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O CARBONETO DE TUNGSTÊNIO

       O Revestimento de Carboneto de Tungstênio é altamente 
resistente aos desgastes por abrasão, adesão, erosão e des-
gaste por deslizamento em baixa temperatura devido à sua 
dureza ser bastante elevada.

       Porém, os resultados também podem ser bastante desas-
trosos se alguns pontos não forem levados em consideração. A 
seguir apresentaremos cada um desses pontos importantes 
sobre essa liga.

Aplicação de liga por aspersão térmica
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DICA 01: 

LIGAS

DICA 02: 

TEMPERATURA DE TRABALHO

       Quando se fala em carboneto de tungstênio, 
estamos nos referindo a uma família de ligas. No 
processo de aspersão térmica existem diversas 
ligas de carboneto de tungstênio disponíveis. Ex-
emplos: WC 12Co, WC 10Co 4Cr, WC 10 Ni, WC 
17Co, etc. Isso quer dizer que, para cada ambi-
ente, existe um carboneto de tungstênio mais apro-
priado. Algumas ligas trabalham em ambientes cor-
rosivos, outras não aguentam sequer o nível de 
corrosão da água da torneira.

       Todos os revestimentos de carboneto de 
tungstênio possuem elevada resistência ao des-
gaste por abrasão e por erosão. Porém, isso não 
quer dizer que trabalhem em todos os ambientes 
com essas características. Essas ligas são 
aplicáveis em temperaturas de até 400ºC, acima 
dessa temperatura eles perdem as suas carac-
terísticas e deixam de ser resistentes.
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DICA 03: 

RESISTÊNCIA AO IMPACTO

DICA 04: 

CAMADA APLICÁVEL

       Os revestimentos de carboneto de tungstênio 
aplicados por processo de aspersão térmica não 
possuem resistência ao impacto. O ancoramento 
do revestimento é mecânico e, quando submetido 
ao impacto, acontece o desplacamento da superfí-
cie.

      Em ambientes muito agressivos é normal 
optarmos por camadas mais elevadas, mas é im-
portante frisar que uma camada muito elevada 
não significa excelente desempenho. O revesti-
mento de carboneto de tungstênio trabalha com 
camadas máximas de até 0,5 mm, acima desse 
limite, o risco de desplacamento aumenta devido 
aos níveis de tensão residual presentes no 
revestimento aplicado. Além disso, o custo de 
aplicação é mais elevado.
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DICA 05: 

RESISTÊNCIA À ABRASÃO

DICA 06 (BÔNUS): 

CANTOS VIVOS

       O revestimento de carboneto de tungstênio, 
independente da liga, é uma das melhores alterna-
tivas para ambientes agressivos em termos de des-
gaste abrasivo. Ele apresenta desempenho 400% 
superior ao cromo duro, por exemplo.

       Muito cuidado com esse ponto. Não é apro-
priado aplicar revestimentos em superfícies com 
cantos vivos. Esses cantos devem ser quebrados 
ou com raio de 1 mm ou com quebras de canto 
de 1 x 45º para evitar o desplacamento do reves-
timento nessa região.
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