
Revestimentos Contra Desgastes 
aplicados por Aspersão Térmica 



Tribologia 

1 – Material base 
2- Material base da 
superfície oposta 
3 – Condições ambientais 
(temperatura, umidade, PH, 
.... 
4 – O que tem entre as 
superfícies (óleo, graxa, 
poeira, etc... 
5 – Pressão  
6 – Velocidade relativa 



Abrasão 

Remoção de 

material devido 

a partículas 

duras e 

pontiagudas 

presentes em 

superfícies 

interatuantes. 

Também pode 

ser causado 

pela aspereza 

das superfícies  



Erosão 

Resultado do 

impacto de uma 

partícula sólida 

contra uma 

superfície que 

acarreta na 

remoção de 

material 



Adesão 

Em condições 

desfavoráveis de 

lubrificação e contato ou 

em funcionamento a 

seco, as peças em atrito 

formam um aglutinante 

aderente e solidário. Isto 

é altamente provável nos 

casos em que as 

superfícies dos materiais 

apresentem uma 

composição similar ou 

possuam uma 

determinada afinidade 

uma com a outra  



Corrosão 

A corrosão decorre de uma reação química ou 
eletroquímica entre um metal e substâncias 
que entram em contato com ele. 



Aspersão Térmica - Histórico 

Processo criado por 

um suíço, em 1914, 

quando viu seu filho 

brincando com um 

canhão de brinquedo. 

Criou uma pistola que 

funcionava com 

acetileno e oxigênio 

para projetar arame 

fundido 

Dr. Maxx Schoop com sua invenção, em 1914 



Aspersão Térmica 

A Rijeza é especializada em revestimentos 
aplicados pelo processo de Aspersão Térmica 
(HVOF). 



Aspersão Térmica 



Estrutura dos Revestimentos 





Histórico 





Processos de Aspersão Térmica 

Aspersão Térmica 

Flame Spray Plasma Arco Elétrico HVOF 

O que muda de um processo para o outro é a fonte de energia, a 
temperatura da energia e o tipo de matéria prima utilizado 



Preparação da Superfície 

Revestimento 

Acabamento 

Aspersão Térmica - 
Princípios 



Aspersão Térmica x Cromo Duro 

Material Base 

Revestimento 

pulverizado 

Material Base 

Revestimento cromado 



Preparação da Superfície 

Revestimento 
Aspergido 

Não Aceitável Revestimento 
Aspergido 

Aceitável 

Material Base 

Material Base Revestimento 
Aspergido 

Revestimento 
Aspergido 



Preparação da Superfície 

Não Aceitável 

Não Aceitável 

Aceitável 

Aceitável 



Preparação de Superfície 

Não Aceitável Aceitável 



Aplicação do Revestimento 

Aceitável 

Mínimo Aceitável 

Situação Ideal 



Aplicação do Revestimento 



Aplicação do Revestimento - 
Mascaramento 



Revestimentos retificados 



Aplicação do Revestimento 



Ligas que Aplicamos 

• Carbonetos de Tungstênio 
• Carbonetos de Cromo 
• Stelite 
• Aços Inoxidáveis 
• Inconel 
• Níquel 
• Níquel Cromo 
• Zinco 
• Alumínio 



Materiais Compósitos 

• WC-Co Carboneto de Tungstênio 

– Excelente resistência ao desgaste abrasivo, erosivo e por 
deslizamento em baixas temperaturas 

– Utilizável até 480C 

– Baixa resistência a corrosão e oxidação 

• WC-Co-Cr Carboneto de Tungstênio Cobalto Cromo 

– Excelente resistência ao desgaste abrasivo, erosivo e por 
deslizamento em baixas temperaturas 

– Utilizável até 480C 

– Elevadíssima resistência à corrosão marinha e oxidação 



Materiais Compósitos 

• Cr3C2-NiCr – Carboneto de Cromo 

– Excelente resistência ao desgaste em temperaturas de  até 
871C 

– Melhor resistência a corrosão e oxidação do que o WC-Co 

 



Ligas Metálicas 

• Ligas de Níquel 

 

– Ni – proteção contra corrosão e oxidação até 
550C, facilmente usinável. 

– Ni-Cr – proteção contra oxidação/corrosão até 
950C. 

– Ni-Al - proteção contra oxidação/corrosão. 



Ligas Metálicas 

• Zinco 

Essa liga possui excelente resistência à corrosão 
marinha. Utilizada como material de sacrifício 

 

• Alumínio 

Excelente resistência à corrosão marinha 

 

 



Aplicações 



Aplicações 

• Formação de Magnetita em 
hastes de válvula de bloqueio 

O meio ambiente (VAPOR e TEMPERATURA 

em torno de 540oC) em que estão expostas 

as hastes além da presença de oxigênio faz 

ocorrer reação de oxidação. 

Uma parte do oxigênio presente no vapor 

forma o Fe3O4 (magnetita). 

 



Aplicações 

Rotor de Turbina a Vapor – mancais revestidos com 

carboneto de tungstênio 



Aplicações 

Aplicação de metal compósito em Pás de turbinas de condensação 



Aplicações 

Válvulas gaveta para vedação metal metal: 

Revestimento de carboneto de tungstênio, 

retificado e lapidado com planicidade de 2 

bandas de luz. 



Aplicações 

Revestimentos 

carboneto de tungstênio 

ou carboneto de cromo 

para vedação metal 

metal. 



Aplicações 

Aplicação de 

revestimento de 

carboneto de tungstênio 

nas regiões de vedação. 



Aplicações 



Aplicações 

Hastes Polidas com carboneto de tungstênio para resistir à abrasão. 



Aplicações 
Liga de Ni em Agulha de Turbina Pelton – Resist. à corrosão e cavitação 



Aplicações 

Prensa de casca de acácia 

– Revestida com 0,1mm 

de carboneto de Cromo. 

Aumento de vida útil de 6 

meses para 2 anos 



Negócio 

Soluções Contra 
Desgastes 



MISSÃO 

 
Fornecer soluções contra 

desgastes, com revestimentos que 
garantam maior vida útil dos 
equipamentos, garantindo 

resultados positivos para as partes 
interessadas 

 



VISÃO 

Ser a autoridade em Soluções Contra 

Desgastes 

 



Estrutura 

 

Processo de aplicação 
de revestimentos 
100% automatizados. 
 
Possuímos na nossa 
estrutura em São 
Leopoldo, dois robôs 
ABB e um CNC de 6 
eixos para aplicação 
de revestimentos. 
 



Centro de Pesquisa e Desenvolvimento  

Todos nossos revestimentos 
são validados e revalidados 
no nosso Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento. 
Possuímos: 
1 – Metalografia 
Automatizada da Buhler 
2 – Microscópio Zeiss 
3 – Microdurômetro 
Mitutoyo 
4 – Adesão da Shimadzu 
5 – Accura Spray: 
Equipamento para medir a 
velocidade da partícula do 
revestimento na chama 
6 - Abrasômetro 



Centro de Pesquisa e Desenvolvimento  

 Equipamento 
para Controle de 
Velocidade de 
partículas e 
temperatura de 
chama: Garantia 
de repetibilidade 
do processo 

 



Filial Rondônia – Projeto Jirau 

Unidade implantada para 
atender o projeto JIRAU -  

Revestimento nas pás Kaplan 



Filial Rondônia – Projeto Jirau 





Contato: (51) 3590 5400 
Web Site: www.rijeza.com.br 

Diretor Comercial: Darlan Geremia (51) 9315 4223 
 

http://www.rijeza.com.br/

