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Os tempos são indicados para um 
sistema de preparação de 300 mm. e 
uma única amostra de diâmetro 40 mm.
Em um sistema de 250 mm. os tempos 
devem ser aumentados em 30%, e em 
um sistema de 200 mm. em 100%.
Com amostras maiores, a força deve ser 
aumentada, com amostras menores 
diminuídas.
A velocidade de rotação da cabeça do 
porta-amostras usada é 150 rpm.
Os tempos e as forças podem variar 
dependendo da equipe.
* A limpeza não é necessária entre as
etapas 2 e 3, pois o mesmo tamanho de
grão de diamante é usado para ambas
as etapas.
** Se o acabamento dos revestimentos 
não estiver livre de riscos após o 
polimento com ferrugem, esta etapa 
pode ser substituída por uma etapa de 
pano de diamante Napal 20 N de 1 µm 
com um tempo de 2 minutos.
O polimento com óxido pode ser usado 
posteriormente se o condicionamento 
ácido do substrato for necessário.
*** Antes do polimento com ferrugem, o 
pano de polimento deve ser umedecido 
com água antes do posicionamento das 
peças.
E durante os últimos 10 segundos deve-
se dosar água para limpar as amostras 
e o pano de polimento.
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1

Rhaco Grit
P120

Agua 300 rpm 30 N Até plancidade

2

Allegran 9 DiaMaxx 
Poly 9 μm

150 rpm 35 N 3:00 min

3
*

Largan 9 DiaMaxx 
Poly 9 μm

150 rpm 35 N 3:00 min

4

Silk DiaMaxx 
Poly 3 μm

150 rpm 30 N 3:00 min

5
**

Chemal Fumed Silica 
0.2 µm
Alkaline***

150 rpm 20 N 2:00 min

#19 Superligas com revestimentos de difusão
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Revestimentos de difusão DIC, 1000xPorosidade em substrato de Superliga, DIC, 200x

Revestimentos de difusão DIC, 500xPorosidade em substrato de Superliga, BF, 200x

#19 Superligas com revestimentos de difusão
RESULTADO FINAL




