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KST TUB HCR 63 OA
CLASSIFICAÇÃO

DIN 8555 DIN EN 14700
ARAME TUBULAR

MF10-GF-60 GR T Fe 15

DESCRIÇÃO

O  KST  TUB HCR  63  OA   é  um arame  tubular  que  deposita  uma  liga
inoxidável,  contendo  alto  teor  de  C  e  Cr,  com  excelente  resistência  à
abrasão  e  médio  impacto,  podendo  ser  utilizado  mesmo  em  meios
corrosivos. O depósito de solda contém uma alta proporção de carbonetos
de cromo primários em uma matriz martensítica tenaz.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

O KST TUB HCR 63 OA  apresenta dureza do depósito de 58 - 62 HRC

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

C Mn Cr B

4,5 - 5,5 0,5 - 1,5 23,0 - 28,5 0,10 - 0,50

METAIS DE BASE Aços-carbono e baixa liga, aço-manganês Hadfield.

APLICAÇÕES
TÍPICAS

Britadores,   cones   trituradores  de  carvão,   revestimento  de  dentes  de
caçamba, revestimento de roscas transportadoras,  martelos desfibradores,
etc.

PARÂMETROS
DE SOLDAGEM

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

1,2
 1,6 
 2,0 
 2,4 
 2,8 

130 - 200
 180 - 240 
  200 - 320 
  280 - 380 
  300 - 400 

22 - 28
 24 - 28 
 24 - 28 
 27 - 30 
 28 - 30 

PROCEDIMENTO
DE APLICAÇÃO

Preparar a superfície a ser soldada por esmerilhamento, deixando-a livre de
óxidos,  graxas  ou  outras  impurezas.  Preaquecer  a  peça  a  ser  soldada,
conforme a sua composição química e espessura.
Soldar  com  o  KST  TUB  HCR  63  OA,  através  do  processo  Open  Arc,
utilizando  um  retificador  com  cabeçote  alimentador  de  arame  ou  uma
máquina MIG convencional, sem gás de proteção. Melhores resultados são
obtidos com duas camadas. 
Utilizar uma camada de almofada com o KST TUB 4370 OA ou KST TUB
APMN OA, quando revestir peças já contendo camada de revestimento duro
ou com elevado teor de carbono. A espessura máxima do depósito do KST
TUB HCR 63 OA não deve ultrapassar 8 mm.
Pode ser usado em revestimento duro de camadas múltiplas em mesas e
rolos desgastados de fábricas de cimento, até 40 - 45 mm de espessura,
diretamente sobre metal-base de Ni-Hard IV ou Alto Cromo.

EMBALAGEM
∅1,2 - 2,0mm: Carretéis de 12,5 kg
∅2,4 - 2,8mm: Carretéis de 20 kg
                        Tambores de 250 kg
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