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CLASSIFICAÇÃO
AWS A5.21 ASME SFA-5.21 (2013)

VARETA GTAW 

ERCCoCr-A

DESCRIÇÃO E
APLICAÇÕES

Varetas GTAW (TIG) com liga de alto teor de cobalto, cromo e tungstênio
com excelente resistência à corrosão e erosão e ao desgaste de metal
com metal.  Mantém a dureza  a temperaturas elevadas e pode ser
usinado.  Aplicação em válvulas de motores, eixos e buchas de bombas,
facas rotativas para corte a quente, válvulas para altas pressão e
temperatura, roscas de extrusão, rolos para conformação a quente e a frio,
etc.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

Dureza à temperatura ambiente:  38 - 47 HRC

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA (%)

C Mn Si Cr W Fe Ni Mo Co

0,7-1,4 < 2,0 < 2,0 25-32 3,0-6,0 < 5,0 < 3,0 < 1,0 Bal.

PROCEDIMENTO DE
APLICAÇÃO

Processo GTAW:   CC–  Gás de proteção: Argônio puro

EMBALAGEM Varetas GTAW :   Ø2,4 - 3,2 x 1000mm em caixas de 10 kg
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