
Aspersão térmica
na siderurgia:
Solução contra 
desgaste por abrasão e 
corrosão



O PROBLEMA

O uso de engenharia de superfície no setor siderúrgico vem 

desempenhando um papel importante na manutenção da qualidade do 

produto, dos custos de manutenção e dos requisitos de produção, sendo estes 

os motores fundamentais para melhorias de engenharia. A aspersão térmica é 

um importante processo de modificação de superfície que vêm sendo usada 

para enfrentar os desafios de produção de aço desde a década de 1970. 

A alta resistência à corrosão e ao desgaste, incluindo em elevadas 

temperaturas, de revestimentos aspergidos propulsionam o emprego desta 

técnica no setor. Ao longo do processo de produção de aço, os componentes e 

equipamentos são expostos à ambientes agressivos, o que leva a uma ampla 

gama de mecanismos de degradação dos materiais. 

O PROBLEMA



Tais mecanismos de degradação levam a uma redução da qualidade do 

produto, reduzem a eficiência operacional e trazem maiores custos de 

manutenção. Este fluxo de produção requer ferramentas que suportem as altas 

temperaturas e pressões, como mostra a figura 1. Em especial, excelente 

resistência ao desgaste são requeridos - e a aspersão térmica é uma das 

melhores opções disponíveis para proteção contra corrosão e desgaste. 

A medida que as tecnologias de aspersão térmica avançam, aumenta o 

número de soluções de revestimento aspergidos . Atualmente, as tecnologias 

HVOF e D-gun são as principais correntes em uso nas fábricas de aço em todo o 

mundo. As aplicações utilizam quase todos os tipos de materiais de revestimento, 

sendo os cermets WC-Co e Cr3C2-NiCr os mais utilizados no mercado[1,2]. Dentre 

os componentes e equipamentos da indústria de produção de aço, aqueles cuja 

aplicação de revestimentos aspergidos contra a degradação se destacam são:
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Os estudos sobre revestimentos 

aspergidos estão se tornando cada vez 

mais frequentes, fator que acelera os 

avanços dessa tecnologia e a qualidade 

de suas aplicações. Não restam dúvidas 

de que a aspersão térmica se tornou uma 

solução não apenas eficaz, mas também 

bastante importante na engenharia de 

superfícies para o setor siderúrgico, pois 

garante a alta qualidade de revestimento 

do produto. Entenda porque o processo 

HVOF, ou aspersão térmica, é destaque 

em revestimento contra corrosão nos 

demais conteúdos que produzimos no 

blog da Rijeza. Lá você encontra mais 

sobre esse e tantos outros assuntos do 

universo da indústria. 

https://rijeza.com.br/blog/
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