
Desgaste por Abrasão (ASTM G65) 
 

Como uma  
boa seleção de materiais pode 
aumentar  
a vida útil de peças  
em mais de 1000%? 

ebook 



Olá,  

Criamos este material com o objetivo de ajudar a 

indústria a reduzir custos de desgaste, peças e 

máquinas paradas e riscos para os profissionais que 

com elas atuam.  

 

Nos últimos meses recebemos diversas solicitações 

de engenheiros de produto, engenheiros de 

manutenção e professores querendo saber da 

diferença de durabilidade de diversos materiais, com 

os mais diversos tipos de tratamentos de superfícies 

em relação a revestimentos como o de Carboneto de 

Tungstênio, por exemplo. 

 

É claro que cada revestimento é aplicado de acordo 

com o ambiente, mas de forma geral, conseguimos 

sumarizar aqui algumas das aplicações mais 

comumente usadas com sucesso por nossos clientes. 

 

 

 

Com esses dados, é possível prever o aumento de 

vida útil de uma peça com a aplicação de 

determinado revestimento em relação a situação 

atualmente utilizada. 

 

Se você tiver uma situação diferente dessas 

apresentadas, que precise de um teste específico, 

entre em contato ou venha nos visitar. Nosso Centro 

de Pesquisa e Tecnologia está a serviço do mercado 

para reduzir custos proporcionados pelos desgastes. 

Darlan Geremia 
Dir. Admnistrativo 

darlan@rijeza.com.br 

 

Leonardo Geremia 
Dir. Técnico 

leonardo@rijeza.com.br 

 
www.rijeza.com.br 



Desgaste por Abrasão –  
O que ocasiona e como resolver 

O que ocasiona o desgaste por 
abrasão? 
• O desgaste por abrasão é amplamente 

encontrado na indústria em peças com 
movimentos rotativos. Esse tipo de desgaste 
acontece quando há uma remoção de 
material da superfície devido a particulas 
duras que estão entre as superfícies que 
estão em movimentos relativo. Exemplos 
desse tipo de desgaste são encontrados em 
mancais, luvas de bombas, sedes de 
rolamentos. 

Como resolver este tipo de 
desgaste? 
• As peças que sofrem esse tipo de desgaste 

podem ter a sua vida útil incrementada 
através da aplicação de revestimentos duros, 
como o de Carboneto de Tungstênio, por 
exemplo. Em muitos casos, a vida útil pode 
ser aumentada em mais de 500%. 
 

Baixe aqui material sobre Mecanismos de Desgastes 

http://downloads.rijeza.com.br/mecanismos-desgaste


Roda de  
Borracha 

Areia Porta 
 amostra 

O teste consiste em 
submeter a amostra a um 
ambiente de desgaste 
abrasivo acelerado.  
 
Ela é pressionada contra 
uma roda de borracha, e 
entre ela e a roda, passa um 
fluxo de areia. O teste é 
realizado por um período de 
10 minutos 

Teste de Desgaste por Abrasão 

Esse teste segue os requisitos da norma ASTM G65 



Corpos de Prova após a realização dos teste 

Região dos corpos de prova 
desgastada pelo teste 
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Esse gráfico apresenta quanto cada amostra perdeu de volume 
durante o período de 10 minutos de teste. Quanto maior o 
volume perdido, maior o nível de desgaste. Repare que o 
Carboneto de tungst. Cr É aproximadamente 8000% mais 
resistente à abrasão do que o Aço Inox. 

O comparativo é apresentado em perda de volume 



Face submetida ao 
teste 

Especificação do Corpo de Prova para Teste de Abrasão 

Material: Sua escolha 
 
Tratamento Superficial e dureza: Sua escolha 



Quer saber mais sobre as características 
técnicas dos nossos revestimentos?  

 
Baixe aqui o  

E-book Ligas Metálicas para 
Revestimentos Contra Desgastes 

 

http://downloads.rijeza.com.br/e-book-ligas-para-revestimentos-contra-desgastes-aplicados-por-aspersao-termica
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