
 

 

 القطب الكھربائي التنغستن نقي                      

 ھذا یسمح للطرف إلى .األقطاب الكھربائیة التنغستن النقي ھم بدون أي إضافة من أكسید

 قوة اإللكترونیة .تشكیل نظیفة، ونھایة تكور الذي یوفر االستقرار قوس جید في میالن

 تتطلب الجھد العالي الشتقاق القوس، وأنھ یحتوي على نسبة منخفضة .evالعدوان عالیة مثل 4.5

 انھا جیدة للتطبیق في ظل حالة من میالن و .واحترقت بسھولة القدرة الحالیة و

 .في حالة متطلبات اللحام منخفضة

 التنغستن القطب الكھربائي الثریات

 الذي ھو بالتساوي (ThO2) ٪ أو الثوریوم-WT یحتوي على االسمي 2 أكسید ٪2 الثریات التنغستن

 النوع االكثر شیوعا من التنجستن .فرقت في جمیع أنحاء كامل طول التنجستن

 التنغستن قطب كھربائي یوفر مقاومة ممتازة من تجمع لحام الثریات .تستخدم الیوم

 تلوث، وفي الوقت نفسھ یوفر قدرات لحام قوس أسھل انطالق و

 العاصمة وتستخدم بصفة عامة، واألقطاب الكھربائیة التنغستن قطب كھربائي اللثریات .أكثر استقرارا قوس

 تطبیقات قطبیة سلبیة أو مباشرة مثل الفوالذ المقاوم للصدأ والكربون، وسبائك النیكل و

 .التیتانیوم

 التنغستن القطب الكھربائي الالنثیوم

 أصبحت أكثر شعبیة في دائرة لحام في الالنثیوم األقطاب الكھربائیة التنغستن

 و .العالم بعد فترة وجیزة وضعت بھا، وذلك بسبب أدائھم لحام جیدة

 إلى أن 2٪ الثریات الالنثیوم وأغلقت معظم الموصلیة الكھربائیة من القطب التنغستن

 الثریات ویمكن بسھولة استبدال أقطاب لحام التنجستن مع .التنغستن األقطاب الكھربائیة

 ولیس لدیك إلجراء أي لحام DC أو AC إما الالنثیوم األقطاب الكھربائیة التنغستن

 .برنامج التغییرات

 السیریوم التنغستن القطب الكھربائي

 األقطاب الكھربائیة التنغستن السیریوم جیدة األداء قوس بدایة تحت شرط منخفض

 الن التیار قوس منخفضة، ویمكن استخدام ھذه األقطاب الكھربائیة لحام األنابیب، وغیر القابل للصدأ .الحالیة

 تحت الثریات السیریوم، التنغستن ھو أفضل بدیل لاللتنغستن .الصلب وقطع غرامة

 .حالة من العاصمة منخفض

 التنغستن القطب الكھربائي زركونیا

 ، خصوصا في ظلAC جیدة في األداء في لحام زركونیا األقطاب الكھربائیة التنغستن

 ویمكن لھذه األقطاب االحتفاظ نھایة تكور عند لحام، والذي ینتج .ارتفاع الحمل الحالي

 و AC انھا الكرات بشكل جید حتى في لحام .أقل تخلل التنغستن والمقاومة للتآكل جیدة

 خاصة مع األداء الممتاز في تحمیل عالي .لدیھ قوس أكثر استقرارا من التنغستن النقي

 كما أنھ یقاوم بشكل جید في التلوث .سي لحام، فإنھ ال یمكن تعویضھا من قبل أي أقطاب أخرى

 القطب الكھربائي التنغستن  اإلیتریوم.سي لحام

 ضیق قوس مع العسكریة وصناعة الطیران بشكل رئیسي قطب كھربائي في تطبیقھا التنغستن اإلیتریوم

 متوسطة وعالیة في لحام نسبة انتشار وأعلى ضغط، قوة شعاع، وارتفاع

 .الحالیة

 القطب الكھربائي التنغستن مركب

 التي األتربة النادرة أكاسید اثنین أو أكثر من من خالل إضافة تحسن كثیرا أدائھم یمكن أن

 من بالتالي وأصبحت مركب التنغستن األقطاب الكھربائیة .یكمل كل منھما اآلخر

 .الكھربائي في األسرة العادي


