
 

 

 
 
 

ELETRODO E CAPS PARA SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA 

TIPO GLIDCOP 

Dispersão de Cobre Fortalecido com partículas de alumina 
 
OS ELETRODOS E CAPS DE GLIDCOP AL-15 / 25 / 60 são projetados principalmente para aplicações 
que requerem maior condutividade elétrica e térmica, juntamente com resistência às temperaturas elevadas. 
GLIDCOP tem excelentes características para o trabalho a frio e pode ser fornecido em barras, Caps ou até 
rolos. 

 
 

 
 
 
 
 
São recomendados para: 
• componentes de pacote de circuito híbrido 
• componentes como anodos, grades, cátodos, hélices e dissipadores 
de calor.  
• componentes elétricos; tais como disjuntores, relés e chaves 
• componentes de equipamentos como Comutadores, gerador 
elétrico, componentes  
do motor e molas das escovas. 
• bobinas magnéticas de alta potência 
• Industria automotiva 

Aplicações que requerem juntas brazadas e/ ou sujeitas a altas temperaturas 
 
Descrição 
GLIDCOP é uma dispersão de cobre fortalecido com baixo teor de alumina. 
É constituída por uma matriz de cobre puro contendo microscópicas partículas 
de Al2O3 (óxido de Alumínio) que agem como uma barreira para o 
Movimento de deslocamento. O Al2O3 em dispersão é termicamente estável, 
de modo que atua para retardar a cristalização do cobre. Consequentemente, 
não ocorre um amolecimento significativo pelo resultado da exposição às altas 
temperaturas.  
Em conjunto com essa superior retenção de resistência condutividades térmica 
e elétrica se tornam maiores que as convencionais ligas de cobre. 
 

GLIDCOP é designado na norma UNS como produto C15715. 
Este produto está disponível em eletrodos finalizados, caps, varetas, barras, 
tiras e em rolos para as bitolas menores. 
A maioria destes formatos está disponível, com ou sem revestimento de 
cobre isento de oxigénio. 
A menos que especificado como "declad", GLIDCOP é fornecido com o 
revestimento. 
 
GLIDCOP proporciona enorme estabilidade de solda e vida útil maior 

para o eletrodo. 
 

Envie-nos as dimensões e modelos de caps / eletrodos que utilizam. 
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