
Ficha técnica de produto

Chapa anti-desgaste composta (bimetálica)

IBERPLATE 600 é uma chapa bimetálica “anti-desgaste”. Uma das faces é em aço carbono; a outra é um 
depósito  metálico de alta liga aplicado por soldadura.  Este  depósito,  formado por cordões estirados,  é  
altamente resistente ao desgaste. IBERPLATE 600 é utilizada tipicamente em aplicações onde se verifica a 
combinação  das  condições  de  alta  temperatura  e  elevado  desgaste  por  abrasão  e  erosão  tais  como 
indústria siderúrgica e centrais térmicas a carvão.

Espessuras standard / Peso [kg/m²]

Chapa 
base [mm]

Revestimento [mm]

3 4 5 6 8

5 62 - - - -

6 - 77 - 92 -

8 - 92 100 108 -

10 - - 116 123 139 

   Espessuras especiais a pedido.
     Tolerância ±1mm

Características técnicas

Chapa base ST 37 – S235

Revestimento Muito elevada concentração de carbonetos de crómio, 
nióbio,  vanádio,  molibdénio  e  tungsténio  em  matriz 
austenítica.

Dureza 61 - 64 HRC

Temperatura Temperatura de serviço até 600°C.

Aplicações Perfeitamente adaptada para aplicações com elevado 
desgaste  por  abrasão  e  erosão,  choque  e  altas 
temperaturas de serviço. 

Exemplos:  transportadores  com  altas  temperaturas 
de  funcionamento,  transportadores  de  coke, 
blindagens de alto-forno, britadores, etc.

Corte Plasma, jacto de água, laser.

Dar Forma Fácil de dobrar, enrolar e enformar.

Fixação Aparafusada,  insertos,  soldadura  (montagem  com 
eléctrodo revestido tipo AWS7018/ EN E 5153 ou fio 
sólido SG3). Pode ser aplicada uma liga resistente ao 
desgaste  na zona soldada.  Contacte-nos para mais 
informação.

Nota:  o  processo  de  soldadura  não  afecta  as 
propriedades anti-desgaste da chapa IBERPLATE.

Dimensões standard

Área total [mm] Área total [mm]

1500 x 3000 1400 x 3000

   Dimensões especiais a pedido.
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 Baixa  diluição  entre  o  depósito 
soldado  e  o  material  base.  Grande 
densidade de  carbonetos  de  elevada 
dureza  bem  distribuídos  em  toda  a 
espessura do revestimento.

 Micro-fissuras resultantes do alívio de 
tensões  durante  o  processo  de 
soldadura  não  afectam  as 
propriedades anti-desgaste. 

 Vantagem da técnica de soldadura por 
cordões estirados utilizada no fabrico 
da chapa IBERPLATE comparada com 
a técnica de cordão oscilado: ausência 
de fissuração larga e zonas de fraca 
resistência  ao  desgaste  entre  os 
cordões. 


