
ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนเพยี ว

อ เิล็กโทรดทงัส เตนเพยี ว เปนคนที่ไม ม กีารเตมิ อ อ กไซดใด ๆ นี้จะชว ย ใหทปิไป

รปูแบบที่ส ะอ าดที่ส ดุ balled ซึ่งม เีส ถยี รภ าพที่ดอี ารใน AC อ าํนาจขอ งอ เิล็กทรอ นกิส 

การลว งละเม ดิจะส งูถงึ 4.5ev ที่ตอ งการแรงดนัส งูส าํหรบัรากศ พัทโคง แตกม็ นีอ ย

กาํลังการผลิตในปจจบุนัและจะถกูเผาไดอ ย างงาย ดาย

ม นัดดูสี าํหรบัการประย กุตใชภ าย ใตเงื่อ นไขขอ ง AC และ

ในส 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 กไซด wt% หรอื ทอ เรยี ม  (ThO2) ที่ม อี ย างส ม ่ําเส ม อ

แย กย าย กนัไปตลอ ดคว าม ย าว ทั้งหม ดขอ งทงัส เตน ชนดิที่พบม ากที่ส ดุขอ งทงัส เตน

ที่ใชในปจจบุนั อ เิล็กโทรดทงัส เตน ทอ เรยี ม ใหตานทานที่ดเีย ี่ย ม จากส ระว าย น้ําเชื่อ ม

การปนเปอ นในขณ ะที่ในเว ลาเดยี ว กนัม ชีางเชื่อ ม ไดงาย ขึ้นคว าม ส าม ารถในการเริ่ม ตนอ ารกแล

ะ

อ ารม เีส ถยี รภ าพม ากขึ้น พดูโดย ทั่ว ไปขั้ว ไฟฟาทงัส เตน ทอ เรยี ม จะใชส าํหรบัไฟฟากระแส ตรง

เชงิลบหรอื การใชงานตรงขั้ว เชนเหล็กกลาคารบอ นและส แตนเลส , โลหะผส ม นกิเกลิและ

ไทเทเนยี ม

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตน แลนทานมั

อ เิล็กโทรดทงัส เตน แลนทานมั จะกลาย เปนที่นยิ ม ม ากขึ้นในว งกลม ขอ งการเชื่อ ม ใน

โลกเรว็   ๆนี้หลังจากที่พว กเขาไดรบัการพฒั นาเนื่อ งจากผลการดาํเนนิงานขอ งพว กเขาเชื่อ ม ที่ดี

การนาํไฟฟาขอ งอ เิล็กโทรดทงัส เตน แลนทานมั ถกูปดม ากที่ส ดุเพื่อ ที่จาก 2% ทอ เรยี ม

อ เิล็กโทรดทงัส เตน ชางเชื่อ ม โลหะไดอ ย างงาย ดาย ส าม ารถแทนที่อ เิล็กโทรดทงัส เตน ทอ เรยี ม

ดว ย



อ เิล็กโทรดทงัส เตน แลนทานมั ที่ทั้ง AC หรอื  DC และไม จาํเปนตอ งทาํการเชื่อ ม ใด ๆ

การเปลี่ย นแปลงโปรแกรม

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนซเีรยี ม

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

ปจจบุนั

ในฐานะที่เปนส ว นโคงในปจจบุนัต่ําขั้ว ไฟฟาเหลานี้ส าม ารถใชส าํหรบัการเชื่อ ม ทอ ส แตนเลส

เหล็กและชิ้นส ว นปรบั ซเีรยี ม ทงัส เตนเปนตวั แทนที่ดทีี่ส ดุส าํหรบั ทอ เรยี ม ทงัส เตนภ าย ใต

เงื่อ นไขขอ งต่ํา DC

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตน เพทาย

อ เิล็กโทรดทงัส เตน เพทาย ม ดีทีี่ผลการดาํเนนิงานในการเชื่อ ม  AC โดย เฉพาะอ ย างย ิ่งภ าย ใต

ปจจบุนัภ าระส งู ขั้ว ไฟฟาเหลานี้ส าม ารถรกัษ าปลาย  balled เม ื่อ เชื่อ ม ซึ่งผลในการ

การซมึ ผานทงัส เตนนอ ย ลงและคว าม ตานทานการกดักรอ นที่ด มี นัขึ้นลูกไดดใีนการเชื่อ ม และ 

AC

ม สี ว นโคงที่ม เีส ถยี รภ าพม ากขึ้นกว าทงัส เตนบรสิ ทุธิ์

โดย เฉพาะอ ย างย ิ่งกบัประส ทิธภิ าพที่ดเีย ี่ย ม ในการโหลดส งู

AC เชื่อ ม จะไม เปลี่ย นตาม ขั้ว ไฟฟาอ ื่น ๆ นอ กจากนี้ย งัตอ ตานการปนเปอ นไดดใีน

เชื่อ ม  AC

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนอ ติเทรยี ม

ทงัส เตนอ ติเทรยี ม ใช อ เิล็กโทรดส ว นใหญ ในการทหารและอ ตุส าหกรรม การบนิที่ม สี ว นโคงแคบ

ลําแส งแรงขอ งการบบีอ ดัส งูและการเจาะเชื่อ ม ส งูส ดุที่ปานกลางและส งู

ปจจบุนั

ขั้ว ไฟฟาทงัส เตนคอ ม โพส ติ

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



กซึ่ง

จะประกอ บกนั อ เิล็กโทรดทงัส เตนคอ ม โพส ติที่ไดจงึกลาย เปนที่อ อ กจาก

ส าม ญั ในครอ บครวั อ เิล็กโทรด


