
แกนทงัส เตน

ทงัส เตนขอ งคณุ ส ม บตัทิี่ไม ซ้ํากนัเปนว สั ดปุระส ทิธภิ าพส งูรว ม ถงึจดุหลอ ม จาก 3410 ° C, ต่ําไอ

คว าม ดนัที่อ ณุ หภ มู สิ งูและต่ําคาส มั ประส ทิธิ์ขอ งการขย าย ตวั ทางคว าม รอ นใหแทงทงัส เตนขอ งค

าในคว าม หลากหลาย

ขอ งผลิตภ ณั ฑ ที่ม อี ณุ หภ มู สิ งูและกระบว นการ

ในหม ูพว กเขาแกว กบัโลหะชิ้นส ว นตราประทบัและชิ้นส ว นส นบัส นนุส าํหรบัการใหแส งส ว างอ ย ู

และอ เิล็กทรอ นกิส ซลิิคอ น rectifier mounts แกนและส ว นประกอ บขอ งเตาเผาอ ณุ หภ มู สิ งู

บารทงัส เตน

Baris ทงัส เตนใชส ว นใหญ จะพบส ว นผส ม ขอ งว สั ดทุี่ตดัและหวั ลว ดทงัส เตนส าํหรบัตราส ารไฟ,

จดุตดิตอ ไฟฟาและตวั นาํคว าม รอ นบารเรลเพลาขอ เหว ี่ย งและถงัขอ งรถย นตที่ทนัส ม ยั

ส ว นผส ม ขอ ง

ชนดิขอ งเหล็กทนคว าม รอ น

นอ กจากนี้ย งัใชส าํหรบัการทาํเหล็กพเิศ ษ ที่จะทาํใหปนจรว ดปนใหญ ดาว เทยี ม และเครื่อ งบนิ

เรอื แตกม็ คีว าม ม นัว าว เหม อื นที่ขอ งเงินในส สี ม ่ําเส ม อ แม ว าแถบทั้งหม ดอ าจเล็กนอ ย โคงส งูส ดุ

คว าม ส งูขอ งโคงไม คว รเกนิ 7 ม ม .

หวั ทงัส เตน

หวั ทงัส เตนส าม ารถผลิตจากว สั ดจุากทงัส เตนบรสิ ทุธิ์โลหะผส ม ทงัส เตนคารไบดและทงัส เตน

พว กเขา

ม  ีprosperities ที่แตกตางกนัม คีว าม หนาแนนที่แตกตางกนัเชนคว าม หนาแนนขอ งหวั ทงัส เตน 

บรสิ ทุธิ์เปนเรื่อ งเกี่ย ว กบั 19.2 ~ 19.3g/cm3,

คว าม หนาแนนขอ งหวั ฉดีโลหะผส ม ทงัส เตนเปนเรื่อ งเกี่ย ว กบั 15-18.5g/cm3

และคว าม หนาแนนขอ งทงัส เตนคารไบดหวั ฉดีเปนเรื่อ งเกี่ย ว กบั



14.4-1g/cm3

พนิทงัส เตน

พนิพนิทงัส เตนเปนที่ทาํจากว สั ดทุงัส เตน-เพราะม นัทาํจากทงัส เตน,

พนิทงัส เตนเปนเจาขอ งคณุ ส ม บตัขิอ ง

จดุหลอ ม เหลว ส งูทนตอ การกดักรอ นส งูคว าม ตานทานแรงดงึและคาส มั ประส ทิธิ์ขอ งการขย าย ตวั

ต่ําดว ย คว าม รอ น เม ื่อ เขาม า

เหล็กหรอื อ งคประกอ บอ ื่น  ๆที่ม คีว าม แขง็ขอ งม นัจะดขีึ้น

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนเพยี ว

อ เิล็กโทรดทงัส เตนเพยี ว เปนคนที่ไม ม กีารเตมิ อ อ กไซดใด ๆ

นี้จะชว ย ใหทปิในรปูแบบที่ส ะอ าดที่ส ดุ balled

ซึ่งม เีส ถยี รภ าพที่ดอี ารใน AC พลังขอ งการลว งละเม ดิทางอ เิล็กทรอ นกิส จะส งูถงึ 4.5ev

ที่ตอ งการส งู

แรงดนัไฟฟาส าํหรบัรากศ พัทโคง แตกม็ กีาํลังการผลิตปจจบุนัที่ต่ําและม กีารเผาไดอ ย างงาย ดาย

ม นัดดูสี าํหรบัการประย กุตใชภ าย ใต

เงื่อ นไขขอ ง AC และในส ถานการณ ขอ งคว าม ตอ งการการเชื่อ ม ต่ํา

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตน ทอ เรยี ม

Tungsten ทอ เรยี ม 2% ม นีอ ย  2 อ อ กไซดwt% หรอื ทอ เรยี ม  (ThO2)

ที่แพรระบาดอ ย างส ม ่ําเส ม อ ตลอ ด

คว าม ย าว ทั้งหม ดขอ งทงัส เตนชนดิที่พบม ากที่ส ดุขอ งทงัส เตนใชในว นันี้ 

อ เิล็กโทรดทงัส เตน ทอ เรยี ม ให

คว าม ตานทานที่ดเีย ี่ย ม จากการปนเปอ นส ระว าย น้ําเชื่อ ม ขณ ะที่ในเว ลาเดยี ว กนัม ชีางเชื่

อ ม อ ารคไดงาย ขึ้นเริ่ม ตน



คว าม ส าม ารถและโคงม เีส ถยี รภ าพม ากขึ้น 

โดย ทั่ว ไปแลว พว กเขาจะใชส าํหรบัการประย กุตใชไฟฟากระแส ตรงขั้ว ตรงเชงิลบหรอื

เชนเหล็กกลาคารบอ นและส แตนเลส , โลหะผส ม นกิเกลิและไทเทเนยี ม

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตน แลนทานมั

อ เิล็กโทรดทงัส เตน แลนทานมั

จะกลาย เปนที่นยิ ม ม ากขึ้นในว งกลม ขอ งการเชื่อ ม ในโลกเรว็   ๆนี้หลังจากที่พว กเขา

ไดรบัการพฒั นาเนื่อ งจากผลการดาํเนนิงานขอ งพว กเขาเชื่อ ม ที่ดกีารนาํไฟฟาขอ งทงัส เ

ตน แลนทานมั

อ เิล็กโทรดถกูปดม ากที่ส ดุในการที่ขอ ง 2% อ เิล็กโทรดทงัส เตน ทอ เรยี ม

ชางเชื่อ ม โลหะไดอ ย างงาย ดาย ส าม ารถแทนที่ทงัส เตน ทอ เรยี ม

ขั้ว ไฟฟาที่ม ขีั้ว ไฟฟาทงัส เตน แลนทานมั ที่ทั้งAC หรอื  DC

และไม ตอ งใหโปรแกรม เชื่อ ม ใด ๆ

การเปลี่ย นแปลง

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนซเีรยี ม

อ เิล็กโทรดทงัส เตนซเีรยี ม ม ปีระส ทิธภิ าพที่ดอี ารที่เริ่ม ตนภ าย ใตเงื่อ นไขขอ งต่ําในปจจบุนั 

ในฐานะที่เปนส ว นโคง

ปจจบุนัอ ย ูในระดบัต่ํา,

ขั้ว ไฟฟาเหลานี้ส าม ารถใชส าํหรบัการเชื่อ ม ทอ ส แตนเลส และชิ้นส ว นปรบั ซเีรยี ม ทงัส เตนเปน

ตวั แทนที่ดทีี่ส ดุส าํหรบั เพทาย Tungsten-ภ าย ใตเงื่อ นไขขอ งต่ํา DC

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตน เพทาย

อ เิล็กโทรดทงัส เตน เพทาย ม ดีทีี่ผลการดาํเนนิงานในการเชื่อ ม  AC

โดย เฉพาะอ ย างย ิ่งภ าย ใตภ าระส งูในปจจบุนั



ขั้ว ไฟฟาเหลานี้ส าม ารถรกัษ าปลาย  balled เม ื่อ เชื่อ ม ซึ่งผลในการซมึ ผานทงัส เตนนอ ย ลงและดี

คว าม ตานทานการกดักรอ น ม นัลูกไดดใีนการเชื่อ ม  AC

และม สี ว นโคงที่ม เีส ถยี รภ าพม ากขึ้นกว าทงัส เตนบรสิ ทุธิ์ โดย เฉพาะอ ย างย ิ่งกบั

ประส ทิธภิ าพที่ดเีย ี่ย ม ในการเชื่อ ม ส งูโหลด AC จะไม เปลี่ย นตาม ขั้ว ไฟฟาอ ื่น  ๆ

นอ กจากนี้ย งัตอ ตาน

การปนเปอ นไดดใีนการเชื่อ ม  AC

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนอ ติเทรยี ม

ทงัส เตนอ ติเทรยี ม อ เิล็กโทรดที่ใชเปนหลักในการทหารและอ ตุส าหกรรม การบนิที่ม กีารคานโคง

แคบส งู

คว าม แรงขอ งการบบีอ ดัและการแทรกซมึ ขอ งการเชื่อ ม ส งูส ดุที่ขนาดกลางและส งูในปจจบุนั

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนคอ ม โพส ติ

การแส ดงขอ งพว กเขาส าม ารถปรบัตวั ดขีึ้นม ากโดย เพิ่ม ส อ งคนหรอื ม ากกว าอ อ กไซดโลกที่หาย า

กซึ่งม รีว ม กนั

ประกอ บอ เิล็กโทรดทงัส เตนคอ ม โพส ติไดกลาย เปนจงึอ อ กจากส าม ญั ในครอ บครวั อ เิล็กโทรด

แผนทงัส เตน

แผนทงัส เตนจะถกูใชกนัอ ย างแพรหลาย ในการกอ ส รางเตาเผาแม พมิ พและชิ้นส ว น andas

ว ตัถดุบิส าํหรบัการผลิตขอ ง

ชิ้นส ว นส าํหรบัอ ตุส าหกรรม อ เิล็กทรอ นกิส และเซม คิอ นดกัเตอ ร 

พื้นผวิ ที่ส าม ารถจาํหนาย ในเงาหรอื เคลือ บ; ขึ้นอ ย ูกบั

พาราม เิตอ รคว าม หนาและคว าม กว าง

จดุ Tungsten /ที่อ ย ูตดิตอ

จดุ Tungsten /ที่อ ย ูตดิตอ ส าํหรบัใชในงานไฟฟาแรงส งูม กัจะเปลี่ย นที่ซ้ําส งูคอื



ที่จาํเปน ทงัส เตนม จีดุหลอ ม เหลว จาก 3,380

อ งศ าเซลเซยี ส ซึ่งจะทาํใหม นัตานทานการกดักรอ นส ว นโคงที่ดเีย ี่ย ม  ทงัส เตน

อ าจพฒั นาฟลม อ อ กไซดที่ลําบากโดย เฉพาะอ ย างย ิ่งเม ื่อ ใชเปนที่ตดิตอ ขั้ว บว กในบางโปรแกรม  

ด.ีซ.ี ดงันั้น

ทงัส เตนม กัจะใชเปนที่ตดิตอ แคโทดและโลหะผส ม แพลเลเดยี ม ที่ใชเปนที่ตดิตอ ขั้ว บว ก 

ดงักลาว รว ม กนั

ย งัชว ย ลดคว าม ตานทานตอ อ นิเตอ รเฟซการตดิตอ และโอ นว สั ดุ

แผนทงัส เตน

โดย การประม ว ลผลพเิศ ษ ในการผลิตผลิตภ ณั ฑ รอ นรดีเย น็และรดี-กบัแผนคอ นกรตีที่ม คีณุ ภ าพส ู

งกว างเชนอ เิลคโทรว ตัต

แผนทาํคว าม รอ น, คว าม รอ นโลและอ ื่น  ๆW เรอื ที่ใชในเครื่อ งใชไฟฟา,

อ เิล็กทรอ นสิ ญู ญ ากาศ และคว าม ส ว าง ฯ ลฯ

ปากกระแส ทงัส เตน

ปากกระแส ทงัส เตนเปนโลหะผส ม ทงัส เตนพเิศ ษ กบัโลหะทนไฟอ ื่น  ๆ

นั้นส ว นใหญ จะใชในโลหะหาย ากเอ ริ ธ

หลอ ม เหนี่ย ว นาํเตาอ งคประกอ บคว าม รอ น, การหลอ ม แกว คว อ ทซและเพื่อ ที่จะทาํใหอ ณุ หภ มู สิ งู

เรอื

เปาหม าย ทงัส เตน

เปาหม าย ทงัส เตนจะเขารว ม กบัว สั ดกุราไฟทโดย ว ธิกีารประส านงานและคว บคมุ บรรย าก

าศ

ว สั ดทุอ งเหลือ งที่เหม าะส ม เชนแพลทนิมั และโลหะผส ม ขอ งทอ งคาํและโครเม ยี ม

ลว ดทงัส เตนส ดีาํ



ส าย ทั้งหม ดแส ดงใหเหน็ว าที่นี่ม สี าย ไฟทงัส เตนเจอื และผลิตโดย เทคโนโลย ชีั้นส งูขอ งกา

รเตมิ กรดซกัผา,

คว าม ดนัคงที่กด, PLC คว บคมุ การใหอ าหารการเผา ระงับ และรถย นตโดย ตรง 

ผลิตภ ณั ฑ ลว ดทงัส เตนส ดีาํเปน

โดดเดนดว ย การกอ ตวั ขั้นต่ําที่อ ณุ หภ มู สิ งูและอ ณุ หภ มู  ิrecrystallization

ส งูส ม ่ําเส ม อ ใน

ม ติแิละคว าม ส าม ารถในขดลว ดที่ย อ ดเย ี่ย ม  ส าํหรบัทงัส เตน 3kg/pc ชั่งคนั,

ลว ดเชื่อ ม ทงัส เตนหย าบขอ งม นัม นี้ําหนกั

5kg/pc

ลูกคาที่ไดรบัอ นญุ าตใหเลือ กหลากหลาย ชนดิขอ งลว ดทงัส เตนส ดีาํตาม ที่ระบขุอ งพว กเ

ขา

การใชงาน

ลว ดทงัส เตนทาํคว าม ส ะอ าด

ทาํคว าม ส ะอ าดส าย ไฟทงัส เตนย กอ งคประกอ บตางประเทศ และกราไฟทจากลว ดทงัส เต

นส 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 งโลหะ

ลว ดทงัส เตนม  ีformability

ที่ย อ ดเย ี่ย ม ชวี ติที่ย าว นานและประส ทิธภิ าพการส อ งส ว างส ดุ 

ทาํคว าม ส ะอ าดส าย ไฟทงัส เตนม ี

ใชเปนหลักส าํหรบัการทาํหลอ ดอ เิล็กตรอ นที่แตกตาง, H

หลอ ดไฟอ ตัโนม ตัชิดุหลอ ดไฟฮ าโลเจนและโคม ไฟพเิศ ษ อ ื่น ๆ



ลว ดทงัส เตนรเีนยี ม

ลว ดทงัส เตนรเีนยี ม จะใชส าํหรบัอ งคประกอ บคว าม รอ นในเตาเผาเทอ 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  ิลว 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, ThO2

เพื่อ 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 ดทงัส เตน

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

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 กเขาที่โดดเดนย 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 าใชเปนหลักส าํหรบั

Kinescope aluminizing ขอ บเขต chromo, กระจก,

พลาส ตกิและอ งคประกอ บขอ งเครื่อ งทาํคว าม รอ นส าํหรบับทคว าม ตกแตง, stranded

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

ในเซม คิอ 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 งรเีนยี ม คอื

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

ลักษ ณ ะที่ปรากฏ แตเนื้อ หาแตกตางกนัว สั ดุ

และคณุ ส ม บตัขิอ งลว ดทงัส เตนและลว ดทงัส เตนรเีนยี 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.Doped,

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

ทงัส เตนลว ดลว ดทงัส เตนจะถกูย ดืตรง ลว ดทงัส เตนย ดืส ดีาํซึ่งรว ม ถงึการย ดื

ลว ดทงัส เตนลว ดทงัส เตนทาํคว าม ส ะอ าดตรง, ตรงและลว 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 ทงัส เตน การกระทาํใย

เปนตวั ตานทานไฟฟาพลังงานส ดัส ว นกบัแรงดนัไฟฟาที่ใชกาํลัง

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

1000 อ งศ าเคลว นิ, แส งที่ม อ งเหน็คอื การผลิต

เรอื ทงัส เตน

ในฐานะที่เปนเรอื เรอื พเิศ ษ และม ปีระส ทิธภิ าพ, เรอื ทงัส เตนที่ใชกนัอ ย างแพรหลาย ใน โลหะ

อ เิล็กตรอ นบมี ฉดีพนเชนเดยี ว กบั

กระบว นการคว าม รอ นดว ย การเผาและอ บในอ ตุส าหกรรม การเคลือ บส ญู ญ ากาศ

คารไบด ทงัส เตน

ทงัส เตนคารไบดหนาแนนส ารโลหะเหม อื นแส งส เีทากบัส ฟีาที่ส ลาย ตวั แทนที่จะละลาย



ที่ 2600 ° C (4700 ° F)

ม นัถกูจดัทาํขึ้นดว ย คว าม รอ นทงัส เตนผงคารบอ นส ดีาํที่ม ใีนการปรากฏตวั ขอ งไฮ โดรเจนที่

1400 ° -1600 ° C (2550 ° -2900 ° F) ส าํหรบัการผลิตและกระบว นการการพฒั นาในป 

ค.ศ . 1920 เปนลูกจาง: ผง

ทงัส เตนคารไบดม กีารผส ม กบัโลหะผงอ ื่นโคบอ ลตปกตแิละกดใหเปนรปูรางที่ตอ งการแลว

รอ นถงึอ ณุ หภ มู  ิ1,400 ° -1600 ° C; โลหะอ ื่น  ๆซึ่งละลาย ชบุและบางส ว นละลาย ธญั พชืขอ ง

คารไบดทงัส เตนจงึทาํหนาที่เปนส ารย ดึเกาะหรอื ซเีม นต

คอ ม โพส ติซเีม นตจากทงัส เตนคารไบด-โคบอ ลตเปนที่รูจกักนั

โดย ชื่อ ทางการคาจาํนว นม ากรว ม ทั้ง Widia และ คนขว างลูก

เบาหลอ ม โลหะทงัส เตน

เพราะจดุหลอ ม เหลว ส งูขอ งทงัส เตน,

เบาหลอ ม โลหะทงัส เตนที่ใชกนัอ ย างแพรหลาย ในอ ตุส าหกรรม เตาเผาคว าม รอ นเชน

อ งคประกอ บขอ งเตาเหนี่ย ว นาํแกว คว อ ทซเตาหลอ ม และแผนดนิเตาหลอ ม ที่หาย าก

ลูกทงัส เตน

ลูกทงัส เตนเพยี ว จะใชว สั ดจุากทงัส เตนซึ่งม คีว าม หนาแนนบรสิ ทุธิ์ม ากกว า 19.2g/cm3

และม นัเปนคว าม ละเอ ยี ดส งูส ดุ

คว าม หนาแนนในหม ูลูกทงัส เตน เหตผุลส าํหรบั applicator

ใชลูกบอ ลทงัส เตนบรสิ ทุธิ์กค็อื ว าลูกม ทีงัส เตน

จดุหลอ ม เหลว ที่ส งูที่ส ดุ

โลหะผส ม ทงัส เตนหนกั

โลหะผส ม ทงัส เตนหนกัโดย ทั่ว ไปเปนโลหะทนไฟซึ่งม คีอ ม โพส ติส อ งเฟส ประกอ บขอ ง W-Ni-Fe

หรอื



W-Ni-Cu หรอื แม กระทั่ง W-Ni-Cu-FE

พว กเขาม จีดุหลอ ม ละลาย ส งูม ากและม คีว าม หนาแนนส อ งเทาขอ งเหล็กและ

กว า 50% หนกักว าตะกั่ว เนื้อ หาในโลหะผส ม ทงัส เตนหนกัทั่ว ไปแตกตางกนัจาก 90 ถงึรอ ย ละ 

98 น้ําหนกั

และเหตผุลส าํหรบัคว าม หนาแนนส งูขอ งพว กเขา (ระหว าง 16.5 และ 18.75 กรมั  / ซซี)ี คอื

เขม็ ทงัส เตน

Tungsten needleis

ใชกนัอ ย างแพรหลาย ในการกอ ส รางเตาเผาแม พมิ พและชิ้นส ว นและเปนว ตัถดุบิส าํหรบัการผลิต

ชิ้นส ว นส าํหรบัอ ตุส าหกรรม อ เิล็กทรอ นกิส และเซม คิอ นดกัเตอ ร

พื้นผวิ ที่ส าม ารถจาํหนาย ในเงาหรอื เคลือ บ; ขึ้นอ ย ูกบั

เม ื่อ พาราม เิตอ รคว าม หนาและคว าม กว าง

ทอ งแดงทงัส เตน

โลหะผส ม ทอ งแดงทงัส เตนเปนส ว นประกอ บขอ งทงัส เตนและทอ งแดงซึ่งเปนเจาขอ งผลงานที่ย อ

ดเย ี่ย ม จากทงัส เตน

และทอ งแดงเชนทนคว าม รอ น, ablate ทนคว าม เขม ส งู, การนาํคว าม รอ นและไฟฟาที่ดเีย ี่ย ม

ม นัเปน

งาย ที่จะกลึง ม นัถกูใชอ ย างแพรหลาย ในอ ตุส าหกรรม เชนเครื่อ งม อื ไฟฟา, อ เิล็คตรอ น, โลหะ,

spaceflight

และการบนิ

ทงัส เตนรอ นจม ทอ งแดง

ทงัส เตนฮ ตีซงิคทอ งแดงเปนส ว นประกอ บขอ งทงัส เตนและทอ งแดง

โดย การคว บคมุ เนื้อ หาขอ งทงัส เตนเราส าม ารถ

การอ อ กแบบคาส มั ประส ทิธิ์ขอ งการขย าย ตวั ทางคว าม รอ น (CTE),



การจบัคูขอ งว สั ดทุี่เชนเซราม กิส  (Al2O3, BeO)

เซม คิอ นดกัเตอ ร (Si), Kovar ฯ ลฯ

อ เิลคโทรทอ งแดงทงัส เตน

การรว ม กนัขอ งขอ ไดเปรยี บขอ งทงัส เตนและทอ งแดงทนตอ อ ณุ หภ มู สิ งู ablation อ ารกไฟฟาส งู

คว าม รนุแรงก

ว าที่ส าํคญั เปนส ื่อ กระแส ไฟฟาการนาํคว าม รอ นและคว าม ส ะดว กในการใชเครื่อ งจกัรและจะม คีุ

ณ ส ม บตัเิชนเย น็

เหงื่อ อ อ กเชนเดยี ว กบัคว าม แขง็ส งูทงัส เตน, จดุหลอ ม เหลว ส งูและลักษ ณ ะตอ ตานการย ดึเกาะ,

ม กัใชในการทาํบางอ ย าง

คว าม ตานทานตอ การขดัถ,ู ทนตอ อ ณุ หภ มู สิ งูเชื่อ ม ขั้ว ไฟฟาเชื่อ ม กน

โผทอ งแดงทงัส เตน

ปาเปาทงัส เตนทอ งแดงเปนว สั ดทุี่นุม ม าก

เพื่อ ที่จะแส ดงส ขีอ งทอ งเหลือ งที่พว กเขาเปนผลิตภ ณั ฑ ที่ผลิตโดย ทั่ว ไป

ที่ม ปีระม าณ  70% ~ 80% ทงัส เตน darters

บางโดย เฉพาะอ ย างย ิ่งตวั นบัอ าย เุชนดาม จบัขอ งปาเปาเหลานี้เชนพื้นผวิ โลหะ

พฒั นากลอ งจลุทรรศ นหลุม หลังจากที่พว กเขาไดรบัการโย นในขณ ะที่

ปาเปาทงัส เตนทอ งแดงไดกลาย เปนม ากนอ ย

ที่พบบอ ย ในปลาส ดุกบัปาเปานกิเกลิ / Tungsten

กลาย เปนประเภ ทหลักขอ งการปาเปาม คีว าม หนาแนนส งู

ทงัส เตนน้ําหนกักอ ลฟทอ งแดง

หวั ไม กอ ลฟม อี ย างนอ ย หนึ่งคนหรอื ม ากกว าน้ําหนกัคว าม ส ม ดลุส าํหรบัส ม ดลุแกว งกอ ลฟคลับ

น้ําหนกัคว าม ส ม ดลุคอื



เลือ กจากหลาย ฝาย ขอ งน้ําหนกัส ม ดลุและตดิตั้งในชอ งน้ําหนกัที่เกดิขึ้นในหวั กอ ลฟคลับ

โลหะผส ม ทงัส เตนคอื ตอ นนี้รูจกักนัดเีปนว สั ดทุี่ดทีี่ส ดุส าํหรบับทบาทที่ส าํคญั นี้ขอ งกอ ลฟคลับน้ํา

หนกัส ม ดลุคณุ ส าม ารถ

ม กีารแส ดงผลทั่ว ไปส าํหรบัว ธิกีารผส ม ทงัส เตนจะถกูใชเพื่อ คว าม ส ม ดลุที่ดกีว าการคว บคมุ ไม กอ

ลฟจากดานลาง

การส าธติภ าพ

ทอ งแดงทงัส เตนไฟ LED

ฟอ รม แฟกเตอ รที่ลดลงจากทงัส เตนหลอ ด LED จะทาํไปโดย เครื่อ งย นตไฟปฏวิ ตัใิหม การว จิยั  

ASP

การพฒั นาส ทิธบิตัรเทคโนโลย ทีี่รอ ซึ่งผลิต 70 ลูเม นส  (1 ทงัส เตน) ถงึ 90 ลูเม น (2 ทงัส เตน)

ขอ ง

ส ดใส ส ขีาว , ไฟ refocused (หม าย เหตถุงึผูอ าน: 

เหลานี้เปนม าตรการอ นรุกัษ คว บคมุ ปจจบุนัคงเปน

รว ม กบักรว ย  collimating แม นย าํทางคณ ติศ าส ตรเพื่อ ใหบรรลุผลลัพธที่เหนอื ชั้น.)


