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RESUMO
Os Anéis de Pistão são peças de metal que, quando instaladas nos pistões dentro dos
cilindros dos motores, tornam-se circulares com pressão variável e auto-expansivas,
proporcionando uma vedação móvel entre a câmara de combustão e o carter do motor. Estes
componentes são submetidos à intensa demanda funcional, sendo solicitados a apresentarem
uma baixa taxa de desgaste e a manterem sua integridade estrutural e funcional sob
temperaturas e pressões elevadas. Em função destas exigências, é conhecida a técnica de
prover-se a face de contato com o cilindro destes componentes revestimentos ou tratamentos
de superfície para melhorar a resistência ao desgaste. Atualmente grande parte das aplicações
nos anéis de compressão são em aços inoxidáveis martensíticos. Estes anéis têm suas
propriedades tribológicas melhoradas pelo tratamento de nitretação gasosa o qual confere ao
aço propriedades superficiais intermediárias entre os materiais metálicos e cerâmicos, com
alta resistência ao desgaste adesivo, assim como ao desgaste por abrasão. Esta tecnologia vem
sendo aplicada desde os anos 90 com absoluto sucesso e alta penetração de mercado. Com a
demanda por redução de emissões crescendo foi introduzido no mercado os motores de ciclo
Otto bicombustíveis, mais conhecidos como motores flex. O princípio de funcionamento
destes motores é a utilização de gasolina e etanol em qualquer mistura. A taxa de compressão
do Pistão é otimizada para gasolina e não otimizada para o Etanol, pois este último não possui
limitações para o fenômeno de detonação e este fato faz com que ocorra mais injeção de
Etanol na câmara de combustão proporcionando uma indevida lavagem de combustível não
queimado na parede do cilindro. A consequência foi a criação de um tribo sistema diferente
na região de funcionamento dos Anéis onde a camada nitretada começou a sofrer um
destacamento. Este trabalho visou buscar uma solução para este destacamento, onde a camada
nitretada foi alterada. A alteração consistiu em diminuir a precipitação de carbonetos nas
fronteiras dos grãos através da migração do carbono para o núcleo do anel deixando-o mais
robusto à nucleação de trincas e menos susceptível a fragilização por hidrogênio. Foram
criados dois estágios de nitretação, sendo o primeiro estágio mais rico em nitrogênio o qual
confere ao anel a resistência ao desgaste necessária para a aplicação, e o segundo estágio faz
com que o carbono fique mais concentrado no núcleo. O problema de destacamento foi
resolvido onde houve uma diminuição na dureza da camada nitretada sem a deterioração da
resistência ao desgaste do anel, criando uma solução única e estendendo a vida desta
tecnologia sem aumento de custos.
Palavras-chave: Nitretação; Trincas; Anéis de Pistão, motores flex.
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ABSTRACT
Piston rings are metal parts which, when installed on the pistons in the cylinders of the
engine, become circular with variable pressure and self-expansive, providing a movable seal
between the combustion chamber and the crankcase. These components are subjected to
intense functional demand, being asked to submit a low wear rate and maintain their structural
and functional integrity under high temperatures and pressures. Due to these requirements, the
technique is known of providing up-to-face contact with coatings or surface treatments to
improve wear. Currently the majority of applications in the compression rings are martensitic
stainless steels. These rings have their tribological properties improved by gas nitriding
treatment which gives the steel surface intermediate properties between metallic and ceramic
materials with high resistance to adhesive wear, as well as to wear by abrasion. This
technology has been applied since the 90s with great success and high market penetration.
With demand growing for reducing emissions was introduced in the market the Otto cycle
engines with bifuel, better known as Flex engines. The principle of operation of these engines
is the use of gasoline and ethanol at any mixing. The compression ratio of the piston is
optimized for gasoline and not optimized for ethanol, since the latter does not have limitations
to the phenomenon of detonation and this fact makes it occurs more Ethanol injection into the
combustion chamber providing an improper fuel does not wash burnt in the cylinder wall. The
result was the creation of a different tribological system in the area of operation of the rings
where the nitrided layer began to suffer a detachment. This study aimed to find a solution for
this detachment, where the nitride layer was changed. The modification consisted in
decreasing the precipitation of carbides in the grain boundaries through migration carbon
more to the core of the ring making it more robust to cracks and less susceptible to hydrogen
embrittlement. Was created two nitriding stages, one richer in nitrogen which provides the
wear resistance required for applying and the second stage causes the carbon to become more
concentrated in the core hindering the generation of cracks and, consequently, the detachment.
There was a decrease in the hardness of the nitrided layer without deteriorating the wear
resistance, creating a unique solution and extending the life of this technology.
Word-key: Nitriding; Cracks; Piston Rings; Flex Engines; Detachment.
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1 INTRODUÇÃO
Os motores modernos de combustão interna devem atender a demandas de potência,
associadas a um reduzido consumo de combustível e óleos lubrificantes (consumo de óleo),
com níveis mínimos de emissão de poluentes. O conjunto denominado como célula de
potência de um motor abrange, entre outros componentes, o cilindro, o pistão, a biela, o pino,
e os anéis de pistão. A Figura 1.1 mostra uma ilustração de um motor de combustão interna,
onde se podem notar os conjuntos de pistão com anéis, bielas, virabrequim, etc. Existem
atualmente duas grandes linhas no desenvolvimento dos motores de combustão interna. A
primeira linha com foco na redução da emissão de poluentes nos gases de escape. A segunda
linha orientada na redução da potência de atrito dos motores, de modo a melhorar sua
eficiência e economia com relação ao consumo de combustíveis (TOMANIK e PICCILLI,
1996). Esta segunda vertente tem foco principal na redução de peso e do tamanho dos
componentes.

Figura 1-1: Ilustração de um motor de combustão interna. Fonte: Mahle Innovation and Series Development Fonte: Eduardo
Nocera (2008)

Com o uso corrente de combustíveis bio-renováveis, a aplicação de etanol em veículos
bicombustíveis conhecidos como veículos flex, apresenta uma alternativa muito baixa de
emissões de CO2 (dióxido de Carbono) conhecido como gases de efeito estufa, quando
comparada com outros combustíveis e tipos de motores. Tais veículos são equipados com um
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motor de combustão interna de quatro tempos (Ciclo Otto) que tem a capacidade de ser
reabastecido e funcionar com mais de um tipo de combustível, misturados no mesmo tanque e
queimados na câmara de combustão simultaneamente. O veículo flex mais comum disponível
no mercado mundial e no mercado brasileiro utiliza etanol como segundo combustível. Um
sensor eletrônico análisa os gases de escape e detecta a quantidade queimada de cada
combustível ajustando a injeção de acordo com mistura. Assim pode-se usar tanto etanol
quanto gasolina, ou uma mistura dos dois em qualquer proporção.
O uso de veículos flex ganhou atenção nos últimos anos devido às emissões reduzidas
de CO2 .Entre as alternativas bio-combustíveis, o uso de etanol em motores de combustão por
centelha, também conhecidos como motores SI (Spark Ignition) é aquele com maior uso. No
Brasil, o consumo de etanol superou o consumo de gasolina (LIMA, 2009). A flexibilidade de
combustível do motor permite que o usuário escolha qual combustível é economicamente
mais interessante, pois o preço proporcional entre gasolina e etanol muda sazonalmente e
também por região.
No cálculo de emissões de CO2 deve-se considerar o ciclo completo que inicia na
plantação, na produção de combustível e até utilização do veículo, ciclo este que é conhecido
como da plantação até a roda do veículo (Well to Wheel Approach, 2010). A figura 1.2
mostra a redução de CO2 para os diferentes tipos de combustíveis, assim como uma
comparação com motores híbridos e elétricos, pode-se notar que o Etanol é a melhor
alternativa com uma redução de aprox. 81%.

CO2 Emissions (%)

120
100

REF
.
23%

80

32%

36%

49%

Diesel +
Hybrid

Battery
Electric
Vehicle

77%

81%

60
40
20
0
Standard
Gasoline

Standard Gasoline +
Diesel
Hybrid

Biodiesel

Ethanol

Figura 1-2: Redução de CO2 em diferentes tipos de combustíveis. Fonte: World Business Council for Sustainable
Development (2010)

No Brasil mais de 80% da produção de veículos é composto de motores flex. Devido
ao menor teor de aquecimento do etanol, calibrações de combustão mais agressivas são
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utilizadas para obter uma maior potência do motor quando se queima Etanol, porém com um
decréscimo de potência quando se utiliza gasolina, pois a mesma está sujeita ao fenômeno de
detonação. Estas características associadas com o aumento contínuo da potência específica do
motor têm levado a um aumento das cargas térmicas e mecânicas com consequente
necessidade de melhor rendimento dos anéis de pistão no que tange a resistência ao desgaste e
engripamento.
O uso de etanol também traz alguns inconvenientes: devido a seu menor teor de calor,
o consumo de combustível com etanol é de cerca de 30% maior do que com a gasolina. A fim
de alcançar um melhor desempenho do motor e fazendo uso do maior valor de octanagem do
etanol, os motores são geralmente calibrados para ter a pressão de pico de combustão 20-30%
mais elevada com etanol. A Figura 1.3 mostra a pressão de combustão de um motor flex.
Rodando com etanol, a pressão de combustão de pico, o PCP, não é apenas maior, mas ocorre
mais perto do ponto morto superior (ângulo da manivela zero representado na Fig.1.3). Tal
combinação aumenta a severidade do carregamento tribológico, especialmente para o anel de
pistão, uma vez que a carga máxima ocorre em um ângulo com menor velocidade de
deslizamento, ou seja, mais próximo do ponto de reversão onde o filme de óleo lubrificante é
menor, favorecendo o contato metal-metal.
Com o etanol, a massa de combustível injetada é cerca de 30% maior em cada ciclo,
aumentando

a

possibilidade

de

diluição

de

combustível

no

óleo

lubrificante,

consequentemente aumentando ainda mais a criticidade tribológica do sistema.
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Figura 1-3: Pressão de Combustão de um motor Flex-Fuel 1.6 l em plena potência. Fonte: FERRARESE, MARQUES, et al.
(2010)
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Este trabalho aborda o desempenho do anel de 1º canalete fabricado em aço inoxidável
martensítico tipo AISI 440B, nitretado e aplicado em motores flex na perspectiva de
tribologia. Discute-se como o uso do etanol em motores flex afeta o anel de 1º canalete em
termos de desgaste, engripamento, e destacamento. Para a avaliação do desgaste e resistência
ao destacamento foram feitos testes de motores em banco de prova dinamométrico. São
apresentadas soluções técnicas para superar esses desafios. Os ensaios em dinamômetros são
baseados em um procedimento abusivo a fim de antecipar os efeitos sobre o desempenho
causados pelas características únicas de motores flex quando funcionam com 100% de etanol.

1.1 OBJETIVO GERAL
Analisar a causa e propor uma solução para o destacamento de camada nitretada em
aço inoxidável martensítico tipo AISI 440B, quando esta é aplicada em anéis de pistões,
utilizados em motores ciclos Otto bicombustíveis, conhecidos como motores flex.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Com o advento dos motores bicombustíveis, conhecidos como motores flex, mais de
70% do mercado utiliza anéis de pistões em aço inoxidável nitretado. Quando o motor esta em
funcionamento com 100% de Etanol, o motor não opera em condições ideais, ocorrendo uma
lubrificação deficitária perante um meio agressivo de resíduos de combustão. Tal
característica vem ocasionando falhas de destacamento na camada nitretada.
Em face dos riscos do destacamento gerar uma falha maior no motor, ou não conferir
ao produto seu funcionamento desejado podendo afetar o desempenho, o objetivo deste
trabalho é entender a causa raiz do problema, reproduzi-la e alterar o processo de nitretação a
fim de deixar o produto mais robusto para a aplicação, eliminando o problema de
destacamento.

1.3 JUSTIFICATIVA
No mercado brasileiro de motores de combustão interna, o movimento migratório na
direção da utilização de anéis de pistão feitos em aço inoxidável nitretado foi iniciado em
meados da década de noventa, seguindo os passos dos motores japoneses que iniciaram na
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década de 80, estes logo seguidos por aplicações na Europa. Esta migração de paradigma
tecnológico foi extremamente relevante, e continua nos dias atuais, a ponto de ter sido emitida
a primeira edição específica para estes produtos à norma ISO 6622-2, em outubro de 2003,
com o título de “Rectangular rings made of steel”, assim como um dos mais expressivos
fabricantes de fitas e fios de aço inoxidável japonês terem depositado a patente US 4948556
cobrindo anel de pistão e material para anéis de pistão, em 1990. O volume de anéis de pistão
feitos em aço inoxidável nitretado para uso na primeira canaleta, nos dias de hoje, podem
representar algo maior do que 70 % para as aplicações em motores a gasolina, etanol e
motores denominados flex. Pensando-se apenas na produção brasileira de motores flex, que
em 2012 foi 2,3 milhões de unidades (ANFAVEA, 2013) pode-se inferir que tendo em média
quatro cilindros, foram aplicados apenas na indústria nacional em torno de sete milhões de
anéis de compressão em aço inoxidável nitretado. Na empresa onde foi realizado este estudo,
a produção diária desta modalidade de anéis flutua entre 50 a 70 mil unidades, que por ano
pode representar em média cerca de 16 milhões de peças para anéis da primeira canalete,
sendo que ao redor de 50% deste volume é exportado. A solução do problema de
destacamento nestes anéis pode estender a continuidade desta tecnologia para as próximas
gerações de motores, minimizando a necessidade de investimentos em produção ou utilização
de tecnologias mais avançadas, por consequência de alto custo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ANÉIS DE PISTÃO – DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES
Os Anéis de Pistão são peças de metal que, quando instaladas nos pistões dentro dos
cilindros dos motores, tornam-se circulares e auto expansivas, proporcionando uma vedação
móvel entre a câmara de combustão e o cárter do motor. Pode-se dizer que o anel de pistão é
um elemento circular com elevada força de expansão contra o cilindro. Suas principais
funções são:
•

Vedar a câmara de combustão;

•

Transmitir o calor da combustão para as paredes do cilindro;

•

Controlar o consumo de óleo e a lubrificação no cilindro.

Os anéis de pistão são componentes submetidos a intensa demanda estrutural e
funcional. Estes componentes são solicitados a apresentarem uma baixa taxa de desgaste e a
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manterem sua integridade estrutural e funcional sob temperaturas e pressões elevadas, com
lubrificação por um filme de óleo mínimo. O anel superior ou de primeira canaleta é o
principal responsável pelo desempenho do conjunto quanto à vedação dos gases da combustão
para o cárter. Este componente deve suportar as enormes pressões e temperaturas geradas pela
combustão, auxiliando pela vedação adequada dos gases, a transformação desta energia em
movimento do pistão. Na segunda canaleta ou intermediária do pistão, tem-se também um
anel de compressão, também chamado de anel raspador, o qual tem como principal função
raspar o excesso de óleo deixado na parede do cilindro. O anel inferior, da terceira canaleta, é
denominado de anel de óleo e tem como principal função o controle do filme de óleo na
parede do cilindro deixado para os outros anéis. Nos anéis de óleo existe um elemento
expansível responsável por promover a força de vedação do anel, que exceto no momento da
combustão, é o que exerce a maior força de vedação, e por consequência o maior atrito, dentre
todo o conjunto. (VATAVUK, 1994)
Na Figura 2.1 pode-se ver esquematicamente um cilindro em corte, mostrando o pistão
e os anéis de pistão, onde se notam os três anéis básicos das três canaletas.

Figura 2-1: Célula de potência típica com os anéis de pistão. Fonte: EDUARDO NOCERA (2008)

O anel de pistão superior, ou chamado de anel de compressão da primeira canaleta,
está submetido às maiores exigências estruturais e funcionais, em face de sua proximidade à
câmara de combustão. Em função destas exigências, é conhecida a técnica de prover-se a face
de contato com o cilindro destes componentes com revestimentos ou tratamentos de superfície
para melhorar a resistência ao desgaste, a resistência contra o desgaste adesivo, em caso de
ruptura do filme de óleo com o cilindro, a resistência à corrosão, neste ambiente agressivo em
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temperatura elevada, de modo a minimizar o desgaste do motor. Até meados dos anos 80, os
anéis de compressão da primeira canaleta, foram em geral, confeccionados com ferro fundido
Nodular, que possui a melhor resistência mecânica entre os ferros fundidos. Estes anéis
fundidos sofrem uma série de operações de usinagem por desbaste e acabamento, até a
obtenção da geometria e secção transversal com as dimensões, tolerâncias e acabamentos
desejados. Para atender às demandas estruturais e funcionais acima citadas, a face de contato
com o cilindro, destes, são revestidas por revestimentos resistentes ao desgaste como cromo
eletrolítico ou molibdênio aplicado por aspersão térmica. Também os anéis de óleo, por
estarem submetidos às maiores forças de vedação, necessitam de coberturas ou tratamentos
para melhorar sua resistência ao desgaste. Como visto na Figura 2.1, estes anéis têm contato
duplo com a parede do cilindro, possuindo entre as duas faces de contato espaço para remover
e coletar o excesso de óleo do sistema para o cárter. Ainda hoje as faces de contato destes
anéis normalmente são revestidas por cromo duro ou eletrolítico, sendo os mesmos feitos de
material base em aço ou ferros fundidos. Nos motores modernos, em face da busca por
redução de atrito, houve uma considerável tendência na redução da altura dos anéis de pistão,
abaixo muitas vezes de 1,2 mm para motores ciclo Otto, onde mesmo os ferros fundidos
nodulares começaram a não atender à resistência mecânica requerida (TEJADA e PADIAL,
1995). Em razão disto, houve uma migração destas aplicações para o uso de aço,
principalmente aços inoxidáveis martensíticos, nos anéis de compressão da primeira canaleta
e também nos anéis de óleo. Estes anéis, feitos em aço inoxidável martensítico, tem suas
propriedades tribológicas melhoradas pelo tratamento termo-químico de nitretação. A Figura
2.2 apresenta a fotografia de um anel de pistão da primeira canaleta, com altura de 1,2 mm,
aplicado em motor atual de ciclo Otto (movidos à gasolina ou etanol), em aço inoxidável
nitretado tipo AISI 440B.
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Figura 2-2: Anel de aço nitretado de primeira canaleta. Fonte: Mahle, (2008).

2.2 HISTÓRICO DO AÇO NITRETADO APLICADO EM ANÉIS DE
PISTÃO
O anel do pistão foi inventado por John Ramsbottom que relatou os benefícios para a
Instituição de Engenheiros Mecânicos em Londres em 1854. Rapidamente é aplicado a
motores a vapor e a motores a gás e óleo como mostrado na figura 2.3.
A utilização de anéis de pistão de uma só vez reduziu dramaticamente a resistência ao
atrito, a fuga de vapor de água, e a massa do pistão, conduzindo a um aumento significativo
na potência e eficiência, além de permitir maior intervalo de manutenção.
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Figura 2-3: O motor a vapor e motores a gás e óleo. Pistão é mostrado em D. Os três anéis de pistão evitam que o vapor se
escape entre as câmaras A e B. Fonte: John Perry. 1899. Direitos de autor expiraram

A grande maioria dos pistões automotivos tem três anéis: Dois anéis de vedação com o
objetivo principal de vedar a câmara de compressão (anéis de compressão), e o anel inferior,
conhecido como anel de óleo para controlar o fornecimento de óleo lubrificante e lubrificar a
saia do pistão e os anéis de compressão. Projetos do anel de compressão típicos apresentam
uma seção transversal essencialmente retangular ou uma seção transversal trapezoidal
aplicada em motores Diesel. A face de contato é constituída por um perfil abaulado para os
anéis de compressão superiores e um perfil angular reto ou com um nariz conhecido como
Napier chamados anéis de compressão de segundo canalete ou anéis raspadores.
A Figura 2.4 mostra tipo de anéis de compressão e anéis de óleo comumente utilizados
atualmente.
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Anel de óleo de 3 peças

Anel de Compressão

(Típico para aplicação em automóveis de passeio)
Espessura radial do segmento

Segmento

Espaçador
Gap do Segmento

Segmento
Espaçador

Secção transversal
Figura 2-4: Tipos de Anéis de Compressão e Anel de óleo comumente utilizado. Fonte MAHLE (2008)

O pistão pode ter uma folga no interior do cilindro. Se fosse montado por interferência
ou com folgas apertadas durante o funcionamento, com a expansão poderia engripar no
cilindro causando dano ao motor. Por outro lado, se houver demasiada folga entre o pistão e a
parede do cilindro, poderá haver perda de compressão e a partir da queima do combustível os
gases podem passar pelo pistão em direção ao reservatório de óleo ou cárter do motor sendo o
efeito da explosão muito menos eficaz no fornecimento de energia.
Os anéis estão sujeitos a desgaste na medida em que se move para cima e para baixo
em contato com a parede do cilindro, devido à sua inerente carga e devido à carga de gás que
atua no anel. Para minimizar o desgaste os Anéis começaram a ser fabricado em ferro fundido
cinzento sem nenhum recobrimento ou tratamento térmico.
Antigamente os anéis de pistão eram “circulares” e a força que eles faziam contra a
parede do cilindro era dada por deformação térmica. Com a evolução dos motores, cada vez
mais potentes e sofisticados, houve um aumento na rotação dos anéis, o que provocou alguns
problemas no funcionamento, tais como flutuação e perda de carga. Isso fez com que o pacote
de anéis sofresse algumas modificações, evoluindo simultaneamente com os motores. A partir
da primeira crise de energia, em 1973, o consequente acréscimo nos custos do combustível e
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lubrificante gerou novas necessidades de uma maior durabilidade e potência, o que colocou o
projeto dos anéis de pistão diante de exigências extras, como:
•

Melhor vedação;

•

Redução do consumo de óleo;

•

Maior resistência ao desgaste;

•

Redução do tempo de assentamento (amaciamento do motor);

•

Redução de atrito.

Mais recentemente, com as legislações sobre emissões de poluentes nos vários
continentes, surgiram novos desafios com relação ao desempenho e durabilidade dos anéis.
Estes desafios estão sendo superados com o aprimoramento tecnológico dos processos de
fabricação e o desenvolvimento de novas alternativas de material base, coberturas e perfis dos
anéis.
O anel de primeiro canalete é o que requer maior atenção devido à sua proximidade
com a câmara de combustão, onde o mesmo é submetido a trabalhar em temperaturas e
pressões mais elevadas. Atualmente o anel de primeiro canalete recebe diferentes tipos de
coberturas ou tratamentos de superfície a fim de atender o requerimento de aplicação.
Existem vários processos que possibilitam a modificação de superfícies de substancias
metálicas com particular atenção aos aços. A figura 2.5 apresenta estas possibilidades de
maneira organizada levando a denominação formal de engenharia de superfícies.
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Engenharia de Superfícies

Modificação da Superfície

Composição Química

Composição Química

Original Mantida

Original Alterada

Endurecimento por

Processos

Deposição Galvânica e

transformação de Fases

Termoquímicos

Química

Fusão Superficial

Implantação Iônica

Revestimentos

Processos de Fusão

Deposição Química e
Shot Peening

Física de Vapores (CVD e
PVD)

Figura 2-5: Processos de modificação de superfícies Fonte Apostila analise de falhas e prevenção, Fonte: VATAVUK
Pode-se com certa segurança afirmar que
ate a década de oitenta os anéis de primeiro
(2003)

Pode-se com certa segurança afirmar que até a década de oitenta os anéis de primeiro
canalete tinham sua superfície modificada por processos que se enquadram na classificação,
revestimentos. As configurações mais sofisticadas exibiam anéis de primeiro canalete com
revestimentos obtidos pela tecnologia de aspersão térmica, utilizando como insumo partículas
de molibdênio com uma adição de um composto de Ni-Cr-B-Fe-Si. Este revestimento era
considerado nesta ocasião uma das opções mais seguras para se evitar problemas de
funcionamento dos motores, apesar da potencia específica destes ser relativamente baixa se
comparada aos dias de hoje. Nesta época surge em países com tecnologia mais adiantada
como, por exemplo, o Japão a utilização do processo enquadrado como modificação de
superfícies, a nitretação. O aço inoxidável martensítico classificado como DIN X90 foi
escolhido por estes fabricantes como o ideal para esta aplicação. Esta mudança, em termos de
tratamento de superfícies, ocorrida para satisfazer as exigências tribologicas, se constituiu em
uma quebra de paradigma, pois até então, pelo menos a nível nacional, os revestimentos ao
molibdênio ocupavam posição de destaque.
Os fabricantes de anéis de pistão de motores a combustão interna, praticam em seus
laboratórios de validação de produto, uma serie de testes tecnológicos, como por exemplo,
resistência ao destacamento da camada aplicando deformação torcional no anel, testes de
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desgaste para avaliar a resistência ao desgaste abrasivo e ao engripamento, entre outros. Logo
foi percebido que a nitretação além de perfeitamente continua com a matriz, conseguia níveis
de satisfação comparáveis ao revestimento de molibdênio no quesito desgaste e engripamento
nestes testes tecnológicos.
A implantação de camadas metalizadas com uma modificação de superfícies seria
mais viável naquela ocasião, não fosse à escolha pelos países mais adiantados e formadores de
opinião do par, nitretação a gás e aço inoxidável. Observações realizadas nestes anéis em
meados da década de oitenta indicaram que alguns fabricantes de veículos, como a Toyota,
por exemplo, utilizavam anéis com camada da ordem de 150 µm de espessura. Na passagem
da década de oitenta para noventa, o principal fabricante de anéis do Japão (Riken), utilizava
camadas da ordem de 50 µm de espessura.
Nos primeiros testes realizados pela equipe técnica da empresa Cofap, liderada pelo
pesquisador Dr.Jan Vatavuk, empresa que dominava a fabricação de anéis e exportava para
muitos países incluindo a Europa, percebeu-se que a aplicação da nitretação pelo processo a
gás apresentava grandes dificuldades quando o material tratado era aço inoxidável. Sabe-se
que os aços inoxidáveis produzem em sua superfície uma camada de reação com o oxigênio
denominada de camada passiva. A direta aplicação do processo de nitretação nestas
superfícies produzia uma camada de espessura irregular além de muitas vezes descontinua
com regiões não tratadas. As primeiras experiências foram com a empresa Combustol. Na
mesma época procurou-se outro fabricante e a primeira experiência de sucesso de nitretação a
gás de aço inoxidável em lote pequeno de anéis foi conseguida em uma empresa de pequeno
porte (Lindberg) que contava na época com a colaboração do engenheiro Paulo Sergio Correa.
Apesar do processo de decapagem ácida empregada naquela ocasião não ter se mostrado
repetitiva em maior escala, este pequeno sucesso produziu uma reação positiva por parte da
equipe técnica da empresa Cofap. Simultaneamente tentou-se aplicar um processo patenteado,
o Malcommazing, que se baseava na despassivação do inoxidável com cloreto de amônio
aplicado antes da nitretação propriamente dita, tendo, no entanto consequências graves em
termos de ataque no sistema de tubulação de gases dos fornos.
Em face das dificuldades encontradas, utilizou-se uma sugestão dada pelo engenheiro
João Carmo Vendramim, que compunha o quadro de funcionários da empresa Brasimet
Industria e Comercio. A ideia foi dar inicio a nitretação através de banho de sal, com um
pequeno tempo de permanência no banho, dando continuidade no processo a gás, naquela
época o processo Deganit, nitrocarbonetação que utilizava amônia e CO2, introduzindo além
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do nitrogênio uma pequena quantidade de carbono foi estabelecido. Esta tecnologia foi
utilizada na fabricação destes anéis por cerca de 5 anos.
A espessura da camada praticada pela empresa Cofap, por medidas conservativas ficou
um pouco superior aos anéis da Riken, algo em torno de 70 µm como espessura total. O
critério definido foi 1000 HV a uma profundidade de 10 µm e 700 HV mínimo a uma
profundidade de 60 µm . A figura 2.6 mostra uma curva de dureza para camada nitretada
típica utilizada em anel de primeiro canalete em aço inoxidável martensítico AIS 440B.

Profundidade (Microns)
Figura 2-6: Seção do aço AISI 440B, nitretado com ataque Nital 2% , e sua curva de dureza. Fonte : Mahle Componentes de
motores 2008

O processo termoquímico de nitretação confere ao aço propriedades superficiais
intermediárias entre os materiais metálicos e cerâmicos, como baixo coeficiente de atrito, alta
resistência ao desgaste, com especial atenção ao desgaste adesivo ou engripamento. Outra
vantagem na utilização da técnica de nitretação é a ausência de problemas de destacamento
mecânico do revestimento observado nas técnicas anteriores, pelo fato que a camada formada
na mesma é contínua ao metal base dos anéis. Os anéis de aço nitretados também evitam a
geração de poluentes industriais, pela substituição dos revestimentos clássicos de cromo
eletrolítico e molibdênio, tornando o processo de fabricação melhor do ponto de vista
ecológico e energético, assim como pela substituição do processo de fundição (TOMANIK e
PICCILLI, 1996). Na Figura 2.7 podemos ver as foto-micrografias da seção transversal de
anéis de aço inoxidável nitretado, com ataque químico para revelar a camada nitretada. Nota-
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se na micrografia da esquerda a moldura mais escura da camada nitretada, ao redor da seção
do anel e na micrografia da direita uma ampliação em detalhe da mesma.

Figura 2-7: Micrografia de anéis de aço nitretados, na esquerda 25 X e na direita detalhe com 300X. Ataque Nital 2%. Fonte:
Mahle (2008).

Como toda evolução tecnológica, houve muitos ganhos na migração da tecnologia dos
anéis de pistão, antes feitos em ferros fundidos revestidos, para o uso de aço inoxidável
martensítico nitretado, provenientes de fios e fitas de aço conformadas mecanicamente, para
obter a forma anelar ou de anéis, sendo seguida por operações leves de acabamento das faces
e do processo de nitretação. Pode-se pontuar, que também houve ganho no desempenho dos
anéis e dos motores, assim como na economia de processamento e redução das perdas em
poluentes e energéticas (TOMANIK e PICCILLI, 1996).

2.3 ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA DIFUSÃO
Sabe-se que os processos de difusão obedecem a leis termodinâmicas especificas,
tendendo sempre a reduzir gradientes de concentração, ou mais idealmente gradientes de
atividade química, mas que de uma maneira geral consideradas como proporcionais à
concentração. (ROTHERY, 1968)
Para processos de difusão em estado estacionário, a equação que correlaciona o fluxo
de difusão S com o gradiente de concentração ∂C/∂x é chamada de primeira lei de Fick:
S = -AD ∂c
∂x

(Eq1)

Onde:
S: Quantidade de material que se difunde por uma unidade de tempo através da área A.
D: Coeficiente de difusão.
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O sinal negativo na equação acima indica que a difusão ocorre na direção contrária à
do gradiente de concentração, isto é, no sentido das concentrações altas para as concentrações
baixas.
Na primeira lei de Fick, o potencial termodinâmico ou força motriz para que ocorra o
fenômeno de difusão, é o gradiente de concentração
Para descrever a difusão em estado não-estacionário, é utilizada a equação diferencial
parcial, conhecida como segunda lei de Fick:
∂C = D ∂2C
∂t

∂x2

(Eq2)

A solução de algumas equações diferenciais simplificadas levam a uma relação entre
distancia de difusão com a difusividade e o tempo do tipo (D.t)1/2 o que leva a
proporcionalidade de espessuras de camada com a raiz quadrada da difusividade vezes o
tempo onde:
D= D0 exp (- Q/RT)

(Eq3)

Onde:
D= Coeficiente de difusão (m2/s)
D0= Fator pré exponencial (m2/s)
Q = Energia de ativação (J/mol)
R= Constante dos gases (8,314 J/mol-K)
T= Temperatura absoluta (K)

2.4 ASPECTOS METALÚRGICOS DA NITRETAÇÃO
A nitretação gasosa é um processo que muito tem evoluído nos últimos anos,
tornando-se um dos tratamentos mais utilizados em peças de motor, tal como nos anéis de
pistão, principalmente na Ásia. Este fato pode ser atestado pelo elevado número de patentes
depositados naquela região, principalmente por pesquisadores das indústrias japonesas, tais
como US 4.557.492, US 5.013.371, EP 0.588.558 B1, entre outras. A nitretação de aços é um
processo termo-químico no qual ocorre a difusão de átomos de nitrogênio no reticulado
cristalino do metal de base, de modo a promover um endurecimento deste, por meio de
distorção deste reticulado e também pela precipitação de compostos entre nitrogênio e átomos
de ferro e ou elementos de liga, denominados nitretos. Outro fator atrativo do processo é que
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o tratamento é conduzido em temperaturas inferiores à de transformação para fase austenítica,
onde há mudança micro-estrutural dos aços, como também inferior às temperaturas de
revenido dos aços temperados, possibilitando manter a dureza original do núcleo do material,
assim como minimizando deformações causadas pelo gradiente térmico. A nitretação é um
processo de enriquecimento da vizinhança à superfície por meio de difusão de átomos de
nitrogênio, a qual confere às peças tratadas uma maior proteção ao desgaste, impacto e
corrosão. Embora a tecnologia tenha sido proposta no início do século 20, a mesma
permaneceu sub-utilizada até a poucos anos, em face de não haver métodos precisos
disponíveis de controle de processo. Existem comercialmente 4 tipos ou técnicas do
tratamento termo-químico de nitretação, sendo estes: Nitretação em “caixa” por meio sólido,
nitretação gasosa, nitretação a sal, também conhecida como por banho de sais fundidos e
nitretação iônica. Este trabalho tem como foco a nitretação gasosa, pelo qual não serão
exploradas as demais técnicas. Nitretação gasosa é fundamentalmente conduzida dentro de
um forno com atmosfera predominante de Amônia (NH3), a qual se dissocia em contato com
a superfície metálica aquecida, tal como a retorta do forno e as peças a serem tratadas. Esta
dissociação fornece nitrogênio em estado nascente que se difunde pelo metal, em parte se
incorporando ao reticulado cristalino e formando parcialmente nitretos de ferro e outros
componentes da liga, de modo a endurecê-la. Este grau de dissociação depende da
temperatura e vazão de gás ou gases, e tem sido na maioria dos processos comerciais os
únicos meios de controle.
Atmosferas apenas com amônia, nos processos utilizados desde os primórdios, não
ofereciam muita flexibilidade de controle do processo e, em alguns casos, pode ocorrer nas
peças a formação de camadas externas muito frágeis, espessas e quebradiças. Nestas camadas
denominadas de brancas ou compostas, por vezes as peças apresentam alguma porosidade.
Tal fato era mais comum até os anos 80 (TYMOWSKI e MORAWSKI, 1994). Como
caminhos paliativos, desde finais dos anos 60, foram desenvolvidos alguns processos
comerciais com atmosferas mistas entre amônia e outros gases, tais como nitrogênio,
monóxido de carbono, hidrogênio, etc., em diversas proporções e misturas, como forma de
minimizar a esfoliação e ruptura superficial das camadas brancas frágeis, tencionadas e
porosas (CZELUSNIAK, MORAWISKI e LILIENTAL, 1994). Entretanto, estes caminhos
apenas minimizavam estas probabilidades, devido ainda ao pouco controle disponível nos
processos e atmosferas. Nestes processos comerciais eram controlados basicamente: a
temperatura de nitretação e a vazão volumétrica do gás ou da mistura de gases. A formação
desta camada composta ou branca depende principalmente da temperatura de tratamento, da
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composição da atmosfera dentro do forno (por consequência da atividade de nitrogênio), da
composição do aço sendo submetido ao tratamento e do tempo de exposição ao mesmo
(SPROGE e MIDEA, 1995).

2.5 FUNDAMENTOS DA NITRETAÇÃO GASOSA
Como já definido anteriormente a nitretação gasosa consiste no enriquecimento da
superfície de um aço com átomos de nitrogênio, oriundos da quebra ou dissociação de
moléculas de amônia, submetidas a encharque de temperatura por tempo definido, usualmente
na zona de fase ferrítica do aço, entre 5000 Celsius até ao redor de 6000 Celsius. As moléculas
de amônia quando submetidas às temperaturas de nitretação são instáveis, decompondo-se em
contato com a superfície do aço e ou da retorta metálica do forno. Os produtos desta
dissociação são hidrogênio molecular e nitrogênio molecular ou nitrogênio nascente
dissolvido nos interstícios da matriz ferrítica do aço, de acordo com trabalhos de Lightfoot e
Jack (1973), assim como posteriormente Grosch (1997), conforme a equação (Eq. 4) abaixo:
2NH3
NH3

2N + 3H2
3/2 H2 + [N] (dissolvido na matriz ferrítica)

(Eq.4)
(Eq.5)

Na superfície do aço ocorre a reação da (Eq. 4), seguida da (Eq. 5), liberando os
átomos de nitrogênio na forma nascente ou atômica, onde este pode ser adsorvido pela matriz
ferrítica do aço, ocorrendo sua dissolução nesta, a qual pode ser representada
esquematicamente na Figura 2.8. O nitrogênio nascente, no estado atômico, tem uma boa
afinidade pelo ferro, por esta razão irá difundir-se nesta matriz com relativa facilidade.
Quanto maior for a temperatura de tratamento, mais rápida e profunda será a difusão dos
átomos de nitrogênio. Esta temperatura é mantida, em geral, abaixo da temperatura que o aço
se temperado, foi tratado com revenimento, assim como abaixo da temperatura de
transformação para austeníta, conforme já indicado, entre 500º Celsius a aproximadamente
600º Celsius. Este fato traz o benefício de obter boas camadas nitretadas, sem afetar o núcleo
do metal de base e evitando distorções.
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Figura 2-8:Representação esquemática da difusão intersticial do nitrogênio na matriz ferrítica (Cúbica de corpo centrada) do
aço. Fonte: David Pye (2003).

A matriz ferrítica do aço apresenta orientação cristalina chamada de cúbica de corpo
centrado, ou CCC, onde os átomos de ferro estão dispostos nos vértices de um cubo, contando
com mais um átomo no centro deste, conforme esquema da Figura 2.9. Como podemos inferir
na mesma figura, há espaços, ou interstícios de ocupação preferencial em posições octaédricas
(VATAVUK, JAN, 2012), que são locais estatisticamente vazios, nos quais os átomos de
nitrogênio difundem-se para dentro do reticulado cristalino do aço. Este mecanismo de
movimentação atômica no estado sólido leva o nome de difusão intersticial.
Neste caso, a passagem de átomos pequenos, como o nitrogênio que possui diâmetro
atômico de 0,104 nm, por entre os átomos da rede cristalina da matriz de ferro, é muito
provável e tanto mais fácil quanto maior for a temperatura. Explicações mais detalhadas a
respeito do fenômeno de difusão no estado sólido podem ser vistas no capítulo 10 do livro do
Reed Hill (HILL, 1982).

Figura 2-9: Reticulado cristalino Cúbico de Corpo Centrado e seus interstícios tetraédricos e octaédricos. Fonte: Vatavuk
(2012).
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Voltando para a nitretação, Czelusniak et Al. (1994), propõem a seguinte
representação esquemática do mecanismo de transferência do nitrogênio desde o gás, até o
substrato metálico do aço e as fases formadas, conforme a Figura 2.10 onde os números de 1 a
13 no texto abaixo são correspondentes a esta mesma figura.

Figura 2-10: Fenômenos na interface gás/aço durante a nitretação. Fonte Czelusniak (1994).

1.Transporte das moléculas de NH3 na zona transitória imediatamente adjacente à
superfície do componente de aço;
2. Difusão de NH3 através desta zona;
3. Adsorção de moléculas de NH3 pela superfície do aço;
4. Quebra catalítica das moléculas de NH3;
5. Transporte de moléculas de N2 e H2 re-combinados na zona transitória;
6. Transporte de nitrogênio nascente adsorvido ao interior do aço;
7. Difusão do nitrogênio da superfície para a direção do núcleo dirigido pelo gradiente de
concentração;
8. Nucleação localizada de nitretos γ’ (Fe4N) e ε (Fe2-3N), após superar a concentração
máxima de dissolução do nitrogênio na fase ferrítica do aço;
9. Crescimento do núcleo de nitretos;
10. Formação e crescimento da fase compacta γ’ (Fe4N);
11. Formação e crescimento da fase compacta ε (Fe2-3N);
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12. Incremento da camada superficial consistindo de nitretos γ’ (Fe4N) e nitretos ε (Fe23N),

conhecida como camada branca;
13. Difusão do nitrogênio na interface ferrita/nitretos dentro do substrato do aço, com a

formação da camada de difusão;
Um fato fundamental para que ocorra a nitretação é que haja um gradiente de
concentração de nitrogênio nascente desde a atmosfera gasosa até o substrato do aço, com a
consequente adsorção e difusão, tornando possível a formação de fases de nitretos. Como será
visto na seção seguinte, o tipo de fase formada depende diretamente da concentração de
nitrogênio na determinada região. A Figura 2.11 mostra um esquema que complementa a ideia da
Figura 2.10. Esta figura mostra esquematicamente, onde vemos a etapa I, ocorrer a difusão na
interface gás-aço, que irá promover o enriquecimento do ferro ou do aço com o nitrogênio, onde
há a nucleação de nitretos tipo γ’ (Fe4N) após a saturação da solubilidade de nitrogênio e na
sequência a difusão do mesmo na fase ά (ferrítica), ao longo da direção do núcleo do aço, tudo
motivado pelo gradiente de concentração entre a interface e o metal.

Figura 2-11: : Representação esquemática da nitretação. Fonte Pye (2003).
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Na etapa II, à medida que há o enriquecimento do teor de nitrogênio na fase γ’, pela
constante adsorção deste e sua difusão para o aço, há a formação da fase de nitretos tipo ε

(Fe2-3N), também com um crescimento de núcleos e migração mais interior da fase γ’,
continuando a deslocar-se para o interior do metal a frente de difusão na fase ά . Na etapa III,
temos a continuidade do enriquecimento do teor de nitrogênio na fase de nitretos tipo ε (Fe23N), seguidos pela difusão e migração para a fase de nitretos tipo γ’ (Fe4N), ambas com seus
diversos núcleos crescendo e se coalescendo, formando então uma camada compacta,
conhecida como camada branca ou composta. Enquanto está sob o tratamento, continuam os
átomos de nitrogênio a se deslocarem para o interior do metal na frente de difusão, na fase ά,
que é denominada por camada de difusão.

2.6 TERMODINÂMICA DA NITRETAÇÃO GASOSA
A Figura 2.12 mostra esquematicamente, de forma simplificada, o diagrama de fases FeN, conforme simplificação de Figueroa (2006), no qual há três fases dominantes: Fase α
(ferrítica) onde há solução sólida de nitrogênio no ferro, limitada ao redor de 0,1 % em peso ou
cerca de 0,4 % atômica em torno da temperatura de 590º C, fase de nitretos tipo γ’ (Fe4N) e fase
de nitretos tipo ε (Fe2-3N), assim como as fases mistas e transitórias

Figura 2-12: Diagrama Fe-N simplificado. Fonte: Figueroa, (2006).

O limite de solubilidade do nitrogênio no ferro é dependente da temperatura, e
conforme Pye (2003), a liga a base de ferro absorverá de 5,7 a 6,1 % de N na temperatura de
450º C, e acima desta concentração absorvida de N, haverá o predomínio da formação de
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núcleos de nitretos tipo ε (Fe2-3N), que serão a fonte de fornecimento de N para a difusão no
substrato, em face do gradiente de concentração. A nitretação do aço levará, de forma
simplificada, à formação das seguintes fases:
•

Fase α, cúbica de corpo centrado, a qual dissolve ao redor de 0,001 % N na
temperatura ambiente e 0,115 % N a 590oC;

•

Fase de nitretos γ’ (Fe4N), cúbica de face centrada, que dissolve de 5,7 a 6,1 %
de N;

•

Fase de nitretos ε (Fe2-3N), hexagonal, que dissolvem na faixa ao redor de 8 a
11% de N;

•

Regiões mistas de duas ou mais fases;

A Figura 2.13 apresenta o diagrama de fases Fe-N estudado por Ghiglione et al.
(1994), onde observa-se no eixo X a quantidade de N em % peso e no eixo Y a temperatura
em graus Celsius.

Figura 2-13: :Diagrama de equilíbrio Fe-N. Fonte: Ghiglione et al. (1994).

Pode-se dizer que na temperatura ambiente temos entre zero a 5,7 % de nitrogênio, e
estão presentes as fases α e γ’, entre 5,7 a 6,1 % de N, predomina a fase γ’, entre 6,1 a 8,15
% de N, temos presentes as fases γ’ e ε, e finalmente de 8,15 a 11,0 % de N, predomina a fase
ε. Durante a nitretação ocorrerá o processo de difusão, com a migração de átomos de
nitrogênio adsorvidos na superfície para dentro do aço, da camada mais externa e rica neste,
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composta pelos nitretos γ’ e ε. Esta camada externa de nitretos é denominada de camada
composta ou branca, e suprirá átomos de N para o interior do aço, formando a chamada
camada de difusão, com o N na forma intersticial ou na forma de nitretos de ferro ou de
elementos de liga, por exemplo, de cromo, precipitados na matriz. Como há a presença de
carbono no aço, que também se combina com os átomos de ferro e de elementos de liga,
ocorrerá também a precipitação de carbonetos, e misturas de carbo-nitretos, além dos nitretos
referidos. A Figura 2.14 apresenta uma foto-micrografia de um aço inoxidável martensítico
nitretado, onde se destacam as camadas denominadas como branca e de difusão, onde se
podem observar vários nitretos e ou carbo-nitretos revelados por meio de ataque químico a
base de ácido nítrico em solução de álcool etílico a 3 %.

Figura 2-14: Seção transversal de aço inoxidável martensítico nitretado, com ataque de Nital a 3 %. (200X). Fonte: Mahle
Componentes de Motores do Brasil Ltda, (2007).

2.7 CINÉTICA DA NITRETAÇÃO GASOSA
Conforme os estudos de Lightfoot e Jack (1977), a profundidade de camada nitretada,
obtida por tratamentos, em tempo e temperaturas constantes, é bastante influenciada pela
presença de elementos de liga nos aços, principalmente os elementos Cromo, Alumínio,
Vanádio, Molibdênio. Pode-se dizer que a velocidade de difusão do nitrogênio é inversamente
proporcional a estes elementos contidos nos aços. Convém lembrar que o aço objeto deste
estudo contém um elevado teor do elemento Cromo, ao redor de 17 %, assim como Carbono
ao redor de 0,9%, por ser um aço inoxidável martensítico da classe AISI 440 B. Também há
um o efeito do elemento carbono, na nucleação dos nitretos tipo γ’ e ε, os quais influirão na
taxa de suprimento e difusão dos átomos de nitrogênio para o interior da camada de difusão e
sua consequente propagação para o interior do metal base (PYE, 2003). Ao lado dos efeitos
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dos elementos de liga nos aços, mostram efeito na cinética da nitretação: A temperatura do
tratamento, a composição dos gases, o potencial nitretante, explicitado pela atividade de
nitrogênio nascente na atmosfera gasosa, a vazão dos gases, a pressão dos gases, a condição
superficial do aço a ser tratado, assim como a condição micro-estrutural do mesmo.
As temperaturas usuais de nitretação, em geral, estão compreendidas entre 4600 Celsius e
6000 Celsius, estando os processos comerciais mais usuais entre 5000 Celsius até 5900 Celsius.
Quanto maior for a temperatura de nitretação, maior será a profundidade de difusão do nitrogênio,
afetando o comportamento do perfil de durezas resultante. Temperaturas mais elevadas favorecem
a difusão intersticial do nitrogênio, com isto favorecendo uma maior cinética. Outro fator
importante a considerar é o potencial nitretante, explicitado pela disponibilidade de nitrogênio
nascente junto a superfície do aço a ser nitretado. É necessário haver gradiente de concentração
desde o gás, até o substrato, como visto na Figura 2.10, para que haja a migração do N desde a
zona de maior concentração para a de menor concentração, no interior do aço, atuando este
gradiente como força motriz da difusão. A vazão dos gases da atmosfera nitretante também é
importante para manter a disponibilidade adequada de nitrogênio a se dissociar na forma nascente
e ser adsorvido junto à superfície do aço. Uma vazão muito pobre levará a um gradiente
insuficiente para promover a difusão, assim como uma vazão excessiva irá diluir e lavar as
moléculas em reação com a superfície do metal, dificultando a formação e adsorção de nitrogênio
em estado nascente, ou de forma mais simples (N), tornando a cinética de formação e crescimento
da camada nitretada mais difícil. A composição da atmosfera de gases utilizada na nitretação
também tem um papel muito importante na formação das camadas. Muitos processos comerciais
utilizam o gás Amônia (NH3), associados com os gases, Nitrogênio (N2), como também
Hidrogênio (H2) e em alguns casos até monóxido de carbono (CO), todos como moléculas
diluentes da atmosfera de Amônia, de modo a diminuir a disponibilidade de Nitrogênio nascente
(N), como forma de controlar a espessura e característica da camada composta de nitretos ou
camada branca. Porém com isto, podendo diminuir a potencial cinética de difusão. Entretanto,
como será visto no capítulo seguinte, para obter-se uma camada nitretada adequada, com
características de dureza, mecânicas e livre de trincas, controlar a composição da atmosfera
nitretante, mesmo diminuindo sua velocidade de difusão, pode ser desejável.

2.8 TÉCNICAS E PRÁTICAS DE NITRETAÇÃO GASOSA
A Figura 2.15 apresenta de forma esquemática um forno típico para o processo de
tratamento de nitretação a gás. Este modelo é conhecido como forno vertical de ar-circulante,
mais apropriadamente denominado de gás-circulante. Trata-se de uma estrutura tubular com
uma câmara de processo denominada de retorta interna, sendo esta selada para que não haja
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vazamento dos gases para as áreas circundantes. Entre as paredes externas isolantes térmicas e
a retorta são instaladas as resistências de aquecimento. Conforme se observa na Figura 2.15, o
sistema é composto de um tanque ou cilindros com o suprimento de gases, no caso NH3, um
tanque com função de dissociar NH3, tubulações de entrada de gases na retorta, que certamente
deverão ter dispositivos para controle de vazão e pressão. Há também um motor ligado ao
ventilador que faz a circulação interna dos gases, um cesto de trabalho para as peças a serem
tratadas, tubulações de exaustão dos gases, dispositivos para análise da atmosfera de saída, em
geral para avaliar o grau de dissociação da amônia. De acordo com Pye (2003), um bom forno de
nitretação deve prover um preciso e uniforme controle de temperatura de processo, suficiente
vazão de gases e adequada circulação na câmara dos mesmos.

Figura 2-15: : Figura Forno de nitretação (esquemático). Fonte Pye (2003).

O processo consiste em colocar as peças, em geral de aço, no cesto metálico, colocando-o
dentro da retorta do forno. As peças a serem nitretadas, assim como o cesto e a retorta do forno
deverão estar limpos, isentos de sujidades como óleos e graxas, e muito bem secos para iniciar o
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processo. Novamente conforme Pye (2003), mesmo algumas marcas de digitais nas superfícies a
serem nitretadas poderão afetar esta área das peças, assim como resíduos de umidade ou
oleosidades podem interferir no bom desempenho de processo e na qualidade das peças tratadas.
Fecha-se então a tampa do forno e então se começa a injeção os gases dentro da câmara e a
aquecer o sistema. A injeção de gases é feita desde o início da fase de aquecimento com vazão
adequada, para promover a expulsão do ar contido na retorta, que é deletério ao processo. Efetuase injeção de amônia, ou amônia junto com algum outro gás, que pode ser nitrogênio, hidrogênio,
monóxido de carbono, etc. O ventilador interno à retorta força a circulação dos gases em todas as
regiões do cesto e da mesma, sendo exaurido pela tubulação de exaustão posicionada
adequadamente. Isto proporciona um adequado contato da superfície das peças com o fluxo de
gases, tal qual uma lavagem, de maneira o mais homogênea possível. A retorta do forno deverá
ser de material resistente ao calor, como os aços inoxidáveis tipo AISI 309 ou 310, e em alguns
casos de material com alto teor de níquel, como as ligas comercialmente chamadas de Inconel. O
forno deverá ser muito bem selado, para que não haja qualquer fuga de atmosfera contendo
amônia para a área em torno. Em geral os fornos são bastante selados contra vazamentos,
construídos para conter tampa tipo flange, com anéis seladores de material resistente ao calor,
sendo ainda refrigerada a água para evitar distorções. Amônia é extremamente tóxica e qualquer
vazamento deve ser evitado. À medida que a temperatura se eleva, chegando a níveis acima de
4500 Celsius, começa a haver a reação da amônia com a superfície metálica das peças, cesto e
retorta, havendo a dissociação da mesma, quando se iniciam as reações descritas na Figura 2.10.
Alguns sistemas possuem um elemento denominado como dissociador de amônia, instalado antes
da entrada de gases da retorta do forno, permitindo injetar parte deste gás já dissociado, com as
moléculas quebradas como indicado na equação [Eq.4] deste capítulo, acelerando as reações de
nitretação.

Ao atingir a temperatura determinada para o processo, em geral comercialmente entre
0

500 a 5900 Celsius, o sistema de controle irá manter a mesma dentro de uma faixa estreita,
com variação recomendada de mais ou menos 50 Celsius, pelo intervalo de tempo necessário e
definido para atingir a espessura de camada desejada. Durante todo este intervalo de tempo
haverá fluxo de amônia e/ou amônia e outros gases, de modo a manter suficiente suprimento
para as reações, mantendo o gradiente adequado de nitrogênio nascente. O fluxo contínuo,
assim como a circulação continua da amônia, são fatores imperativos para prevenir a
estagnação dos gases junto às superfícies a serem tratadas. Isto se faz mantendo uma vazão
adequada e contínua de gases, mas também a utilização de fornos com ventilador re-circulante
que ajudam a manter homogênea a temperatura e também a atmosfera nos diferentes pontos
das superfícies em tratamento.
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Durante todo o processo de nitretação, quando a temperatura é mantida em um patamar,
deverá haver controle da vazão dos gases e do grau de dissociação de amônia. Na Figura 2.15
temos o analisador, em paralelo com a tubulação de exaustão, no qual verifica-se o grau de
dissociação de amônia, que está saindo do forno.

Figura 2-16: : Esquema simplificado de um processo típico de nitretação

A Figura 2.16 mostra um esquema simplificado de um processo típico de nitretação, onde
na etapa 1 tem-se o aquecimento que é efetuado em conjunto com a injeção continua de amônia e
ou amônia e outro gás, de modo a expulsar todo o ar do sistema e a garantir a quantidade de
amônia adequada para o inicio das reações, mostradas na Figura 2.10. Ao entrar na etapa 2, haverá
a manutenção do patamar de temperatura, chamada de temperatura de nitretação, mantendo vazão
adequada de amônia e ou amônia e outro gás durante o intervalo de tempo requerido, para obter a
camada desejada, tal como espessura da camada e características de dureza. Inicia-se então a etapa
3, de resfriamento, onde o fluxo contendo amônia é interrompido, para interromper as reações,
injetando-se preferencialmente o gás nitrogênio com uma vazão de gases mais elevada que a

usual da etapa 2, para resfriar as peças e o forno, sendo este inerte para reações com a
superfície das peças em tratamento, esgotando toda a amônia do sistema. Durante todo o
processo, desde o aquecimento até o final do esfriamento, todos os gases exauridos deverão
ser queimados por uma chama alimentada por combustível e ar, em face da amônia ser tóxica.
Os sistemas e processos comerciais possuem um queimador na saída de exaustão dos gases
seguido de chaminé. Na Figura 2.17 apresenta-se um exemplo de fornos de nitretação a gás,
horizontais, com o queimador em destaque. Sistemas de alarme caso haja falha no queimador
devem ser instalados para correção imediata e ou para evacuar as pessoas da área em torno.

41

Figura 2-17: Fornos de nitretação horizontais com queimador na saída dos gases. Fonte Mahle Componentes de Motores
Brasil Ltda. (2007).

Em um processo típico de nitretação, o intervalo de tempo definido para a etapa 2,
mostrado na Figura 2.16, poderá variar de alguns minutos até 20 horas ou mais. Este intervalo
será definido em função do tipo de aço a ser tratado, da espessura de camada desejada, assim
como das características de dureza superficial e na camada de difusão requerida. Com isto, o ciclo
de tempo de tratamento total, desde o fechamento do forno até a abertura para retirada das peças,
com as fases de aquecimento, nitretação e resfriamento, poderão variar de algumas horas, tal
como seis ou sete horas, até 1 ou 2 dias. Conforme Pye (2003), Lightfoot (1977) e Ghiglione
(1994), entre outras referências, a espessura de camada é muito influenciada pelos seguintes
fatores:

•

Tempo de tratamento

•

Temperatura

•

Composição dos gases (Potencial de Nitretação “Kn”)

•

Tipo de aço a ser tratado

•

Condição superficial do aço a ser tratado

Conforme Pye (2003), desde os anos 40 para os principais aços comuns de baixa liga e
baixo carbono, uma equação simples empírica (Eq.6) pode ser usada para estimar a espessura de
camada nitretada, como uma referência inicial, tendo como base a temperatura de nitretação,
resultando no fator empírico K , a raiz quadrada do tempo “t”, em horas, obtendo-se a espessura
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de camada em polegadas. Vide Tabela 2.1. Vale salientar que a proporcionalidade entre a
espessura da camada nitretada com a raiz quadrada do tempo multiplicado pela difusidade D esta
incorporada nas teorias de difusão conforme citado no capítulo 2.3. Logo pode-se inferir que a
constante de proporcionalidade da equação de Harris guarda forte relação com a difusividade do
elemento em questão.
Espessura da Camada = K √ t

(Eq6)

Tabela 2-1: Temperatura e fator k para estimar espessura de camada. Fonte: Pye , página 237 (2003).

Temperatura
0
C
495
510
525
550
565
580
595

Temperatura
0
F
925
950
975
1025
1050
1075
1100

Fator K
0,00046
0,00056
0,00068
0,00097
0,00116
0,00136
0,00160

Fazendo uma coletânea de diversos autores, como Czelusniak et al. (1994), Bell (1973),
Tymowski et al. (1994), Limodin (2005), Pinedo (1999), Vatavuk (1994; 2006; 2012), além de
muitos outros já citados e o Metals Handbook Vol. 4, pode-se inferir que, para o processo de
fabricação de anéis de pistão feitos de aço inoxidável nitretado, inúmeros fatores podem interferir
no resultado esperado de camada nitretada, por consequência, podendo contribuir para a
nucleação de trincas ou não, tais como:

•

Concentração de NH3 (Amônia)

•

Temperatura de nitretação

•

Porcentagem de dissociação de NH3

•

Potencial de nitretação (Kn)

•

Quantidade de peças (área superficial envolvida)

•

Tempo de nitretação

•

Tensões residuais nas peças antes do tratamento

•

Microestrutura do aço previamente à nitretação

•

Grau de encruamento das peças antes de tratamento

•

Tipo de aço inoxidável (Teores de Carbono, Cromo, Níquel, etc.)

•

Velocidade de aquecimento no forno
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•

Velocidade de resfriamento das peças nitretadas

•

Pressão de gases (atmosfera) no forno de nitretação

•

Teor de água contida na Amônia

•

Acabamento superficial e grau de limpeza das peças a tratar

•

Complexidade geométrica da peça (cantos vivos e reentrâncias)

É muito importante salientar que a temperatura de nitretação, definida para o patamar,
tem efeito pronunciado na espessura da camada de difusão, assim como na camada branca ou
composta (PYE, 2003). A Figura 2.18 mostra o efeito da temperatura de tratamento na
camada de difusão, em um aço tipo AISI 4340, submetido a nitretação por 4 horas em
patamar, variado entre 500 e 540 o Celsius (SIRIN e KALUC, 2007).

Figura 2-18: Efeito da temperatura na espessura de camada. Fonte: Sirin et al. (2007).

A figura anterior mostra o efeito pronunciado da temperatura de tratamento de
nitretação para um mesmo aço em condições semelhantes de composições dos gases. Outro
fator extremamente relevante na técnica de nitretação é a composição da atmosfera gasosa
nitretante, a qual terá efeito pronunciado na formação, espessura e composição da chamada
camada branca ou composta. O potencial de nitretação Kn pode ser expresso pela equação
(Eq.7), onde temos que PNH3 e PH2 são as pressões parciais de amônia e hidrogênio na
atmosfera do forno, o qual exprime a capacidade de nitretação da atmosfera gasosa, pela
concentração de equilíbrio de nitrogênio na superfície do aço a uma determinada temperatura
de tratamento. Seu controle permite a formação de camadas brancas de composição e
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espessuras controladas, para diversos tipos de aço, incluindo os inoxidáveis. Quanto maior o
Kn, maior é a concentração na interface metal-gas de nitrogênio nascente, por conseqüência,
maior será o gradiente para a difusão no metal (TYMOWSKI, 1994).

(Eq7)
Também muito importante, e correlato ao fator potencial de nitretação Kn, é a
proporção entre os gases injetados na atmosfera do forno. Nitretação se dá com o uso de
amônia, porém, gases diluentes, tais como N2, SO2, H2, tem sido utilizados comercialmente,
assim como modernamente a injeção de amônia previamente dissociada tem sido muito
comum. A proporção entre a amônia e a amônia dissociada, ou com quaisquer dos outros
gases diluentes, tem efeito na formação e composição da camada branca, na espessura da
camada de difusão, assim como no gradiente de nitrogênio da camada, assim como no perfil
das durezas obtidas ao longo da seção do aço tratado. Tal como a composição da atmosfera no
forno, a quantidade a ser injetada de gases, seu volume e massa, são importantes para garantir
o suficiente nível de reagentes para o suprimento de nitrogênio nascente na interface com o
aço. Como já comentado anteriormente, um excesso também pode ser danoso por lavar
excessivamente a superfície das peças a serem tratadas, não permitindo que haja adsorção dos
átomos de nitrogênio na quantidade requerida. Uma atmosfera muito diluída, pobre em teor de
amônia, ou ainda por falta de volume de gases, ou ainda excesso e for demais lavada, não
permitirá que o potencial de nitretação Kn necessário seja atingido, produzindo camadas ora
descontinuas, ou pouco espessas, ou com gradiente de durezas e nitrogênio inadequados. Uma
das técnicas mais antigas e conhecidas para o controle da espessura da camada branca, é
denominada como “processo de duplo-estágio”, desenvolvido pelo Dr. Carl Floe nos anos 40.
Nesta técnica, inicialmente faz-se a nitretação a temperatura ao redor de 5000 C com
atmosfera rica em amônia, ou seja, com uma taxa baixa de dissociação, de modo a haver uma
forte nucleação dos nitretos. Segue-se então o segundo estágio a uma temperatura mais
elevada entre 540 e 5700 Celsius, com atmosfera mais diluída, com níveis de dissociação
acima de 75%, para haver uma maior difusão dos átomos de nitrogênio na camada de difusão,
estes consumidos por migração da camada branca. Diversas variantes comerciais deste
processo foram desenvolvidas e são aplicadas na indústria, até hoje, por vezes com introdução
de outros gases como diluentes, tais como N2, SO2, H2, NF, etc... Um dos problemas comuns
na técnica de nitretação vem a ser a ocorrência de trincas, tal qual mencionado no Metals
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Handbook Vol. 4, pág. 400, edição de 1991. Isto pode ser causado pela dissociação excessiva
da amônia, ou por arestas e cantos muito vivos nas peças a serem nitretadas, ou ainda, por
terem camada branca excessivamente espessa, descarbonetação superficial das peças antes de
nitretar ou ainda por tratamento térmico prévio inadequado.
Em 1992, Tsuchiya et al., pela empresa Nippon Piston Ring Co. Ltd. , obtiveram a patente
GB 2261679, a qual estabelece um método de nitretação para anéis de pistão, com foco principal
na nitretação gasosa de anéis em aço inoxidável martensítico, utilizando o conceito de nitretação
de duplo-estágio de forma invertida. A patente afirma que a inovação promove um método sem os
inconvenientes do estado da arte anterior, produzindo os anéis de pistão com maior resistência à
trincas da camada nitretada, assim como melhor resistência ao desgaste e à quebras. O processo
consiste em nitretar na primeira etapa numa faixa de temperatura mais elevada, preferivelmente
entre 5600 C e 6000 C, seguido continuamente da segunda etapa de nitretação numa faixa de
temperatura menor, preferivelmente entre 5000 C e 5500 C. A superfície dos anéis de pistão é
nitretada inicialmente na temperatura mais alta, em razão da alta taxa de difusão do nitrogênio

nascente no aço, formando então uma camada de difusão relativamente profunda, porém com
perfil de gradiente de durezas não muito elevadas. A medida que o tempo de nitretação e a
camada de difusão crescem, chega a haver um empobrecimento em átomos de nitrogênio da
zona mais superficial, havendo um leve caimento da dureza junto à superfície, conforme
pode-se ver na curva M da Figura 2.19. Em face de não haver um gradiente muito acentuado
entre o suprimento superficial de nitrogênio nascente e a taxa de difusão do mesmo no aço, há
pouca ou nenhuma camada branca ou composta na superfície, assim como as durezas superficiais
não são menos elevadas, fato pelo qual seriam insuficientes para a resistência ao desgaste
requerida dos anéis. Na segunda etapa deste processo, que continua a efetuar a nitretação em uma
temperatura menor, a atmosfera nitretante irá continuar a fornecer os átomos de nitrogênio em
taxa similar à fase anterior, porém, agora com uma taxa de difusão no aço menor. Tem-se então o
enriquecimento do a zona mais externa de nitretos de ferro e de outros elementos de liga,
elevando a dureza, conforme a curva N da Figura 2.19, tornando-a mais resistente mecanicamente
e ao desgaste. Na mesma patente os autores demonstram que por meio desta técnica, em
comparação com o estágio de arte anterior do processo, as cargas críticas para a geração de trincas
nos anéis foram elevadas com o invento, assim como demonstraram o mesmo efeito benéfico em
testes de motor. Os testes comprobatórios da invenção mostram anéis de pistão nitretados por 5 a
8 horas na etapa inicial em temperatura mais alta, em geral a 5800 C, seguidos de 4 a 7 horas de
nitretação na temperatura mais baixa, em geral entre 5100 C a 5500 C.
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Figura 2-19: Perfil de dureza desde a superfície de anel de pistão. Fonte: Tsuchiya et al., (1992).

O trabalho de Nathalie Limodin (2005), assim como as temperaturas, o controle do
potencial de nitretação ou de nitrogênio é fundamental para definir a proporção de fases γ’ e ε da
camada branca, assim como sua espessura. Quanto maior o potencial de nitretação, maior será a
proporção de fase ε e sua espessura. A mesma afirma que o controle deste potencial é a chave do
controle de nitretação. De fato isto significa que é fundamental ter um bom controle e

monitoramento do grau de dissociação de amônia dentro do forno, durante a nitretação,
podendo-se então atuar no processo de modo a atingir os objetivos de espessuras de camada
branca e de difusão, assim como nos níveis de dureza, tenacidade, etc. Os autores Lightfoot e
Jack (1977) já sugeriam que, com adequados potenciais de nitretação, era possível obter aços
ligados ao alumínio nitretados isentos de camada composta, porém sendo muito mais difícil
tal efeito nos aços contendo o elemento cromo, como nos aços inoxidáveis martensíticos, foco
deste estudo. Outros autores trabalharam no uso de atmosferas com diluição por hidrogênio,
para obter camadas brancas finas e bem controladas, por consequência com bom controle da
camada total. (BELL, BRICH e KOROTCHENKO, 1973). Nos processos atuais, como por
exemplo no chamado Nitreg da empresa canadense Nitrex Metal Inc., foram desenvolvidos
sistemas com fornos controlados por computador com excelente controle da diluição de gases,
usando desde a injeção da atmosfera nos mesmos, amônia e amônia dissociada, obtendo
excelente controle da camada composta, quanto a espessura e a proporção de fases γ’ e ε. Os
processos de uso comerciais mais modernos e recentes têm grande foco no controle e
manipulação da atmosfera gasosa, usando sondas eletroeletrônicas de controle da atmosfera,
assim como retro-alimentação destes dados em softwares para controle das vazões dos gases.
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A nitretação dos aços inoxidáveis, devido ao seu elevado teor do elemento cromo, pode ser
efetuada com sucesso, de maneira a aumentar significativamente a dureza superficial e
diminuir o coeficiente de atrito. Principalmente no aço objeto deste estudo, que é da série de
aços inoxidáveis martensíticos, denominado AISI 440B, recomenda-se que estes devam ser
nitretados após os tratamentos de têmpera e revenimento, temperados desde temperaturas não
muito elevadas, de modo a evitar a precipitação nos contornos de grão de compostos de
carbono e nitrogênio, chamados de carbo-nitretos, que podem induzir à elevadas tensões
internas, podendo nuclear trincas e/ou escamações.
A nitretação dos aços inoxidáveis requer uma etapa adequada de preparação
superficial, que não é necessária nas peças feitas com aços do tipo carbono comum. O filme
de oxido de cromo que confere a propriedade de resistir a oxidações e corrosões nestes aços,
deve ser removido, para permitir que ocorra a nitretação, tornando-a despassivada. Este
procedimento pode ser efetuado de várias maneiras, tais como: jato abrasivo úmido,
decapagem, redução termoquímica em atmosfera apropriada, imersão em sais fundidos, ou
por processos patenteados. Esta etapa é fundamental e obrigatória para estes aços, pois, falhas
na eliminação deste filme de óxido levarão a falhas de continuidade e homogeneidade na camada
nitretada. Nos processos mais modernos, este tratamento é chamado de despassivação, e é
efetuado dentro dos fornos de nitretação gasosa, por meio de redução por hidrogênio, ou por
atmosfera composta de outros elementos como, por exemplo, os da família dos halogênios, como
flúor e cloro, evitando-se a presença de oxigênio na atmosfera. As peças devem ser carregadas no
forno com as superfícies bem limpas, livres de sujidades, óleos, graxas, e também livre de
umidade. Os ciclos de nitretação dos aços inoxidáveis podem ser considerados similares ao dos
aços tipo carbono comum, ajustando temperaturas, tempos e composição de gases, conforme as
características de camada nitretada requeridas. Um fato a observar nos aços inoxidáveis
nitretados, é que devido aos altos teores de cromo, no tratamento de nitretação destes aços
formam-se nitretos de cromo e ferro, obtendo-se durezas superficiais bastante elevadas, tornando
as peças bastante resistentes ao desgaste. Podem-se encontrar muitas aplicações na geração de
energia com turbinas e na indústria de alimentos. Este benefício em muitas aplicações suplanta a
queda na resistência à corrosão, em face da quebra do filme de óxido de cromo. Mesmo esta
queda de resistência à corrosão já foi superada por alguns processos proprietários, como no
exemplo da patente US Patent 6726216 de 2004, pela formação de um óxido superficial resistente
à corrosão, na face nitretada.

48

2.9 PROPRIEDADES DAS PEÇAS NITRETADAS: MICROESTRUTURA
NOS AÇOS
A microestrutura das camadas nitretadas nos aços, em geral, é composta de três zonas
principais e uma área de zona de transição, iniciando da superfície externa em direção ao
núcleo dos mesmos, como se pode ver, esquematicamente, na Figura 2.20.

Figura 2-20: Esquema típico da micro-estrutura de um aço nitretado.

Tem-se na parte mais externa a camada composta, mais conhecida como camada
branca, composta de fases mistas dos nitretos γ’ (Fe4N) e ε (Fe2-3N ), muitas vezes
misturados a carbonetos e a carbo-nitretos oriundos do carbono do aço. Esta camada é muito
dura e pode ser frágil, como também é algumas vezes porosa. A zona ou região
imediatamente vizinha, sempre em direção ao núcleo do aço, é chamada de zona ou camada
de difusão. Esta região é rica em nitretos estáveis dispersos na matriz do aço, formados pela
reação dos átomos de nitrogênio com os elementos formadores de nitretos, tais como cromo,
ferro, molibdênio, vanádio, etc. Na camada de difusão tem-se o gradiente de nitrogênio desde
a superfície em direção ao núcleo, que podemos verificar pela queda de dureza, a medida que
nos afastamos da superfície. Em ocorre uma zona de transição, da camada de difusão para o
núcleo do aço, não visível por meio de ataque químico reagente para metalografia, mas
possível de ser notada pelo caimento das durezas, seguida pelo núcleo do aço, aonde pouco
chegaram os átomos de nitrogênio, em geral de martensita revenida, onde as durezas tornamse estáveis.
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A Figura 2.21 apresenta uma seção de aço inoxidável tipo AISI 440 B, nitretado, com
sua respectiva curva de durezas em relação à profundidade desde a superfície em direção ao
núcleo. Pode se observar o elevado nível das durezas na região próxima à superfície, abaixo
da camada branca, em seguida caindo com a profundidade pela zona de difusão, para então
atingir os níveis de dureza do núcleo de martensita revenida deste aço, que foi temperado e
revenido antes de ser submetido à manufatura de anéis de pistão e da nitretação

Figura 2-21: Seção de aço AISI 440 B nitretado, com ataque nital a 2%, e sua curva de durezas. Fonte: Mahle Componentes
de Motores, (2008).

O aço inoxidável AISI 440 B contém em torno de 17% de cromo, além de 0,9% de
carbono, assim como manganês e silício até 1,5% máximo e molibdênio com 1,0% máximo.
A nitretação gasosa dos aços contendo cromo aumenta significativamente sua resistência ao
desgaste e a abrasão. A razão é creditada à formação de nitretos de cromo com elevada dureza
e com elevada tensão na superfície (JU, 2003). A nitretação é muitas vezes empregada como
um tratamento de endurecimento superficial de modo a introduzir tensões residuais
compressivas na camada superficial das peças. Em geral, tais tensões se desenvolvem
próximas à superfície externa da peça, enquanto que tensões de tração evoluem no interior do
substrato e núcleo por causa da reação da zona não nitretada à expansão volumétrica causada
pela camada rica em nitretos ou nitretada. Com a migração e difusão dos átomos de
Nitrogênio para dentro dos aços ligados com cromo, como os aços inoxidáveis martensíticos,
a matriz destes torna-se saturada com estes átomos até o limite de solubilidade, a partir de
então iniciando a precipitação de nitretos de cromo. A quantidade e gradiente desta
concentração de nitrogênio e de nitretos estabelece os níveis e perfil das tensões residuais
existentes nas peças, assim como o perfil de durezas.
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A nitretação torna estes aços inoxidáveis, na região superficial, com menor resistência
à corrosão e oxidação, pelo fato dos átomos de nitrogênio se combinar com o cromo da
matriz, formando nitretos estáveis. Este fato permite que com o ataque metalografico por
nital, solução a 2 ou 3 % de ácido nítrico em etanol, a camada nitretada seja revelada e visível.
Na região de transição e no núcleo do aço, rico em cromo, o ataque químico não
mostra efeito visível, nestas zonas mantidas com a propriedade inoxidável.

2.10
NUCLEAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE TRINCAS E A
MICROESTRUTURA DOS AÇOS NITRETADOS
As peças objeto deste estudo, anéis de pistão, são fabricadas em aço inoxidável cujo
elemento cromo é o mais importante elemento de liga, o qual beneficia as propriedades de
endurecimento, resistência, tenacidade, resistência à corrosão e deformação a quente. Este
elemento está presente em níveis significativos nos aços inoxidáveis martensíticos, assim
como o teor do elemento carbono, que combinados formam carbetos e conferem as excelentes
propriedades descritas. O cromo, assim como outros elementos de liga do aço formadores de
carbetos e nitretos, aumenta a dureza da camada nitretada, mas dificulta a penetração e
difusão do nitrogênio. Deste modo, nestes aços, são produzidos perfis de dureza mais
abruptos, ou seja, com a queda da dureza na camada de difusão mais acentuada, assim como
com durezas bem elevadas nas vizinhanças da superfície. O controle adequado da atmosfera e
do processo contribui para que a difusão de nitrogênio e a consequente precipitação de
nitretos ocorram de forma desejável, evitando-se assim defeitos, distorções e trincas (PYE,
2003) e (CZELUSNIAK, MORAWISKI e LILIENTAL, 1994).
A temperatura de nitretação afeta a formação das fases γ’ (Fe4N) e ε (Fe2-3N) na
camada composta, havendo suficiente e abundante suprimento de nitrogênio atômico pela
atmosfera. Temperaturas menores reduzem a formação de nitretos tipo ε (Fe2-3N), que são
mais ricos em átomos de N, porém mais duros e frágeis. O teor de carbono, quanto mais
elevado, também favorece mais a formação de fase ε (Fe2-3N). Se a espessura total da
camada branca for muito grande, que na prática significa, em certos casos, maior do que 0,010
mm, também haverá tendência à maior fragilidade e à formação de trincas, onde se pode
inferir que é desejável ter camadas brancas mais finas e compactas. A penetração de
nitrogênio em solução sólida, assim como as diferenças de volume entre os nitretos formados
e a matriz do aço geram uma expansão da camada. Esta expansão da camada é em grande
parte restringida pelo núcleo do aço, criando então tensões residuais. Estas tensões residuais
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são predominantemente de compressão, próximo à superfície da peça nitretada, e podem ser
tensões de tração no núcleo do metal base. Conforme Limodin apud Loh (2005), há uma boa
correlação entre o perfil de durezas e o perfil de tensões residuais, sendo que uma queda
abrupta na dureza corresponderá a uma queda também abrupta, em valores absolutos. Ainda
que ambos dependam do tipo de aço, da temperatura de nitretação e da cinética de formação e
de crescimento dos nitretos. Em trabalho recente, Tuckart et al. (2007), avaliaram o fenômeno
do aparecimento de trincas em aço inoxidável martensítico AISI 420 nitretado, após algum
tempo de envelhecimento ou incubação, sem qualquer perturbação ou tensão aplicada
externamente. Este aço inoxidável martensítico também é utilizado para a fabricação de anéis
de pistão nitretados, principalmente na terceira canaleta, nos anéis de óleo.
O trabalho foi conduzido com dois grupos de corpos de prova, temperados juntos e nas
mesmas condições, onde cada grupo foi revenido em temperatura diferente, sendo um
revenido a 400º C e o segundo grupo a 670º C, em seguida sendo ambos nitretados a plasma
(nitretação iônica) a 400º C por 20 horas. Os dois grupos nitretados foram avaliados
metalurgicamente, em comparação com peças destes que não foram nitretadas, em três
intervalos de tempo: a) após a nitretação; b) após 6 meses; c) após 24 meses. Nos dois grupos
não foram detectadas trincas logo após a nitretação. Na avaliação após 6 meses as trincas
foram encontradas apenas no grupo que foi revenido a 400º C. Na avaliação seguinte, com 24
meses, os dois grupos apresentaram grande quantidade de trincas, todas paralelas à superfície,
dentro da camada nitretada. As provas em branco, de peças não nitretadas, não apresentaram
trincas. A Figura 2.22 mostra um exemplo de trinca, dentro da camada nitretada, em imagem
de elétrons retro-espalhados de microscópio eletrônico de varredura, do referido trabalho.
Conforme os autores, as trincas podem ser causadas por tensões residuais localizadas e
a presença dos precipitados, nitretos, carbetos e carbo-nitretos, que podem ter micro-tensões
de tração nas suas vizinhanças. Isto pode ser associado à fraca união nas interfaces
partículas/matriz, e podem levar à fratura localizada, gerando trinca, em função das tensões
residuais. Também sugerem que diminuir as tensões residuais, ou ainda tratar termicamente as
peças após a nitretação, pode evitar a geração de trincas.

52

Figura 2-22: Trinca observada após 24 meses, na camada nitretada. Fonte Tuckart et al. (2007).

2.11

DESENVOLVIMENTO DOS MOTORES FLEX

A história do motor a álcool sempre esteve vinculada à história da cana-de-açúcar no

Brasil. O álcool é produzido, experimentado e utilizado em motores há mais de um século. A
primeira exportação de um veículo movido a álcool data de 1902. É fácil imaginar como São
Paulo, um estado em que o plantio da cana-de-açúcar se expandia no início do século XX
gerou na década de 30 o famoso protótipo do lendário Ford Modelo T movido à cachaça,
desenvolvido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E como Urbano Ernesto
Stumpf, em 1953, iniciou nos laboratórios do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), em
São José dos Campos, a adaptação de um motor a quatro tempos para funcionar com álcool.
Na década de 80, o aumento na demanda do consumo de álcool no Brasil, fomentado
pelo programa governamental Pró-Álcool, contribuiu para o desenvolvimento comercial do
motor a álcool. O Pró-Álcool foi uma resposta do governo brasileiro à crise do petróleo de
1973. Na época, o Brasil importava quase 80% desta matéria prima, e o programa, implantado
por Ernesto Geisel em 14 de novembro de 1975, incentivou a produção de cana-de-açúcar, de
álcool e de automóveis movidos a álcool. Os primeiros veículos movidos a álcool foram
produzidos em ritmo acelerado, e apresentavam problemas para iniciar seu funcionamento a
baixas temperaturas.
No auge do programa, 90% dos veículos comercializados no país eram movidos por
motores a álcool. O preço da gasolina estava atrelado às flutuações do mercado global, frágil
por conta das tensões internacionais enquanto o álcool tinha o seu custo subsidiado pelo
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governo. A demanda gerada pelo programa foi maior do que a oferta disponível. Por conta do
baixo preço do combustível, houve um descontrole do sistema, faltou álcool. Como
consequência, deixou-se de comprar carro a álcool e voltou-se a usar gasolina. A queda da
produção de álcool fez então o preço do combustível subir até atingir de 65% a 70% do valor
da gasolina, apesar de todas as isenções de impostos relativos ao custo de produção. Foi o fim
do ciclo dos carros movidos exclusivamente a álcool.
Além do álcool hidratado (comercializado nas bombas dos postos de abastecimento), o
incentivo governamental contemplava a produção de álcool anidro, feito exclusivamente para
ser misturado à gasolina. Nesta época, se iniciou a adição de 22% a 25% de álcool anidro à
gasolina. Além disso, a legislação ambiental criada em 1986 e implementada em 1988
restringiu a quantidade de chumbo no combustível, e o álcool anidro passou a ser utilizado
como aditivo. O álcool passou a ter seu uso obrigatório desde então.
Através da tabela 2.2 podemos observar uma comparação entre a gasolina E22
utilizada atualmente, ou seja, com 22% de álcool anidro adicionado, e o Etanol E100, ou seja,
100% de Etanol. Podemos observar que há desafios e oportunidades para cada tipo de
combustível.
Tabela 2-2: Comparação entre Gasolina E22 e Etanol E100
Propriedade

Gasolina E22

Etanol (E100)

Octanagem

[RON]

[RON]

Motores que operam em

Octanagem permite maior taxa de

~92

>100

condições tão distintas de taxas

compressão, aumentando assim, a

compressão ideais

eficiência do motor.

[oC]

[oC]

Valores menores indicam

Dificuldade de queima pode ser

~25o

~ 13o

Ponto de Fulgor

Desafios

Oportunidades

dificuldade de queima

resolvida pelo aumento da pressão

(dificuldade em partida fria)

de injeção na câmara de

Manter a eficiência trabalhando

Aplicação de downsizing

combustão (~200 bar)
PCI [MJ/Kg]
38

25,2

com combustíveis diferentes

acompanhada de sobre
alimentação (cargas altas)

Calor Latente de
Vaporização [Kj/Kg]

380 ~500

903

Dificuldade em partida a frio.

Valores maiores aumentam o

Valores maiores implicam em

rendimento volumétrico, pois

maior dificuldade de inflamar o

resfriam a câmara de combustão.

combustível
Limite de
Inflamabilidade (λ)

0,4 – 1,6

0,3 – 2,1

Relação
Estequiométrica-Ar
Combustível (A/F)

13,2 : 1

9,0 : 1

Controle da queima

A queima estratificada explora o

estratificada (qualidade do

potencial do Etanol de queimar

combustível)

em condições “mais pobres”

Controle de vazões diferente

Os injetores de injeção direta são

pelo injetor

mais precisos mesmo em uma
maior faixa de operação.
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Em 1988 foi aprovada pelo Governo Federal dos Estados Unidos uma lei intitulada
Ato dos Combustíveis Alternativos. No mesmo ano, a entidade governamental CARB
(Califórnia Air Resources Board ) estabeleceu os critérios para a criação de uma frota piloto
que trabalhasse com mistura de metanol e gasolina, e oferecia a estes veículos um tratamento
tributário diferenciado. Esta legislação estimulou as montadoras a desenvolverem um sistema
flexível de gerenciamento de combustível e a trocar a gasolina comumente utilizada pelo
álcool.
Em 1989 o governo norte-americano deu início a uma política de aprimoramento da
infra-estrutura de distribuição e abastecimento de álcool, e incentivou o desenvolvimento da
tecnologia de motores movidos a misturas de álcool e gasolina.
As empresas automobilísticas já vinham desenvolvendo o sistema de injeção
eletrônica (o que inclui tanto o hardware quanto o software) para veículos movidos a
combustível vegetal desde 1985.
O sistema de gerenciamento flexível é composto por um sensor eletrônico na linha de
combustível que mede o teor de álcool na gasolina. O sensor ajusta automaticamente os
componentes do motor para trabalharem com cada mistura. O mesmo tanque, o mesmo motor
e o mesmo sistema de injeção para ambos os combustíveis.
Até aquele momento o consumidor podia escolher entre um carro a gasolina e um
carro a álcool. A escolha do combustível era uma decisão que precisava ser tomada na compra
do veículo, e o consumidor teria que ir até o fim com o que ele optou. Agora, a alternativa
passou a ser na hora de abastecer. O proprietário também poderia escolher que tipo de
desempenho que gostaria de obter em seu veículo, e até reduzir os seus custos com
manutenção e reabastecimento. Os principais objetivos do desenvolvimento desta tecnologia
eram garantir o abastecimento de combustível do usuário em qualquer situação (ausência de
posto, falta de gasolina ou de álcool no mercado), permitir o uso do combustível que tivesse o
menor custo por quilômetro rodado e obter dele a sua melhor característica. No caso,
autonomia versus desempenho/economia.
Adaptações nos componentes do sistema de ignição e injeção são necessários. Os
estudos dos combustíveis mostram que o álcool é uma substância pura de cadeias de carbono,
porém corrosiva, enquanto a gasolina possui uma velocidade maior de queima e reação em
temperaturas mais baixas. O Etanol no Brasil possui 7% água em sua composição o que o
torna mais agressivo quando queimado na câmara de combustão, com a possibilidade de
formação ácida e condensação corrosiva na região dos anéis, camisas e pistões.
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Até o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, os automóveis flex produzidos nos
Estados Unidos (EUA) não eram compatíveis com o combustível nacional (tanto com o álcool
hidratado quanto com a mistura gasolina/álcool anidro). Além de mais caros os sistemas
vendidos nos EUA são pouco utilizados, pois o número de bombas do combustível renovável
em todo o EUA não passa de 300. A opção feita pelos engenheiros brasileiros foi priorizar o
consumo do álcool, criando um sistema flexível simplificado para atender às necessidades
brasileiras. Não por acaso, o desempenho destes veículos é melhor com o uso deste
combustível.
Em 2003, as montadoras contabilizaram 48 mil veículos flex vendidos, um valor
expressivo logo no primeiro ano de seu lançamento. O automóvel alternativo também se
tornou mais barato ao longo do tempo, principalmente pelos incentivos fiscais e tributários
concedidos pelo governo. Em 2004, houve um crescimento de 600%, tanto nas vendas quanto
na produção, e o total de automóveis flexíveis comercializados no ano chegou a 330 mil.
(ANFAVEA, 2013).
Atualmente a produção de veículos Flex só não é maior devido à falta de capacidade
de produção de Etanol. A capacidade de produção de etanol em 2011 só teve condições de
garantir o abastecimento de 45% da frota de veículos flex. A União da Indústria de Cana-deAçúcar (Única), relatou um crescimento de apenas 0,52% na produção de etanol na safra
2011/2012.
Mantido o ritmo de crescimento atual da produção e da demanda, a Unica prevê um
déficit de 200 milhões de toneladas de cana de açúcar na safra 2015/2016, o que permitirá
atender apenas 44% da frota de carros flex.
Segundo a entidade, apesar da quantidade de moagem de cana-de-açúcar ter dobrado
no período de 2002 a 2008, o incremento na produção de etanol nos últimos anos ficou abaixo
da demanda gerada pelo aumento do número de veículos flex.
Do total de automóveis licenciados em 2013, 86% foram com motores flex. De 2003,
ano do lançamento dos modelos bicombustíveis, a 2013, as vendas acumuladas de veículos
desse tipo atingiram a marca de 19,5 milhões de unidades. (ANFAVEA, 2013)

2.12

LIMITAÇÕES DOS ANÉIS EM MOTORES FLEX

Anéis de primeiro canalete para motores de ignição por centelha são geralmente feitos
em ferro fundido nodular ou, mais comumente em aço, podendo receber diferentes tipos de
cobertura em sua face de contato. A configuração mais popular é o GNS (“Gas Nitrided
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Steel” ou aço inox nitretado por processo a gás). Comparando-se com outros tipos de
coberturas, o GNS permite que se faça um anel com cantos mais pronunciados (cantos vivos,
e não arredondados) e outras características que favorecem o poder de vedação do anel.
No Brasil, 90% dos motores Flex usam esse tipo de produto. Entretanto, devido à
severidade tribológica decorrente do uso do etanol, e como descrito no tópico anterior, o
Etanol no Brasil possui 7% água em sua composição o que o torna mais agressivo quando
queimado na câmara de combustão, existe a possibilidade de formação ácida e condensação
corrosiva na região dos anéis, camisas e pistões.
Nessas aplicações, apesar dos altos valores de PCP (“Peak Cylinder Pressure” ou Pico
de pressão no cilindro) próximos ao ponto de reversão superior do pistão, existe uma
preocupação significativa com relação à diluição de combustível em condições de partida a
frio ou mesmo em operação normal do veículo. Quando se usa etanol, ocorre uma diluição de
combustível nas paredes do cilindro (lavagem do cilindro) devido à necessidade de se injetar
mais massa de combustível para favorecer a ignição durante a partida promovendo desta
maneira uma condição de lubrificação mais crítica ainda.
O fenômeno de lavagem pode ocorrer também em operação normal, não só durante a
partida, pois como descrito acima na tabela 2.2 o Etanol possui uma maior octanagem em
ralação à gasolina permitindo trabalhar com taxas de compressão maiores. Acontece que
como estes motores podem trabalhar com gasolina também, a taxa de compressão é
optimizada ao máximo para a gasolina, pois este último não pode trabalhar com taxas mais
altas devido a sua limitação à detonação (TOMANIK e PICCILLI, 1996). A detonação é uma
combustão espontânea não controlada que pode ocorrer em diversos pontos no Pistão
causando uma falha na cabeça do Pistão e em alguns casos pode induzir quebra de Anéis.
Portanto como a taxa de compressão não esta ideal para o Etanol também há a
necessidade se avançar o ponto de ignição para se otimizar a combustão, porém com a
desvantagem de lavagem na parede do cilindro, pois o combustível começa a ser injetado
antes do tempo ideal. Como já dito anteriormente pode-se observar na figura 1.3 este efeito
através do pico de pressão do Etanol em relação ao ângulo da manivela, o qual ocorre antes
do pico da gasolina.
Esta característica em alguns casos pode levar o Anel de aço nitretado à uma falha de
destacamento, como ilustra a Figura 2.23.
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Figura 2-23: Evidências de destacamento na face de contato de um anel de primeiro canalete nitretado Fonte: (DARIO
SANTOS, 2004).

As características particulares desse tipo de aplicação e as ocorrências mencionadas
indicaram à necessidade de se entender a causa raiz do problema e desenvolver uma solução
para se adaptar ou melhorar a robustez do produto frente a esta nova característica de
aplicação.

3 MATERIAIS E MÉTODO
Para a realização dos ensaios foram utilizados, anéis de aço nitretado comercialmente
disponível no mercado brasileiro. Desta forma foi perseguida a total aplicabilidade deste
estudo, tentando-se realizar as análises da forma mais próxima de uma utilização do cliente e
das condições de funcionamento do motor.
Os ensaios em laboratório buscaram uma caracterização dos componentes visando
uma correlação com os testes em dinamômetro de motor.
Para este estudo os componentes tiveram que ser controlados, caracterizados e
adequados ao funcionamento desejado, como está descrito nos itens a seguir.

3.1 ANÁLISE DE FALHA
Com o advento do desenvolvimento dos motores multicombustíveis, que podem
utilizar tanto gasolina como etanol, começou a se observar desprendimentos de partículas do
anel de aço nitretado em funcionamento, o que pode levar a falhas catastróficas em serviço. A
Figura 3.1 mostra no lado direito em corte transversal em micrografia, a vista da propagação
de trinca, onde houve desprendimento de partículas do anel de aço nitretado, e com a vista de
frente do lado esquerdo da figura, o qual trabalhou em contato com a superfície do cilindro.
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Figura 3-1: Anel de aço nitretado falhado em serviço, com trincas e destacamento de partículas. Fonte: Piston Ring Damages
– Internal reference manual –Mahle (2008).

A figura 3.2 mostra nas três fotos superiores a face de contato do anel, a qual trabalhou
em contato com a parede do cilindro. As três fotos inferiores são uma micrografia as quais
representam uma seção transversal na região do destacamento.

Figura 3-2: Micrografia de três anéis de 1º canalete testados em três motores diferentes. (DARIO SANTOS, 2004)

Em uma análise uma pouco mais detalhada a qual pode ser observada na figura 3.3
nota-se uma trinca considerada em fase inicial, pois não houve o destacamento total. Através
da mesma figura observa-se que destacamento não ocorre na interface entre a camada e o
metal base, o que no primeiro momento denota-se que não ocorreu falha de qualidade na
produção, como uma despassivação deficiente ou presença de sujeira ou óxidos nesta região.
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Figura 3-3: Micrografia de um anel 1º canalete testado em motor. As fotos da direita são uma representação da seção AA.
(PAULO HENRIQUE, 2008)

A fim de entender melhor a ocorrência da falha foi mapeado um tipo de aplicação. A
tabela 3.1 é uma compilação dos resultados de teste em um motor Volkswagen 1,6 l, onde os
anéis foram analisados. Podemos observar que apesar de ocorrência de dois casos, um em
teste no campo em veículo e outro num teste de engripamento, o destacamento ocorreu
principalmente em teste em bancada dinamométrica nos ciclos PZD que simula uma
durabilidade no veículo com passagem por várias cargas e rotações, assim como no ciclo
DHT que é um ciclo que simula uma condição de estrada. Os ciclos de teste PZD e DHT estão
esquematicamente representados no gráfico 3.1.
Vale salientar que é muito difícil fazer uma análise estatística mais elaborada, por
exemplo, através de um delineamento de experimentos, pois estamos analisando um modo de
falhas onde obviamente os testes não foram programados com este objetivo. Portanto o que
pode ser considerado nesta coletânea uma indicação da reprodução da falha para testes de
soluções futuras.
Tendo o exposto acima como referência, pode-se considerar para entendimento e
reprodução da falha em bancada a utilização do motor VW 1,6 l com combustível E100, o
qual representa 100% de Etanol, no ciclo PZD. Esta será a plataforma e o tipo de teste e
combustível utilizados para testes das hipóteses que serão apresentadas no capítulo seguinte.

60

Tabela 3-1: Compilação de casos com destacamento

Observa-se também através do gráfico 3.1 que o ciclo PZD, o qual representa uma
utilização urbana, apresenta menor consumo de óleo durante o teste, assim como
eventualmente apresenta diluição de combustível, sugerindo assim uma maior criticidade com
relação à falha de destacamento.

Gráfico 3-1: Esquema dos ciclos de testes PZD e DHT

3.2 TESTE TECNOLÓGICO EM DINAMÔMETRO
A fim de validar a plataforma como um teste válido de reprodução da falha foi rodado
dois testes em motores na condição de ciclo PZD.
Os ensaios em dinamômetros foram realizados sobre os motores VW 1.6 l flex em
condições de funcionamentos padronizadas para testes de durabilidade. Os testes avaliados
envolvem o funcionamento alternado do motor entre as rotações de torque máximo e potência
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máxima do motor à plena carga (borboleta de aceleração à 100%), e testes de funcionamento
contínuo na rotação de potência máxima à plena carga. Os ensaios entre torque e potência
foram realizados durante 200 horas, segundo o procedimento que especifica uma hora em
cada condição, sempre à plena carga do motor. Este ensaio solicita o conjunto pistão-anelcilindro de forma severa, impondo esforços máximos ao conjunto devido ao fato de passar
pela situação de máxima pressão de combustão e também máximas velocidades de
movimento.
Durante os testes a temperatura da água do motor estabilizou-se em 100ºC através de
um trocador térmico externo ao motor. A temperatura do óleo se posicionou ao redor de
135ºC na rotação de potência máxima e 115ºC na rotação de torque máximo. As temperaturas
de escapamento do motor obtidas eram de 850ºC e 780ºC, em potência e torque máximos
respectivamente.
Os ensaios foram realizados em salas de testes de motores com o monitoramento de
todos os parâmetros funcionais do motor para assegurar o bom funcionamento do conjunto e a
adequada correlação com a especificação de operação dos motores. Parâmetros funcionais
influentes sobre o desgaste dos anéis, como o consumo de óleo, tempo e avanço de injeção,
temperaturas de escapamento, temperatura de arrefecimento, temperatura do óleo e pressão do
óleo do motor, foram seguidos e mantidos dentro dos limites especificados para não gerarem
diversidade no funcionamento, e por consequência, dispersões nas análises posteriores dos
anéis. A Figura 3.4 mostra um exemplo de sala de ensaios de motores.
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Figura 3-4: Dinamômetro em uma sala de motores

A figura 3.5 é uma representação das principais características do anel que foram
controladas durante os testes em motores.

Figura 3-5: Esquema das principais características do anel
.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram satisfatórios no quesito reprodução da falha. Os dois testes
programados foram capazes de reproduzir o destacamento nos anéis.
A figura 4.1 e 4.2 mostram respectivamente os resultados encontrados nos dois testes,
onde a falha de destacamento foi observada. Pode-se também observar que a falha nem
sempre ocorre em todos os cilindros. Tal fato esta correlacionado ao fato de variações de
temperaturas e condições de funcionamento da combustão.

Figura 4-1: Mapeamento da distribuição de trincas e destacamento – Teste PZD – 100% etanol – 200 hrs

Figura 4-2: Mapeamento da distribuição de trincas e destacamento - Teste PZD – 100% etanol – 200 hrs
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4.1 INVESTIGAÇÃO DA CAUZA DO DESTACAMENTO
Após uma verificação detalhada no processo de fabricação e análise de peças em
estoque a fim de garantir que não havia nenhum desvio de produção que pudesse justificar a
falha, foi elaborado duas linhas de investigação.
A primeira linha foi atribuída ao fato dos motores atuais possuírem um consumo de
óleo muito baixo o que não permitiria uma lubrificação adequada na região do primeiro anel.
Esta é uma característica já observada antes da produção de motores flex, porém como
explicado anteriormente, a lavagem do cilindro ocorrida durante a ignição, ou em certos
regimes de funcionamento do motor, pode prejudicar ainda mais a lubrificação e
eventualmente diminuir ainda mais a oferta de óleo na região do 1º Anel.
A segunda linha foi atribuída à criticidade do Etanol quanto ao fato do mesmo possuir
7% de água em sua composição tornando-o mais agressivo quando queimado na câmara de
combustão, com a possibilidade de formação ácida e condensação corrosiva na região dos
anéis, camisas e Pistões. Uma eventual corrosão na parede dos cilindros poderia estar
liberando Hidrogênio e fragilizando o Anel.
Estas duas teorias foram investigadas e estudas e serão apresentadas nas seções
seguintes.
4.1.1 Alterações de projeto (Engenharia de Produto)
Atualmente os motores de combustão interna possuem um consumo de óleo muito
baixo. Este fato pode estar prejudicando a lubrificação na região do primeiro anel. A tabela
4.1 mostra alguns exemplos de consumo de óleo típico para os motores Flex atualmente em
produção. Tal tabela foi compilada utilizando a base de dados da empresa Mahle Metal Leve
S.A (NOCERA, 2013). Podemos observar que os valores variam entre 10 e 17 g/h.
Normalmente o limite de consumo de óleo imposto pelas montadoras é de 20 g/h no máximo,
no ciclo de durabilidade. Este valor vem caindo ao longo dos anos a fim de proporcionar ao
usuário do veículo uma melhor manutenção e evitar que o mesmo complete o nível do óleo
antes da revisão do veículo ou do término da validade do óleo, que costuma ser 10.000 Km. O
limite para consumo de óleo era de 25g/h nos anos 2.000, o qual comparado com os valores
típicos atualmente observados evidencia uma maior criticidade à lubrificação dos anéis. A
consequência é um menor filme de óleo nas paredes dos cilindros, uma vez que a principal
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estratégia de redução do consumo foi através da diminuição do óleo que passa através dos
anéis e é queimado na câmara de combustão.
Podemos observar também através da tabela 4.1 que os motores dos clientes que
possuem menor valor de consumo de óleo sempre apresentam destacamento.
Tabela 4-1: Compilação de resultados de consumo de óleo em vários motores (NOCERA, 2013)
Motor

Ocorrências

Densidade de

PCP

Top Land

LOC (g/h) @

Potência (kW/L)

(bar)

do Pistão

Durabilidade

(mm)

Legenda: N – Sem destacamento

Y – Com destacamento

LOC- Consumo de Óleo

Com o objetivo de verificar a hipótese de o destacamento estar relacionado com a falta
de óleo na região do primeiro anel, foi montada uma matriz de testes, a qual pode ser
observada na tabela 4.2, com alterações de projeto no pacote de anéis.
O primeiro anel foi mantido o mesmo para todas as variações, uma vez que este é o
objeto de estudo. O segundo anel foi alterado de raspador (Napier), atualmente em produção,
para um anel apenas com ângulo na face de contato, conhecido como anel Taper. Ao se trocar
o anel Napier por um Taper é esperado um aumento no consumo de óleo como se observa na
Figura 4.3, lembrando-se que a ideia é aumentar o consumo e verificar a influência no
destacamento via aumento da espessura do filme de óleo.
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Figura 4-3: Comparação de consumo de óleo. Anel Taper versus Napier Fonte: Manual Técnico MAHLE (2008)

O terceiro anel, conhecido como anel de óleo, tem a função de controlar o consumo de
óleo assim como fornecer óleo para lubrificação do primeiro e segundo anel. Como este anel
esta mais longe da câmara de combustão, onde a força dos gases exerce papel importante na
vedação contra a parede do cilindro, a força tangencial deste anel é dada por uma mola
expansiva, a qual é conhecida como espaçador. A figura 2.4 apresentada no capítulo 2 mostra
esquematicamente um anel de óleo do tipo 3 peças, o qual foi aplicado para esta categoria de
motores.
A fim de testar o conceito e também aumentar o consumo de óleo a força tangencial
foi reduzida em 30% em comparação com anel em produção, sendo o consumo de óleo
monitorado a cada 50 horas. Não há referência na literatura indicando o impacto no consumo
de óleo quando se reduz a força do anel de óleo, pois esta não foi a tendência dos últimos
anos. Atualmente há trabalhos em andamento para verificação deste impacto, uma vez que há
forte tendência de redução na força de atrito e consequente redução de consumo de
combustível.
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Tabela 4-2: Alternativas de designs para permitir maior lubrificação nos anéis de 1º canalete.

Interpretando a tabela 4.2 podemos notar que em todas as variáveis testadas e
combinações para se aumentar o consumo de óleo não foram efetivas para evitar o
destacamento. Houve ocorrências de trincas e destacamentos em todas as combinações
testadas.
Conclui-se, portanto que a causa raiz não esta relacionada ao fator de oferta de óleo na
região do primeiro anel, onde se justifica o desenvolvimento de uma camada mais robusta
para a aplicação através de alterações na nitretação, a ser abordada na segunda hipótese.

4.1.2 Alterações na camada nitretada
Para combater os problemas de fragmentação descritos anteriormente, e visto que as
alterações de engenharia de produto não surtiram efeito, desenvolveu-se uma nova receita de
nitretação com tenacidade melhorada com o desafio de não deteriorar a resistência ao
desgaste.
O anel de aço inoxidável nitretado atualmente em produção para motores de ignição
por centelha tem uma dureza de superfície em torno 1000 HV0.1, como observado na figura
2.21. Acredita-se que a dureza dada pela camada nitretada está diretamente relacionada à
resistência ao desgaste.
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A fim de diminuir a dureza da superfície, sem comprometer a resistência ao desgaste,
uma receita nova foi desenvolvida. Uma combinação de parâmetros de nitretação produzido
com o objetivo de se obter dureza da superfície de no máximo 800HV, ou seja abaixo dos
1000HV típicos, e que pudesse manter as características de resistência ao desgaste compatível
à aplicação.
Atualmente o desgaste observado em aplicações típicas para motores Flex, sugere que
há espaço para um eventual aumento no mesmo, uma vez que em testes de durabilidade o
perfil do anel em relação à sua face de contato ainda preserva sua funcionalidade (FELIPE DE
OLIVEIRA, 2007), além do que a camada nitretada ainda apresenta uma grande vantagem em
relação a outras tecnologias como camadas metalizadas ou cromadas.
A figura 4.4 se refere a uma comparação entre vários tipos de cobertura mostrando os
limites ao engripamento e de desgaste típico de cada tecnologia, onde nota-se que o aço
nitretado é o que apresenta o melhor compromisso entre engripamento e desgaste.

Figura 4-4: Comparação de desgaste e engripamento em diferentes tipos de cobertura. (MAHLE INTERNAL REFERENCE
MANUAL, 2008)

Como descrito na revisão bibliográfica a formação de Nitretos, Carbonetos e
Carbonitretatos, fragilizam a camada e servem como fonte nucleadoras de trinca. A nova
receita foi desenvolvida de forma a se reduzir a dureza da matriz para que sua sensibilidade a
entalhes metalúrgicos fosse diminuída podendo aumentar a robustez do sistema a

69

“contaminações” oriundas do meio ambiente de funcionamento. Tal fato pode aumentar a
robustez da camada com relação a possíveis mecanismos de fragilização trincas assistida pelo
meio ambiente (einviromental assisted cracking) (HERTZBERG, 1995), como por exemplo, a
ação do Hidrogênio, uma vez que a este pode agir com sinergia com os entalhes metalúrgicos
supracitados.
O ataque corrosivo em cilindros já vem sendo observado há algum tempo. Incialmente
o ataque estava associado em motores Diesel com alto teor de Enxofre o qual é responsável
pela formação de ácido sulfúrico durante a combustão, ocorrendo desta maneira uma corrosão
nas paredes do cilindro (VATAVUK, 1994). O mesmo conceito foi utilizado na elaboração
desta teoria, porém devido ao fato de se encontrar água na composição do Etanol e não
Enxofre como em motores Diesel, onde pode haver formação de ácido acético, associado ao
ácido carbônico o qual é favorecido pelas altas pressões de combustão.
A nova camada foi produzida aumentando-se a temperatura do segundo estágio de
nitretaçao de 575º C para 630º C e diminuindo-se o tempo de 4 horas para 1 hora nesta
temperatura conforme pode ser inferido mediante a análise da tabela 2.1. A temperatura foi
mantida em 630º C no terceiro estágio e cortou-se a injeção de gás Amônia, mantendo-se
apenas 100% de Nitrogênio.
A figura 4.5 mostra uma metalografia comparando a camada atual versus a camada
proposta. Pode-se observar que houve a criação de dois estágios de nitretação na nova
camada.

Figura 4-5: Metalografia de dois anéis nitretados. Foto da esquerda refere-se a receita atual. Foto da direita refere-se a receita
porposta

As amostras obtidas e observadas na figura 4.5 foram submetidas á uma análise em
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com análise de contagem de raios-X via WDX a
fim de se determinar a quantidade de Carbono. Foi utilizado cinco padrões de aço carbono:
0,060%C - 0,163%C - 0,554%C - 0,838%C - 0,926%C, com diferentes composições para
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avaliação da intensidade de contagem de raios-X, a fim de obter a curva de composição do
carbono (%C) versus a intensidade de contagem de raios-X (Cps) para obtenção da expressão
da curva de calibração.
A figura 4.6 mostra o resultado da calibração. Os parâmetros utilizados na análise
estão descritos abaixo:
•

Voltagem: 12kV

•

Corrente: 50nA

•

Distância de Trabalho: 12,25mm

•

Tempo de exposição por área: 20s

Figura 4-6: Relação da % C e a intensidade de contagem de raio X e respectiva curva de calibração.

Foram avaliados as intensidades de contagem de raios-X das amostras referentes a
camada proposta e camada atual, nas regiões 1, 2 e no núcleo como esquematizado na figura
4.7.

71

Figura 4-7: Esquema de áreas de contagem para análise raio X.

Foram avaliados cinco posições nas regiões indicadas da amostra para obtenção dos
resultados médios e quantificação do carbono através da expressão da reta (%C x Cps). A
tabela 4.3 mostra o resultado da análise. Pode-se observar que a camada proposta apresenta
ausência de Carbono na camada nitretada e uma superior quantidade de Carbono na região
abaixo da camada nitretada quando comparado com a amostra da camada atual.
A camada convencional evidencia que ainda há carbono na camada nitretada e uma
quantidade menor de carbono na região abaixo da mesma quando comparado com a camada
proposta. Deste modo pode-se afirmar que o aumento de temperatura intensificou o processo
de difusão do Carbono na frente de difusão do nitrogênio. Este fenômeno é conhecido com
“back diffusion”. (CLYNE e KURZ, 1981)
Tabela 4-3: Resultados da % Carbono

A Tabela 4.4 apresenta uma comparação entre a camada proposta e a camada atual nos
quesitos microestrutura, espessura da camada e dureza. O efeito desejado de diminuição da
dureza superficial e uma menor concentração de Carbono próximo à superfície de trabalho
foram alcançados.
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Tabela 4-4: Comparação entre camada atual e proposta

Micro Estrutura

Camada Convencional

Nova Camada

1 camada de difusão,

2 camadas de difusão

Carbonetos precipitados

Isento de Carbonetos Precipitados

paralelos à superfície

1º estagio muito pobre em
Carbono, 2o estágio rico em
carbono

Espessura da Camada

60 um

1º estágio: 35 a 55 µm
2o estágio: 15 a 30 µm

Dureza

Superfície 900HV min

Superfície : 800HV max

700 HV a 60um

1o estagio: entre 800 e 500 HV
2o Estagio: entre 600 e 400HV

A Figura 4.8 mostra uma curva de dureza comparando as duas receitas, a típica e a
nova receita desenvolvida. A espessura total da camada de nitretação é de cerca de 60 µm,
bem adequado para aplicações em motores Flex. O novo produto foi desenvolvido visando à
redução de formação de fissuras nucleação e propagação, mantendo as boas características de
resistência ao desgaste.

Figura 4-8 : Curva de dureza entre as duas recitas, a típica e a nova receita.

A nova camada apresenta um padrão diferente de nitretação do que os observados na
camada atual a qual mostra precipitação de carbonetos finos em fronteiras de grão, paralelas à
superfície. A figura 4.9 mostra uma microestrutura da camada típica evidenciando carbonetos
os quais embora finos, sob altas cargas cíclicas de trabalho, podem criar condições para a
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propagação de trincas. Tais trincas se propagam através das fronteiras de grão (onde os
carbonetos são precipitados), originando consequente deslocamento para a superfície
(destacamento).

Figura 4-9: Camada nitretada típica – Reagente “cabelo de anjo”

Em oposição a isso, a nova receita mostra nenhuma precipitação de carboneto. Pode-se
observar através da Figura 4.10 que não há precipitação de carbonetos, o material é mais
resistente à geração de trincas que, em conjunto com a dureza reduzida da matriz ferrosa, faz
com que seja dificultada a propagação de trincas e a fragilização por hidrogênio.

Figura 4-10: Camada nitretada com nova receita. Reagente: “cabelo de anjo”
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4.1.3 Testes em motores - Bancada dinamométrica
A nova camada foi investigada através de teste de motor específico em bancada
dinamométrica como descrito no capítulo 3.1. O motor utilizado foi o VW 1.6L Flex. O ciclo
de teste foi o ciclo PZD, o qual foi mesmo utilizado na reprodução da falha também descrito
Camada Atual
no capítulo 3.1. O combustível utilizado foi 100% Etanol.
Foram realizados dois testes, sendo um teste de 150hrs no ciclo PZD onde os anéis
foram montados intercaladamente, onde nos cilindros 1, 2 e 4 foram montados anéis com a
nova camada nitretada e no cilindro 3 foi montado anel atual de produção. O objetivo
principal deste teste foi avaliar a robustez com relação ao destacamento.
O segundo teste foi rodado nas mesmas condições do primeiro, porém foi levado até
600 horas com uma desmontagem e avaliação com 300 horas. Após avaliação com 300 horas
os anéis foram remontados e o teste prosseguiu até 600 horas onde uma avaliação final foi
conduzida. O objetivo do teste foi avaliar durabilidade e comparar a resistência ao desgaste da
camada proposta versus a atual. Neste teste os anéis com a camada proposta foram montados
nos cilindros 1 e 3 e os anéis atuais de produção montados nos cilindros 2 e 4.
As figuras 4.11 e 4.12 mostram o resultado do teste PZD 150 horas. Pode-se observar
que a camada proposta não apresentou destacamento ou trincas. A camada atual de produção
observada no cilindro 3 continha trincas e destacamento.

Figura 4-11: Teste 150h PZD – Análise Visual Anéis de 1o Canalete
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Figura 4-12: Mapeamento de trincas e destacamento após teste PZD 150 hrs

As figuras 4.13 e 4.14 mostram os resultados referentes ao segundo teste após 300
horas de teste. Pode-se observar que o comportamento da camada proposta está similar ao
teste anterior não apresentando destacamento, enquanto que para a camada atual foi
evidenciado trincas e destacamento.

Figura 4-13: Teste 300h PZD – Análise Visual Anéis de 1o Can
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Figura 4-14: Mapeamento de trincas e destacamento após teste PZD 300 hrs

Como citado anteriormente os anéis foram remontados e o teste conduzido até 600
horas com o objetivo de se avaliar a resistência ao desgaste. As figuras 4.15 e 4.16 mostram o
resultado do teste onde novamente foi confirmado a comportamento da nova camada a qual
mostrou uma excelente resistência ao destacamento e ocorrências de trincas.

Figura 4-15: Teste 600h PZD – Análise Visual Anéis de 1o Can
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Figura 4-16: Mapeamento de trincas e destacamento após teste PZD 600 hrs

Após 600 horas de teste o desgaste também foi avaliado. A avaliação foi feita
medindo-se a espessura radial do anel antes e depois do teste. A espessura radial foi medida
em 05 posições angulares diferentes e dois pontos distintos para cada medição com uma
precisão de 0,001mm. A espessura radial esta representada na figura 3.5 através da cota a1.
A figura 4.17 mostra o resultado da variação da espessura radial em relação à posição
angular do anel. Pode-se observar que a camada proposta apresenta um desgaste similar à
camada atual de produção. O desgaste mais elevado nas pontas (posições angulares 0o e 360o)
é característico neste produto em todas as classes de motores / anéis de primeiro canalete.

Figura 4-17: Comparação do desgaste radial entre camada nova e atual
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Conforme descrito anteriormente, em comparação com a gasolina, o Etanol apresenta
um aumento de cerca de 30% na pressão de combustão (PCP) ocorrendo em ângulo mais
próximo do ponto morto superior. Essa combinação reduz o apoio hidrodinâmico aumentando
o contato metal-metal em pistão e anéis. A maior massa de combustível por ciclo na queima
de etanol pode levar a uma maior diluição de combustível ocasionando uma lavagem na
parede do cilindro. Como o Etanol brasileiro possui cerca de 7% de água em sua composição,
esta pode contribuir com uma ação da corrosão na parede do cilindro. Pode ocorrer liberação
de Hidrogênio no tribo sistema e consequente fragilização da camada devido a este fenômeno.
Os resultados reunidos nesse estudo indicam que a camada proposta é isenta de
problemas de destacamento indicando que a hipótese de redução da dureza da matriz ferrosa
associada a melhor distribuição de fases duras (ausência de carbonetos intergranulares na
camada proposta em comparação com a convencional (Fig 4.9 e 4.10), reduziu sobremaneira
a sensibilidade à entalhes metalúrgicos e ação do meio de trabalho na nucleação de trincas na
camada.

5 CONCLUSÕES
•

O ciclo térmico de nitretação normal de produção resultou em camada de
difusão com durezas da ordem de 1000 HV.

•

O ciclo térmico de nitretação proposto produziu uma redução na dureza da
camada para valores próximos a 800 HV.

•

Com o ciclo proposto foi eliminada a precipitação intergranular de carbonetos
na camada de difusão.

•

A expulsão do Carbono para o interior da superfície do anel foi maior no caso
do novo ciclo de nitretação.

•

O uso do etanol em motores multicombustíveis do tipo Flex traz maiores
desafios tribológicos para os anéis de aço inoxidável martensítico tipo AISI
440B nitretado.

•

A utilização da mistura E100 produziu trincas e destacamento após 200 horas
em teste dinamométrico em motor flex 1.6L nos anéis de primeiro canalete em
aço inoxidável martensítico com a nitrtação convencional.

•

Após aplicação do ciclo de nitretação proposto, não ocorreu nenhum processo
de deterioração da camada, mesmo após um teste de 600 hrs com mistura
E100. O desgaste não foi deteriorado.
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