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KST TUB HCR 630 NI G

CLASSIFICAÇÃO
DIN 8555 DIN EN 14700

ARAME TUBULAR
MF4-GF-50 GR          Z T Fe 9               

DESCRIÇÃO

Arame tubular especialmente desenvolvido para indústria sucro-alcooleira
para  aplicações  em  camisas  de  ferro  fundido.   Apresenta  estrutura
martensítica   com  baixo  índice  de  fissuras,  alta  resistência  à  abrasão
úmida, com corrosão,  excelente soldabilidade em ferro fundido cinzento e
nodular.   Não  possui  escória.   Os  cordões  são  uniformes  e  livres  de
respingos.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

DUREZA:  45 - 50 HRC

COMPOSIÇÃO
QUIMICA (%)

C Cr Si Ni

1,2 - 1,8 11,0 - 13,0 1,0 - 2,0 2,0 - 3,0

METAIS DE BASE Aços carbono e baixa liga, ferros fundidos cinzento e nodular.

APLICAÇÕES
TÍPICAS

Reconstrução  de  peças desgastadas, camada de almofada, revestimento
de roldanas, pinos, eixos, trilhos, rolos de lingotamento contínuo, etc.
Sobre-base e travamento lateral em camisas de moenda.     Equipamentos
e peças  de  terraplanagem,  rodas  motrizes,  ferramentas  de  estampo  e
roscas transportadoras.  Base para outros revestimentos.

PARÂMETROS
DE SOLDAGEM

DIÂMETRO (mm) CORRENTE (A) VOLTAGEM (V)

1,2 150 - 300 18 - 30

PROCEDIMENTO 
DE APLICAÇÃO

Soldar com CO2 ou mistura de argônio + CO2, com uma vazão de 15 a 20
litros/minuto e um “stick-out” de 15 a 20mm.

EMBALAGEM Carretéis de 12,5 kg
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