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Aplicação - Propriedades 
 

Elétrodo do tipo alto teor de cromo e níquel, com excelente soldabilidade em qualquer tipo de 
aço. Elevada resistência à corrosão e à temperatura. Depósito maquinável. 
Procedimento de Aplicação: 
Preparação: Limpar a área a soldar; chanfrar, conforme a espessura, em V de 60 a 90 °. Com o 
ManTech E100 ou por meios mecânicos, excepto em alguns aços Mn.  

• Pré-aquecimento: Para aços de até 0,30%C, não é necessário pré-aquecer. Para aços 
carbono acima de 0,30%C e aços ligados, as peças devem ser aquecidas previamente 
entre 150 e 400 °C sendo determinada pelo cálculo do carbono equivalente total. O aço 
manganês (12-14%) não deve ser pré-aquecido. 

• Soldadura: Manter o elétrodo quase vertical em direção à peça. Executar cordões finos 
com leve oscilação mantendo o arco de curto a médio. Os cordões devem ser de 30 a 
40 mm de comprimento e martelados. Deixar a solda arrefecer antes de remover a 
escória. 

 
 

Indicado para 

Engrenagens, eixos, caixas de rolamentos, almofada em aços, ferramentas. 
 

 
 

Composição química % (Valores típicos orientativos) 

Alto teor de cromo e níquel. Aços médio e alto teor de carbono, aços baixa e alta liga e aços 
ferramentas. Uniões de aços dissimilares. 
 

Propriedades mecânicas do metal depositado (Valores típicos orientativos) 

Resistência à Tração (Mpa) Dureza HB Limite elástico   Alongamento 

830 240 (endurece em serviço) 240 Mpa 24% 
 
 

Posições de soldadura Corrente de soldadura 
 

 

 
 

 

AC: Fusão suave e arco muito estável. Cordão de muito bom aspeto. 

DC+: A soldabilidade é perfeita e a diluição mínima (dureza mínima ao misturar-se com o carbono). Cordão de 

muito bom aspeto. Utiliza-se para peças maquinadas ao torno ou sem sujidade superficial. 

DC-: Transferência globular do arco (intermitente). Processo que “queima” as impurezas da superfície (óxidos, 

pintura, óleo, etc.) antes de depositar material, deixando um cordão sem defeitos. 

 

Unidades de empacotamento 
 

Diâmetro (mm.) 2.0 2.5 3.2 4.0 

Corrente (A) 40-60 60-80 90-110 110-130 

 

 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro  Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 

Alta resistência a fissuras na soldadura de aços de difícil soldabilidade 

AC-DC (+)  

 


