




Com uma visão holística, trabalha junto ao cliente para aumentar 
a disponibilidade mecânica e a vida útil dos seus equipamentos, reduzindo 
o tempo gasto com reparos e substituição de elementos. Uma grande 
variedade de soluções já está disponível, mas a proximidade com indústrias 
dos mais variados segmentos e o desafio de contribuir para o aumento da 
performance destas, motivam a Placadur a se superar e investir ainda mais 
no desenvolvimento de novos produtos para novas necessidades.

A PLACADUR É ESPECIALISTA 
EM PRODUTOS RESISTENTES AO DESGASTE.



®

A PCDUR® é uma placa de base de aço carbono revestida por um processo 
de soldagem em que a utilização de arames tubulares de alta liga resulta 
em um produto resistente ao desgaste. As placas destinam-se a revestir 
equipamentos sujeitos a abrasão, erosão, impacto e altas temperaturas, 
com versatilidade, conformação e eficiência.

Versatilidade:  A versatilidade do produto cria novas soluções a cada dia, 
tanto em aplicações estáticas como dinâmicas, podendo ser aplicadas a 
diferentes equipamentos que estejam sujeitos a um desgaste acelerado. 

Conformação:  Apesar da alta dureza do depósito resultado da soldagem 
especial, as chapas PCDUR® aceitam conformações a frio e podem adquirir 
o formato necessário com corte plasma, calandragem e soldagem.

Eficiência: Com o uso da PCDUR® a disponibilidade mecânica dos 
equipamentos é aumentada. Com elevada vida útil, 
o intervalo entre trocas é ampliado e os tempos de parada para substituição 
reduzidos pela facilidade de aplicação.

• Usinas de cimento e concreto;
• Mineração e pedreiras;
• Terraplenagem e agricultura;
• Perfuração e extração de minério;

• Siderurgia;
• Papel e celulose;
• Usinas de açúcar e álcool;
• Sistemas de exaustação e ventilação.

Áreas de aplicação:

Tipos de desgaste:
Dentre todos os tipos de desgaste, a abrasão é a responsável por 50% dos casos e para cada um deles oferecemos a melhor solução.



As placas PCDUR® são classificadas por tipo de liga e pela espessura da 
camada aplicada. A dureza é um parâmetro que acompanha os tipos de 
estruturas metalúrgicas que se formam, mas não é um fator decisivo na 
escolha do melhor material. 

A utilização de arames tubulares num processo automatizado, proporciona 
ótimos resultados, com diluição baixa dos elementos de liga e dureza 
homogênea em toda extensão da placa.

A concentração de carbonetos orientados obtida neste processo resulta 
em um depósito de alta dureza numa matriz carbono austenítica densa e 
homogênea em formação de carbonetos.
 
Para escolher a liga, deve-se observar seu tipo, a espessura da camada bem 
como a formação de carbonetos, que são estruturas cristalinas cujos tipos e 
formatos possuem propriedades específicas.

Resistência ao desgaste

Vantagens da Placa PCDUR®

Tipos de placas

• Aumento do intervalo entre paradas;
• Diminuição de vazamentos;
• Diminuição do tempo de execução dos serviços;
• Maior facilidade de montagem;

• Aumento da vida útil dos equipamentos;
• Aumento de produtividade;
• Maior previsibilidade/planejamento de manutenção;
• Diminuição de custos finais.



Produto Revestimento Liga Dureza Temp. Aplicações

PCDUR® 250 Revestimento com liga de alto Cromo resistente a abrasão, erosão, 
e impacto moderado.

53% de Carbonetos
de Cromo e Silício.

58/60 HRc
45/50 HRc
35/40 HRc

20ºC
250ºC
300ºC

Proteção de partes e equipamentos sujeitos a abrasão, erosão 
e impacto moderado.   

PCDUR® 300
Revestimento com liga de alto Cromo e Boro resistente a abrasão 
severa, seca úmida ou pastosa. Temperatura até 450ºC e impacto 
moderado.

62% de Carbonetos 
de Cromo, Manganês, 
Silício e Boro.

63/67 HRc
45/50 HRc

20ºC
250ºC

Proteção de partes e equipamentos sujeitos a desgaste acelerado 
por abrasão, erosão e impacto moderado.   

PCDUR® 320

Revestimento com liga rica em carbonetos de Cromo, Boro e Zircônio, 
com alta concentração e distribuição de pequenos carbonetos 
primários numa matriz austenítica. Alto desempenho em resistência a 
abrasão, erosão, e impacto moderado. Temperatura 
até 500ºC.W

68% de Carbonetos
de Cromo primários 
e Zircônio.

61/64 HRc 20ºC
Desenvolvimento especial para proteção de partes e equipamentos sujeitos
a desgaste acelerado por abrasão, erosão, impacto moderado combinados
com temperaturas de até 500ºC.

PCDUR® 350
Revestimento com liga de alto Cromo, Nióbio e Boro, altamente 
resistente a abrasão e erosão severa.  Temperatura até 350ºC 
e impacto moderado.

56% de Carbonetos de 
Cromo, Nióbio e Boro.

62/64 HRc
58 HRc

20ºC
350ºC

Desenvolvimento especial para proteção de partes e equipamentos sujeitos 
a desgaste acelerado por abrasão, erosão, impacto moderado combinados
com temperaturas de até 350ºC.

PCDUR® 350 
Super

Revestimento com liga de alto Cromo, Nióbio e Boro, altamente 
resistente a abrasão e erosão severa.  Temperatura até 450ºC 
e impacto moderado.

64% de Carbonetos 
complexos de Cromo, 
Nióbio e Boro.

62/65 HRc
58 HRc

20ºC
450ºC

Desenvolvimento especial para proteção de partes e equipamentos sujeitos 
a desgaste acelerado por abrasão, erosão, impacto moderado combinados 
com temperaturas de até 450ºC.

PCDUR® 400 Revestimento com liga altamente resistente a abrasão e erosão 
severa.  Temperatura até 600ºC e baixo impacto.

75% de carbonetos
de Cromo e Boro.

66/68 HRc
63/65 HRc
61/63 HRc

20ºC
400º
600ºC

Proteção de partes e equipamentos de mineração, fixadores 
de ferramentas, brocas de perfuração, garras de lingotes, 
ventiladores e exaustores.

Tipos de placas



Para outras aplicações, entre em contato com a Placadur.

PCDUR® 450 Revestimento com liga altamente resistente a abrasão e impacto.

Liga em carbonetos 
de Titânio, Cromo, 
Molibdênio, Manganês 
e Silício.

56/58 HRc 20ºC Proteção de partes e equipamentos sujeitos a desgaste acelerado
por abrasão, pressão e erosão com alto impacto.

PCDUR® 500
Revestimento com liga altamente resistente a abrasão e erosão, 
materiais finos com alta velocidade
e alta temperatura.

Liga rica em carbonetos 
complexos de Cromo, 
Boro, Nióbio, Vanádio, 
Molibdênio, Tungstênio.

60/65 HRc
60 HRc
55 HRc
40 HRc

20ºC
250º
400ºC
800ºC

Proteção de partes 
e equipamentos sujeitos 
a desgaste acelerado por abrasão, erosão com impacto moderado,
combinados a alta temperatura.

PCDUR® 670 Revestimento com liga rica em carbonetos de Cromo e Tungstênio 
para aplicações em situações de desgaste por abrasão severa.

Liga em carbonetos de 
Cromo, Tungstênio 
e Silício.

60/65 HRc 350ºC Desenvolvimento especial para proteção de partes e equipamentos
sujeitos a desgaste acelerado por abrasão, erosão e impacto moderado.

PCDUR® 710

Revestimento com liga de alto Cromo, Vanádio, Nióbio, rica em 
carbonetos complexos de extrema resistência ao desgaste por 
abrasão severa 
e impacto moderado.

Liga em carbonetos 
complexos de Cromo, 
Vanádio 
e Nióbio.

60/64 HRc 450ºC Desenvolvimento especial para proteção de partes e equipamentos
sujeitos a desgaste acelerado por abrasão, erosão e impacto moderado.

PCDUR® 
760chock

Revestimento com liga de alto Cromo, Ferro, Nióbio, Molibdênio, 
com estrutura martensitica livre de trincas e dureza elevada. 
Resistente a abrasão combinada com impacto e compressão.

Liga em estrutura 
martensitica, base de 
Ferro com Cromo, 
Nióbio, Manganês e 
Molibdênio.

50/61 HRc 450ºC Desenvolvimento especial para equipamentos de britagem e moagem
sujeitos a desgaste por abrasão com impacto e compressão.

PCDUR® 
60Wc

Revestimento com liga de carbonetos de Tungstênio e Boro 65%, 
com elevada resistência a abrasão, impacto baixo e compressão.

65% de Carbonetos de 
Tungstênio com Boro. 58/63 HRc _ Desenvolvimento especial para proteção de partes e equipamentos

sujeitos a elevada abrasão e erosão.

Tipos de placas



Resistência ao desgaste
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Dimensões da PCDUR®

Produto Espessura da
 Placa Base (mm)

Espessura da 
Camada (mm)

Placa base em aço carbono: 
1260 x 2740 mm

Área revestida (3,34m2): 
1220 x 2740 mm

6 4

8 5;7

10 5;7;10

12 5;7;10

15 5;7;10

• Outras dimensões sob consulta.
• PCDUR® 60Wc fornecido apenas 
 nas espessuras 6+4 e 8+5.

• Cortadas conforme seu desenho;
• Com furos escareados ou com estojos soldados;

• Calandradas;
• Fabricadas conforme desenho.

Peças especiais



Os produtos PCDUR® têm sido aplicados nas mais diversas indústrias, 
submetidos a condições de trabalho que podem ser extremamente
severas, apresentando excelentes resultados. Por vezes, tiveram 

durabilidade até 10 vezes maior que a do produto anteriormente usado 
pelo cliente. Faça contato conosco, conheça estes casos de sucesso. Nossos 
engenheiros poderão recomendar o melhor produto para a sua aplicação.



+55 31 3519-2900
comercial@placadur.com.br

www.placadur.com.br

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE


