استفاده از شا. طول کل تنگستن  

قوس ساده شروع یدهد جوشکار یاستخر جوش، اما در همان زمان ارائه م یدر آلودگ یار خوبيمقاومت بس  

استفاده  یکاربرد یم برنامه هايستقو م یالکترود قطب منف DC، در یبه طور کل. ها و قوس با ثبات تر است یژگيو

شود یم  

.وم استيتانيکل و تين یاژهايمانند کربن و فوالد ضد زنگ و آل  

 

  الکترود تنگستن

مشترک گرد جهان ینده ايبه طور فزا یل شدن به جوشکاريتنگستن در حال تبد یالکترودها  

تنگستن  یکيالکتر تيهدا. شده است با در نظر گرفتن عملکرد خوب جوش خود را توسعه داد  

ن شود تنگستن يگزيتواند جا یم یاپراتور به راحت. تنگستن بسته شده است ٪2الکترود در اکثر   

د انجام هر برنامه جوشياست، و نه با DCا ي ACا يتنگستن ،  یالکترودها  

.راتييتغ  

 

م الکترود تنگستنيسر  

از آنجا که . است ین سطح فعلين ترييست که پااست، ارائه شده ا یک قوس شروع خوبيم الکترودها يتنگستن سر

 قوس

فوالد ضد زنگ و عناصر نازک استفاده  یلوله ها یجوشکار یتوان برا ین الکترود را ميدر حال حاضر کم است، ا

ميتنگستن سر. شود یم  

.است DC-ن تنگستن کميگزيجا ین راه برايبهتر  

 

  الکترود تنگستن

.ان باالير بار جريژه در زي، به وACز جوش ا یعملکرد خوب dتنگستن یالکترودها  

کمتر و تنگستن یريشود، که منجر به نفوذ پذ یم یدر معرض نگهدار یجوشکار ین الکترود ها ممکن است برايا  

که از تنگستن خالص  یبا ثبات تر از کسان یقوس جوشکار ACتوپ و  یآن را به خوب. یمقاومت در برابر خوردگ

به خصوص. است  

ن، طول يعالوه بر ا. شود ین نميگزيگر جايد ید با الکترودهايتوان ی، میجوشکار ACرتر در بار باال از عملکرد ب

کشد یم  

.یجوشکار AC-یبه خوب یآلودگ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

وم الکترود تنگستنيتريا  

.استفاده شود يیش و صنعت حمل و نقل هواک پرتو به ارتيوم الکترود تنگستن به طور عمده با قوس باريتريا  

.و بزرگن فرکانس قدرت متوسط يباالتر یو جوشکار یمقاومت در برابر فشرده ساز  

تيالکترود تنگستن کامپوز  

اب است، که يکم ید فلز خاکيشتر از اکسيا بين از دو يش عالوه بر ايبا افزا یاديتوان تا حد ز ین عملکرد را ميا

 متقابال

ن، از الکترود در خانواده نرمايت است، بنابرايتنگستن کامپوز یکترودهاال. مکمل  

 

 صفحه تنگستن

 یشود، برنامه ها یاز ساخت و ساز از فر و ابزار استفاده م يیدر بخش ها یتنگستن به طور گسترده ا یسک هايد

ديتول یاز مواد خام برا یکاربرد  

شود، بسته به یا مات ميسطح براق . یمه هاديع نيک و صنايقطعات الکترون  

.یضخامت و عرض پارامترها  

 

ارتباط با ما/ نقطه تنگستن   

ض تکرار شده استيتعو ی، در صورتیولتاژ باال، به طور کل یاستفاده در کاربردها یرله نقطه برا/ تنگستن   

تنگستن. ش مقاومت قوس تنگستن استي، که آنها را، ساCدرجه  3380ذوب  یدما. درخواست شده است  

 یاز برنامه ها یکه به عنوان آند در تماس در برخ یژه زمانيد دشوار است، به ويلم اکسيل به فيتواند تبد یم

ن،يبنابرا. شود یاستفاده م DC، از یکاربرد  

وم به عنوان تماس با آند مورد استفاده ياژ پاالديشود، و آل یتنگستن به عنوان تماس با کاتد است که اغلب استفاده م

یبين ترکيچن. رفتقرار گ  

.رساند یز مقاومت تماس و رابط انتقال مواد را به حداقل مين  

 

 ورق تنگستن

W، به عنوان الکترود Wت باال اسلب يفيد نورد گرم و سرد همراه با کيژه، توليو یدرمان ها  

ک و يونک، خالء الکتريره، مورد استفاده در الکتروني، و غW یق هايو قا یبشقاب، حرارت، حفاظت حرارت

رهي، و غيیروشنا  

انيتنگستن دهان جر  

 یخواهد شد در درجه اول در خاک. گر فلزات مقاوم به درمان استيژه تنگستن تنگستن با ديار ويان بسيدهان جر

شود یاب استفاده ميکم  

ره، درجه حرارت بااليشه کوارتز، و غيدستگاه، حرارت ذوب عنصر القاء ش  

.یکشت  

 

 

 

 



 

 

 

 

 هدف تنگستن

ت توسط جوش متصل شود، با استفاده از اتمسفر کنترل شده، ويه گرافير اليتنگستن به اهداف ز  

brazing ن و کروم استين و پالتيمواد مناسب مانند پالت.  

 

اهيم سيتنگستن س  

شو،د شستيظ اسيباال تغل ید با تکنولوژيده و تولييم تنگستن آاليم ها در سيهمه س  

isostatic  ،فشار دادنPLC م پخت، يکنترل، به طور مستقswaging محصوالت . ه به صورت خودکاريو تغذ

اه تنگستنيم سيس  

درجه حرارت تبلور مجدد یباال یکنواختيباال،  یحداقل دما یريمجهز به شکل گ  

 یم تنگستن خشن را براين، سوز 3kg/pcاگر نوار از تنگستن . چ استيم پياز س یار خوبيبس یت هاياندازه و ظرف

وزن یجوشکار  

5kg/pc .ديد با توجه به خاص را انتخاب کنياه و سفيم سيتوانند از انواع تنگستن س یان ميمشتر  

.یکاربرد یبرنامه ها  

 

ه شدهيم تنگستن تصفيس  

ن پاک استم تنگستيس. د استياه و سفيت سيم تنگستن گرافيو س یبلند کردن عناصر خارج یم تنگستن خوب برايس  

.د استياه و سفيبراق و س ید صاف، روشن، فلز نقره ايم، و بايسطح س یتيتنگستن جال الکترول  

بايم تنگستن زيس. ار سبک استي، دوام و راندمان بسیم تنگستن تورق عاليس  

.شودژه استفاده يو یخودکار، المپ هالوژن و المپ ها H ی، المپ سریکيمختلف الکترون یلوله ها یعمدتا برا  

 

وميم رنيتنگستن س  

.کيباال، ترموکوپل و الکترون یعناصر حرارت در کوره در دما یوم و تنگستن مورد استفاده برايم رنيس  

ار ينسبت به تنگستن پس از قرار گرفتن در معرض بس یشتريب یرويک نيحفظ  یخود را برا يین توانايت آن ايمز

 باال است

1600-1500، تنگستن ℃ یکه دما ی، زمانیبريفم تنگستن با ساختار يس. درجه حرارت  

"مخلوط  یشه با کميم تنگستن، آن است که هميت سيفيبهبود ک. ر دهد و باعث کاهش درجه حرارت باالييرا تغ  

باال یت دمايت ظرفيتقو ThO2در  Na2O ،K2O ،SiO 2پخت، مانند  یدر طول صفوف از مواد افزودن  

م تنگستنيس یبه منظور بهبود چقرمگ. م تنگستن استيخزش ضد شره س باال و مقاومت در برابر یدر دماها  

نا،يس، آلوميليد سيباال، عموما به اضافه حدود اکس یر شکل در دماهايياز هر گونه تغ یريو جلوگ  

.رهيم و غيپتاس  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وم تنگستن روکش طاليرن  

م تنگستنيوم سيرن. م تنگستن با طال پوشش داده شده استيم سيچون رن Rhenium ميتنگستن طال اندود س  

.ميم تنگستن تنگستن و رنيک سين يچن  

 

ر شره مفتول تنگستنيغ  

دن به اثريرس یگر عناصر برايا ديو ) ميپتاس( Kاژ تنگستن، تنگستن عنصر يکاهش از آل  

لياز تشک یريم تنگستن که ممکن است به جلوگيستوان از  ینگ را ميدوپ Cحباب . ستيم تنگستن چکه نيس  

ک قطره کوچکيمقاومت  ین مسئول برايآنها همچن. م تنگستنيتبلور از س  

شود یاز شره المپ رشته تنگستن استفاده م ٪90حدود . یرشته ا یرشته تنگستن با درجه حرارت باال المپ ها  

.چراغ ها بود  

 

م تنگستن رشتهيس  

باال، به طور عمده اعمال یتنگستن در خواص نقطه ذوب باال و مقاومت در برابر خوردگچ خورده از عنصر يم پيس  

ش جواهرات عناصر، رشتهيک و گرماينه ها، پالستيان، آيکردن ، کروم جر یلمبرداريف یونيزيبرنامه تلو  

و خالء یگر بخاريد یمه هاديشود حرارت عناصر و قطعات ن یشود باعث م یم تنگستن اعمال ميس  

.ستگاهد  

 

م تنگستن روکش طاليس  

م يم تنگستن طال اندود رنيس. م تنگستن با طال پوشش داده شده استياست که س ین بدان معنيا يیم تنگستن طاليس

 است

م تنگستن روکش طال، مشابهيم تنگستن و کابل با رنيس. م تنگستن طال اندوديم سيرن  

م و کابليم سيتنگستن تنگستن و رن خواص. است یباد یمختلف آنت یظاهر، اما با غلظت ها  

.گر هستنديکديمتفاوت از   

 

م تنگستن دوپيس  

و تنگستن SiO2.Dopedم يس. Al2O K2O یابيا مخلوط با رديتنگستن تنگستن  ید کبالت آبينگ با اکسيدوپ  

 یاد مصرفون، مويزيو، تلويکروويما یدر اجاق ها یک المپ استاندارد، به طور گسترده ايعملکرد بهتر است از 

شود، یاستفاده م یجوشکار  

.نور مخصوص  

 

م تنگستن صافيس  

د صاف صافياه و سفيم تنگستن شامل سيس. م استيم تنگستن مستقيک سيمفتول تنگستن صاف   

.م صافيم سيم تنگستن صاف، تنگستن و رنيک سيز با يم تنگستن، تميس  

 

 

 

 



 

 

 

 

 رشته تنگستن

با گرم یک خال به درجه حرارت که در آن نور مرئيرشته،  fمپ تنگستنال  

قدرت متناسب با ولتاژ ی، که باعث پراکندگیکيبه عنوان مقاومت الکتر تنگست. مقاومت در برابر حرارت  

باال بردن درجه حرارت  یبرا یکه سطح قدرت کاف یهنگام. ق رشتهيان از طري، جریکاربرد یزمان برنامه ها

.است شتريب  

.است ین، نور مرئيدرجه کلو 1000  

 

ق تنگستنيقا  

شود، پرتو الکترون  یق تنگستن شده است به طور گسترده استفاده ميق مشخص و موثر،  قايقا یک کشتيبه عنوان 

 و پاشش

ع پوشش خالءيپخت و سرد شدن آهسته در صنا یحرارت  

 

د تنگستنيکارب  

ا ذوب،يشکند، و  یکه م یو آب ینند مواد، نور خاکسترک فلز، ماي، Carbideisمتراکم  یتنگستن ها  

د در ياه و سفين است که با حرارت دادن پودر تنگستن با کربن سيا). ° F 4700(گراد  یدرجه سانت 2600در 

دروژن آمادهيحضور ه  

 1920د، روند در سال يتول یبرا). ° F 2900-درجه  2550(گراد  یدرجه سانت 1600- یدرجه سانت 1400

نيزم: افته انديتوسعه  یراب  

کل، کبالت، و فشرده را به شکل مورد نظر مخلوط شده و پس از آنيگر از فلز، معموال نيد یکيپودر تنگستن با   

از محلول یس گرانول بخشيشود و خ یگر، که ذوب مي، فلز د° Cگرم  1600- یدرجه سانت 1400 یبه دما  

د کبالت شناخته شده انديتنگستن کارب یمانيت سيکامپوز. مانيا سيو ک پلت چسبان يد تنگستن، که به عنوان يکارب  

.Carboloyو  Widia، به عنوان یتجار یاز نام ها یاريبس  

 

 بوته تنگستن

شود مانند حرارت یباشد که معموال در صنعت، استفاده م یبوته م یبا توجه به نقطه ذوب تنگستن، تنگستن کوره ها  

.ن کوره ذوبيشه، کوارتز، نادر و زميذوب ش یوره هاک يیاز کوره القا يیبخش ها  

 

 توپ تنگستن

نيباالتر یو دارا 19.2g/cm3از  یشتريشود، از تراکم ب یحوزه مواد تنگستن خالص تنگستن خالص استفاده م  

ک توپ، توپ از ي یل استفاده از اعمال تنگستن خالص دارايگر از داليد یکي. ن توپ از تنگستن استيب یچگال

ستن استتنگ  

.نقطه ذوب باالتر  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

نيتنگستن سنگ یاژهايآل  

کل، آهن، و ين-Wت متشکل از ير گداز است که دو فاز مواد کامپوزيک فلز دين معموال از يتنگستن سنگ یاژهايآل

اي  

W-مس-کلين-W رکانس است که به اندازه دو برابر از فوالد ار باال و فينقطه ذوب بس یآنها دارا. کل، آهنيا مس، ني

 و

درصد وزن 98-90ن مرسوم متفاوت است يب فلز سنگيتنگستن ترک. ن تر از سرب استيسنگ ٪50ش از يب  

).یس یس/ گرم  18.75و  16.5ن يب(است و علت فرکانس باال   

 

 تنگستن اوت

شود، و مواد  یز کوره ها و ابزار استفاده ماز ساخت و ساز ا يیدر بخش ها یبه طور گسترده ا Needleisتنگستن 

ديتول یخام برا  

شود، بسته به یا مات ميسطح براق . یمه هاديع نيک و صنايقطعات الکترون  

.ضخامت و عرض از پارامترها است  

 

 مس تنگستن

بيو تنگستن ترک یاژ مس با تنگستن و مس است که متعلق به عملکرد عاليتنگستن آل  

ار يبس یکيو الکتر یحرارت يیش، شدت باال، رسانايوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر فرساو مس، به عنوان مقا

آن. است یخوب  

ک يمثال، به عنوان  یشود، برا یدر صنعت استفاده م ین است که به طور گسترده ايا. ساخته شده است یبه آسان

يیفضا ی، پروازهای، متالورژیکي، الکترونیکيموتور الکتر  

.يینقل هوا و حمل و  

 

 تنگستن مس فرو رفتن حرارت

ميتوان یبا کنترل غلظت تنگستن، ما م. شوند یصفحه خنک کننده تنگستن مس، تنگستن و مس متصل م  

را بر ) Beoبه  Al2O3(ک ين که مواد مانند سرامين ايتضم ی، برا)CTE( یب انبساط حرارتياز ضر یطراح

 عهده دارد،

هري، و غSI( ،Kovar( یمه هادين  

 

 الکترود تنگستن مس

، باالیکيش قوس الکترياز تنگستن و مس، مقاومت در برابر حرارت، فرسا یبياستفاده از ترک یايمزا  

باال و سهولت پردازش، است و، به عنوان سرد یت حرارتيهدا یخواص شدت هاد  

 یرد براياده قرار گکه اغلب مورد استف ی، نقطه ذوب باال، خواص ضد چسبندگیعرق کردن، مانند تنگستن سخت

کيساختن   

.مشعل الکترود یش، درجه حرارت باال مقاوم در برابر جوشکاريمقاومت به سا  

 

 

 



 

 

 

 

 مس دارت تنگستن

ديتول ینشان دادن رنگ از برنج، آنها را به طور کل یبرا. ار نرمتر مواد هستنديمس دارت تنگستن بس  

به طور خاص، مانند عصاره از سطح فلز  یميقد یمر هاي، در تاdartersاز  یتنگستن، برخ ٪80~  ٪70حدود 

DARTبه عنوان   

ار کمتريمس دارت تنگستن بس. شوديخته ميکه آنها در همان زمان دور ر یزمان یکروسکوپيم یتوسعه حفره ها  

.ه با فرکانس باالياس نوع اوليقل شدن به ميتنگستن تبد/ کل ياس نير، که در آن مقياخ یدر سال ها  

 

 مس تنگستن گلف وزن

.وزنه تعادل است. ک باشگاه گلفيا چند وزنه تعادل به تعادل نوسان يک يس باشگاه گلف شامل يرئ  

.ک باشگاه گلفيل شده توسط نصب ياز وزنه تعادل و وزن از حفره تشک یانتخاب تعداد  

. گلف مبارزه شناخته شده است ین نقش مهم در باشگاه هايواد در ان مياژ تنگستن در حال حاضر به عنوان بهتريآل

 ممکن است که به

شود به تعادل باشگاه گلف کنترل بهتر است یاژ تنگستن استفاده مياز آل یدرک کل  

.ديايش در بير متحرک به نماير در تصويتصو  

 

 تنگستن مس چراغ

قاتيتحق ASP. است ینقالبک ايتواند  یفاکتور فرم کوچک تنگستن چراغ موتور نور م  

و) 2تنگستن (لومن  90) 1تنگستن (لومن  70است که  یانحصار یتوسعه تکنولوژ  

است یک راننده ثابت فعلي، یاطين اقدامات احتيا: د به خوانندگانيتوجه داشته باش. (د، سبک وزنيدرخشان سف  

.طدن به تنها خروج از مخرويرس یق برايون دقيماسيب لنز کوليترک یاضير  

 

 


