
DESGASTE NA 

LAMINAÇÃO



O  QUE  É  LAMINAÇÃO?

A laminação, assim como o processo de 

trefilação, são operações de 

conformação mecânica do produto 

semiacabado, subsequente ao processo 

de lingotamento contínuo. Através de 

sucessivos ciclos de deformação 

plástica e tratamentos térmicos a 

microestrutura do aço é refinada e o 

produto seguirá especificações 

geométricas (chapas, vergalhões, tubos, 

arames, etc.) de acordo com a 

necessidade de cada cliente,



POR  QUE  ESTUDAR  

O  DESGASTE?

Com a gama de consumidores cada vez 

mais exigentes, o processo de laminação 

necessita de um controle rigoroso de 

seus parâmetros, e principalmente 

condições adequadas dos cilindros e 

rolos de laminação. 

 

Para que estes componentes estejam 

dentro das tolerâncias permitidas, o 

desgaste na superfície deve ser mínimo, 

caso contrário, a perda na qualidade e 

na produtividade tomarão rumos 

indesejávies. 



AFINAL ,  COMO  O  

DESGASTE  OCORRE?

A conformação é resultante da ação direta de 

dois rolos, ou seja, o material é submetido a 

altas tensões compressivas e na superfície 

ainda altas tensões cisalhantes, resultante do 

atrito rolo/material.

 

Esse atrito associado ao movimento relativo e 

às altas pressões acarreta em deterioração da 

superfície através de perda de massa, 

conhecido por desgaste por abrasão.



AGRAVANTE

Se  o  processo  a inda  fo r  rea l i zado  

em  temperaturas  ac ima  da  f a i xa  

de  rec r i s ta l i zação  ( l aminação  a  

quente ) ,  a  a l ta  dureza  dos  óx idos  

super f i c ia i s  fo rmados  aumentam  a  

ocor rênc ia  de  su lcos  e  t r incas  

té rmicas ,  t rans fe r indo  estes  

defe i tos  para  o  mater ia l  a  se r  

l aminado .  Estando  fo ra  das  

to le rânc ias ,  este  mater ia l  deverá  

se r  descar tado .    



Nem todos os rolos da mesa de laminação sofrem a mesma 

intensidade de desgaste.

Além do custo pelo descarte de peças, há o retrabalho, a troca 

dos equipamentos defeituosos e parada na produtividade para 

reparo dos danos.

Soluções bem pensadas reduzem os custos da 

manutenção, aumentam a qualidade dos produtos 

acabados, aumentam a disponibilidade de planta e os 

indicadores de manutenção, como MTBF e MTTR.

É IMPORTANTE SABER



A redução do desgaste pela aplicação assertiva de 

revestimentos pode aumentar a vida útil de equipamentos em

400%

Revestimentos a base de carbonetos proporcionam 

aumento de durabilidade em  
50%

em relação a revestimentos tradicionais

FIQUE POR DENTRO



Contamos com profissionais qualificados e um Centro de Pesquisa que 

permite testar materiais e revestimentos que melhor possam atender sua 

necessidade, simulando as condições reais de trabalho dos equipamentos.

COMPETIT IVE  ANALYS IS

Who We're Up Against



A aplicação de revestimento de 

RW 1000 em uma chapa de 

desgaste  aumentou o seu 

MTBF em 1000%, reduziu a 

necessidade de substituição de 

120 peças no ano e reduziu o 

custo anual de aquisição em 

50%

EXEMPLO
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www.rijeza.com.br

rijeza@rijeza.com.br
E-mail

(51) 3590 5400
Telefone

https://www.rijeza.com.br/

