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NCS 85 Ni 
 

Norma 
 

AWS / ASME E NiCi 
 

Características 
 

Eletrodo especial com alma de Níquel Puro e Adição de Fe+Cu no revestimento, o que proporciona uma 

excelente desoxidação do banho de fusão, ótimo rendimento e cordões de bom acabamento e isentos de 

defeitos mesmo em ferro fundido, quimicamente alternado ou impregnado de óleo. Seu depósito apresenta 

máxima resistência mecânica, sendo entretanto, facilmente limável. 
 

Composição Química 
 

Ni – 85% +. Fe + Cu 
 

Propriedades Mecânicas 
 

Resistência Tração > 500 N/mm² 
Alongamento > 25 % 
Dureza – 160 HB 
 

Campo de Aplicação 
 

O Eletrodo 85 Ni é muito utilizado para a união de ferro fundido com Aço, e soldagem do ferro fundido 

nodular, recuperação de peças fundidas, revestimentos de sedes de vedações de válvulas, etc. 
 

Procedimento de Soldagem 
 

Limpar bem a região a ser soldada, em peças com paredes espessas, um pré-aquecimento de 100ºC a 200ºC é 

aconselhável, manter a temperatura entre passe e usar corrente contínua e polaridade negativa ( - ), manter o 

arco curto e usar baixa amperagem. 

Evitar refusão forte do metal base, dirigindo-se o arco em direção ao cordão de splda anterior depositado. 

Depositar cordões curtos pelo sistema de passe Pelegrino para minimizar as tensões, e após cada cordão 

depositado, martelar levemente. 

Após soldagem a pela deverá esfriar lentamente no forno, em areia ou coberto com uma manta de amianto, 

etc. 
 

Corrente e Amperagem 
 

Solda com corrente contínua ( cc ) e pólo negativo ( - ) 
 

Diâmetros 2,50 mm 3,25 mm 4,00 mm 
Amperagem 40 - 70 70 - 110 110 - 140 

 


