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Deposição de Revestimentos Superficiais Duros por S oldagem e por Aspersão Térmica 
Colaboração de Arno Giuseppe Cersosimo da Petrobras 
 
1. Materiais mais comuns de endurecimento superfici al 
- Ligas de Cobalto (“stellite”) 
- Carbeto de Cromo (acima 600ºC) 
- Carbeto de Tungstênio (até 600ºC) 
As ligas de Cobalto (“stellite”) por solda. 
Os Carbetos são aplicados por aspersão térmica hipersônica (HVOF). 
 
2. Nas máquinas de aspersão térmica a adesão é mecâ nica. 
Não precisa amanteigar. 
Processos: 
- HVOF (aspersão hipersônica) porosidade <2% 
- Flame spray (com chama de oxiacetileno) 
- Arc spray (com corrente elétrica) usado para serviços de campo para deposição de Zinco ou 
Alumínio. 
O processo de aspersão térmica não dá bolhas nem decola, deposita de 5 a 20 mm. 
É necessário executar o ensaio de adesão 
 
3. Máquinas para aspersão térmica ou de adesão mecâ nica (sem modificação 
metalúrgica) 

a- Plasma: temperatura altíssima 1500ºC e velocidade baixa, ainda assim a temperatura 
da peça fica em 120ºC (baixo aporte térmico), o problema é que transforma os 
Carbetos novamente me metal, afetando a dureza final,  

b- HVOF: Aspersão térmica hipersônica, temperatura mais baixa 3000ºC e velocidade 
altíssima, é o processo usado para os Carbetos. 

 
Outras máquinas de aspersão térmica, porém com porosidade maior que o HVOF 

a- Flame spray: chama oxi-acetilênica (3000ºC): mais usada para proteção anti-corrosiva 
e para metal patente (mancais), 

b- Arc spray: por arco elétrico (6000ºC) 
 
4. Nas máquinas de soldagem ou de adesão metalúrgic a. 
Precisa amanteigar  
Não usar processo com eletrodo revestido. 
Usar processo de soldagem com TIG com vareta, arame tubular em carretilha ou PTA 
(Plasma Arco Transferido) 
Atualmente, o arame tubular (FCAW) é o melhor para a deposição de “stellite”, que é aplicado 
em duas camadas, total de 6 mm, e depois é usinado para 3,2 mm. 
Riscos da aplicação: trincas e deformação ou empenamento. 
O alto aporte térmico da deposição aumenta o risco de empeno e deformação, logo requer o 
TTAT. 
 
5. Carbeto de Cromo aplicado por processo HVOF gera lmente tem na composição o 
Níquel e Cromo, porém sem Cobalto.  
Trata-se de um pó de Carbeto de Cromo disperso numa matriz de uma liga Níquel-Cromo que 
funciona como aglomerante das partículas de Carbeto de Cromo. 
O material mais comumente aplicado em peças sujeitas a desgaste erosivo e abrasivo em 
altas temperaturas ( 950ºC ) é o CARBETO DE CROMO – 25% NiCr (CRC 25NiCr) 
Este material apresenta micro dureza entre 950 a 1150 DPH300, dependendo dos parâmetros 
de aspersão, pode trabalhar até uma temperatura de 950ºC 
A camada apresenta tensões de compressão, por causa da grande velocidade  de impacto na 
superfície da peça, criando o equivalente a um martelamento, eliminando o risco de 
destacamento nas bordas. Pode ser retificado e brunido para ótimos acabamentos. 
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6. Uso de Cobalto 
O metal Cobalto é usado apenas nos Carbetos de Tungstenio porque funciona como o 
aglomerante das partículas de Carbeto de Tungstênio, podendo trabalhar até no máximo 
540ºC. 
 
7. Durezas de revestimentos metálicos 
Comparação entre o Stellite 1 (CoCr - C)  e Stellite 6 ( CoCr - A). 
 

 
 
8. Composições químicas e valores típicos de dureza  para algumas ligas de Stellite - 
CoCrC. 
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9. Processo “Non-transfer Arc Plasma” 
Este processo - plasma não transferido – é o mais comumente utilizado. 

.

 
 
10. Processo “Arc Plasma” 
 

 
 
11. Plasma com atmosfera controlada 
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12. Processo a chama HVOF – High Velocity Oxigen Fu el  
Também pode ser utilizado e apresenta bons resultados, especialmente baixa permeabilidade 
(alta densidade). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


