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Lago, D.M. Fabricação local de um protótipo de um bico injetor diesel Common 

Rail EURO 5. 2018. 80 p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

2018. 

Resumo 

Desenvolveu-se um método de fabricação de um protótipo de um bico injetor 

diesel que atenda à norma EURO 5, vigente no Brasil até 2022, utilizando-se 

tecnologia local para torneamento, retificação e eletroerosão de materiais metálicos 

com o intuito de gerar tecnologia mecânica norte-rio-grandense que lastreie atividade 

industrial. Os detalhes relacionados à evolução do processo, parâmetros dos 

processos de fabricação e adaptações realizadas foram documentados e são 

reproduzíveis. Foi construído um dispositivo que viabilizou a realização da retificação 

interna do furo guia da agulha do bico injetor no torno CNC. Foi construído também 

um dispositivo de posicionamento para garantir os ângulos de pitch e roll dos bocais 

atomizadores no processo de eletroerosão. Desenvolveu-se uma metodologia 

comparativa para avaliar a folga do ajuste da agulha no furo-guia do bico injetor. Após 

fabricados, os bicos injetores foram levados ao Laboratório de metrologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para avaliar a cilindricidade atingida 

com a metodologia adotada, além dos desvios em relação às medidas nominais. Os 

dispositivos construídos apresentaram eficácia em sua aplicação. As metodologias 

implementadas para a fabricação do protótipo de um bico injetor demonstraram que 

as etapas de torneamento, retificação interna e furação podem ser executadas 

localmente, todavia essas metodologias ainda podem ser aprimoradas para reduzir 

os intervalos de tolerância. 
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fixação, common rail, bico injetor diesel. 



 
 

 

Lago, D.M. Local manufacturing of a prototype of a Common Rail EURO 5 

diesel injector nozzle. 2018. 80 p. Master’s Dissertation in Mechanical Engineering 

- Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2018. 

Abstract 

A method was developed to manufacture a prototype of a diesel injector 

nozzle that meets the EURO 5 standard, in force in Brazil until 2022, using local 

technology for turning, grinding and electroerosion of metallic materials with the aim 

of generating mechanical technology that ballast industrial activity of the state. 

Details related to process evolution, manufacturing process parameters, and 

adaptations have been documented and are reproducible. A device was built which 

allowed to perform the internal grinding of the guide hole of the needle of the injection 

nozzle in a CNC lathe. A positioning device was also built to ensure the pitch and roll 

angles of the atomizer nozzles in the electroerosion process. A comparative 

methodology was developed to evaluate the clearance of the needle adjustment in 

the guide hole of the injector nozzle. After the manufacturing process, the prototypes 

of injector nozzles were taken to the Metrology Laboratory of the Federal University 

of Rio Grande do Norte to evaluate the cylindricity reached with the adopted 

methodology, in addition to measure the deviations from the nominal dimensions. 

The built devices showed effectiveness in their application. The methodologies 

implemented for manufacturing the prototype of a diesel injector nozzle 

demonstrated that the turning, internal grinding and drilling steps can be locally 

performed, but these methodologies can still be improved to reduce the tolerance 

intervals. 
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injector nozzle. 
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1. INTRODUÇÃO 

As emissões de material particulado dos motores diesel, PM10, PM2,5 e de 

NOx, são rigorosamente reguladas pelos padrões estabelecidos pela norma EURO 6. 

No Brasil, as emissões são reguladas pelo CONAMA, que possui o Programa de 

Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) e junto à 

regulação das emissões de poluentes dos motores diesel, tem-se modificado o diesel 

comercializado no país, diminuindo-se a quantidade de enxofre gradativamente ao 

longo dos anos. Saiu-se de um diesel com o teor de enxofre de 1800 ppm (S1800) 

para um com apenas 10 ppm (S10) desde janeiro de 2013, de acordo com a resolução 

n° 65/2011 da ANP, que torna obrigatória a comercialização do S10 com substituição 

integral do diesel S50. A diminuição do teor de enxofre, acarretou na perda da 

lubricidade do combustível, resultando numa maior taxa de desgaste nos 

componentes da injeção (FARIAS et. al, 2014). 

O bico injetor de um motor de combustão interna é um dos componentes 

afetados por essa modificação do combustível. Seu papel é fundamental para garantir 

a entrada do combustível na câmara de combustão nas condições ideais para 

promover a mistura ar/combustível (comburente/combustível) e, na presença de uma 

fonte de calor, iniciar o processo de combustão e então a energia química do 

combustível é convertida em trabalho a partir do processo de expansão da mistura. 

Visto a importância de sua performance para o processo de combustão, o 

desempenho do bico injetor está diretamente relacionado com o desempenho do 

motor, consumo de combustível, emissão de gases tóxicos e material particulado e 

emissão de ruído (BOSCH AUTO PARTS, 2005). 

Para garantir uma boa atomização de combustível, o bico injetor possui bocais, 

que são microfuros, que podem variar na faixa de 200 µm a 600 µm, dependendo do 

modelo. A Figura 1a, mostra um bico injetor, destacando suas partes principais e a 

Figura 1-b, mostra uma representação em corte de um bico injetor. 
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Figura 1 - Representação esquemática de um bico injetor dividido em: sistema de 
acionamento elétrico (1), galeria de combustível (2), bocal atomizador e agulha (3) e uma 

visão detalhada do bocal atomizador (b). 

 

Fonte: (a) Adaptado de http://www.mercedes.gen.in/WP35/mercedes-diesel-injector-advice-
sprinter-others/. (b) Adaptado de https://www.boschautoparts.com/en/auto/diesel-

parts/nozzles. 

Vistos de maneira geral, os bicos injetores podem ser divididos em três partes 

principais: um sistema de acionamento puramente mecânico ou eletromecânico, 

galerias para passagem do fluido, bico injetor e uma agulha, que é o atuador 

responsável pela abertura e fechamento da passagem de combustível. 

Na região do bico, conforme destacado na Figura 1b, ficam bem definidos 3 

pares tribológicos: agulha-bico, agulha-combustível, bico-combustível. A interação 

desses três pares, submetidos às condições severas de funcionamento do bico, com 

escoamento de alta energia e carregamentos termomecânicos cíclicos, origina os 

diferentes mecanismos de desgaste atuantes nessa região do bico injetor.  

As elevadas pressões e velocidades com que o fluido escoa internamente no 

bico, associadas às variações geométricas fazem com que exista um gradiente de 

velocidade no escoamento do combustível, favorecendo a formação de vórtices, que 

causam o desgaste erosivo-cavitativo, que se origina no interior do bico 

imediatamente ao entrar na região dos orifícios atomizadores (GAVAISES et al., 

2009).  

Apesar da pequena área, na extremidade do bico, ocorre o contato entre a 

agulha e o corpo do bico, o que pode causar um desgaste abrasivo no corpo da agulha 

(SILVA, 2015).  

O combustível, por sua vez, fica na interface do contato da agulha com o corpo 

do bico, fazendo com que sua lubricidade tenha grande influência na taxa de desgaste 

desses componentes.  
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Além disso, ainda ocorre o acúmulo de depósitos carbonáceos na região 

externa do bico injetor, onde ficam localizados os microfuros. Essa formação de 

depósitos acontece a partir da polimerização do combustível (GALLE et al., 2012; WO 

et al., 2015). 

Diante dos problemas associados à dinâmica de funcionamento do bico, para 

garantir a elevada performance requerida para o seu funcionamento, esse 

componente é meticulosamente fabricado para evitar anomalias na no escoamento do 

fluido, que levam a perda de desempenho do motor e produção de poluentes. São 

aplicados, portanto, processos de fabricação com elevada precisão, chegando a 

rigorosos níveis de tolerância dimensional, como no caso da sede de agulha, que 

permite uma variação de ±0,5 µm em seu diâmetro, ±0,17° em sua conicidade e 

rugosidade superficial < 0,6 µm (BOSCH AUTO PARTS, 2005; TONG et al., 2018). A 

Figura 2 mostra a representação de um bico injetor, destacando suas principais partes. 

Figura 2 – Bico injetor 

 

Fonte: Adaptado de https://www.boschautoparts.com/documents/101512/0/0/9c2eb617-ffe4-
4f64-9b3f-b73dc4f5c196 

De acordo com Bilha (2015), o aço utilizado na fabricação do bico injetor é o 

DIN 18CrNi8. A composição desse aço pode ser encontrada no catálogo da SIJ Group 

(2016), conforme mostra na Tabela 1. 

Tabela 1 – Composição do aço 18CrNi8 em % de massa 
C Si Mn Cr Ni 

0,18 0,28 0,50 1,95 1,95 

Fonte: http://steelselector.sij.si/data/pdf/ECN200.pdf 
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Os principais processos adotados na fabricação do bico são: 

- Torneamento: para a fabricação da geometria cilíndrica externa do corpo. 

- Eletroerosão: para a fabricação dos microfuros, que garantem atomização do 

combustível. 

- Retificação: é realizada retificação cilíndrica na parte externa do bico, além de 

retificação cilíndrica interna na sede da agulha, com uso de rebolo abrasivo. É 

realizada também uma retificação hidráulica na região de entrada dos microfuros para 

remover a aresta e uniformizar o escoamento do combustível a ser atomizado. 

O Rio Grande do Norte (RN) possui atualmente tecnologia disponível para 

realizar esses processos de fabricação, fazendo com que a partir de estudo científico, 

aprofundado acerca do processo de fabricação de um bico injetor, seja possível 

fabricar esse componente localmente, de maneira que atenda aos requisitos mínimos 

de operação da norma EURO 5, atualmente vigente no Brasil através do PROCONVE 

até 2022. 

Os indicadores do relatório da Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Norte (2016), mostram que o RN carece de desenvolvimento de tecnologia 

local. Os dados apontam que mais de 70% do PIB do RN é oriundo de atividade 

comercial, enquanto apenas pouco mais de 20% vem da atividade industrial e, ainda 

assim, o setor da indústria mecânica emprega apenas 0,4% dos empregados do 

estado. 

Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo fabricar um bico injetor 

diesel que atenda à norma EURO 5, utilizando a tecnologia já disponível no estado, 

de maneira a contribuir com a produção tecnológica do RN, documentando e 

divulgando os conhecimentos necessários, formalizados nessa dissertação de 

mestrado. 

1.1. Hipótese e objetivos 

1.1.1. Hipótese 

É possível fabricar um bico injetor diesel funcional que atenda os padrões de 

emissões de material particulado, resistência ao desgaste e padrão de atomização da 
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norma EURO 5, utilizando a tecnologia de fabricação atualmente instalada no estado 

do Rio Grande do Norte. 

1.1.2. Objetivo geral 

Fabricar um bico injetor diesel funcional e que atenda à legislação ambiental 

vigente no Brasil até 2022, utilizando a tecnologia disponível no estado do Rio Grande 

do Norte e verificar o seu desempenho quanto à resistência ao desgaste e padrão de 

atomização. 

1.1.3. Objetivos específicos 

- Fabricar protótipos do bico injetor, utilizando torno CNC para o corpo externo, 

eletroerosão para os microfuros, furação com broca para os furos de posicionamento, 

de alimentação e guia da agulha, além de retificação interna na superfície do furo guia 

da agulha; 

- Construir e adaptar de um dispositivo de posicionamento do bico injetor na 

máquina de eletroerosão para controle dos ângulos de pitch e roll; 

- Construir e adaptar de um dispositivo para execução da retificação interna do furo 

guia da agulha; 

- Realizar medições de desvios de forma e posição no protótipo fabricado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Processos de fabricação aplicados à concepção de um bico injetor 

2.1.1. Torneamento do corpo externo 

Na fabricação de um bico injetor, o torneamento é utilizado para fabricar o corpo 

externo do bico, que possui perfil cilíndrico. Todavia, nesse processo de fabricação, é 

possível conferir à peça outros formatos que não são cilíndricos, como cones, perfis 

côncavos, convexos, dentre outros, conforme representado na Figura 16.  

Figura 3 – Processos de torneamento 

 

Fonte: Machado et al. (2011) 

 A remoção de material no torneamento, ocorre a partir do movimento 

relativo entre a peça e a ferramenta, que possui uma aresta de corte, que promove o 

cisalhamento do material. Para definir um processo de torneamento, algumas 

grandezas são usadas como parâmetros, são elas: 

 - Avanço ( f ): Define o quanto que a ferramenta avança no sentido 

longitudinal da peça a cada revolução (mm/volta). 
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 - Velocidade de corte ( cv ): É a velocidade instantânea do vetor 

velocidade, que fica tangente à peça, segundo a direção de corte, calculada a partir 

da equação (6) 

 
1000c

d n
v

  
   (1) 

 Onde d  é o diâmetro da peça (mm) e n a rotação da peça (rpm), assim 

a velocidade de corte é dada em m/min. 

 - Velocidade de avanço ( fv ): É a velocidade instantânea de avanço da 

ferramenta, na direção e sentido de avanço. Pode ser calculada a partir da equação 

(7). 

 
fv f n    (2) 

 Assim, a partir da velocidade de avanço e da velocidade de corte, é 

possível calcular a velocidade efetiva de corte ( ev  ), que é o vetor velocidade 

resultante. 

 
e c fv v v 
  

  (3) 

Onde f  é o avanço (mm/volta) e n a rotação (rpm). Assim, a velocidade de 

avanço é dada em mm/min. 

“A seleção das velocidades de corte e de avanço (e 
consequentemente da velocidade efetiva) mais 
adequadas depende da operação de usinagem e dos 
materiais da ferramenta e da peça.” (MACHADO et 
al., 2011). 

A escolha dos parâmetros de torneamento adequados é muito importante, pois 

são esses parâmetros que determinam a transferência de energia da ferramenta para 

a peça usinada, promovendo a remoção de material, o que dá origem a esforços 

termomecânicos que podem modificar a microestrutura e, consequentemente, as 

propriedades da peça. Se tratando de um bico injetor diesel, o qual está exposto às 

hostis condições da câmara de combustão, com picos de temperatura chegando a 

ordem de 2000 K e pressões chegando ao nível de até 10 MPa 
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(ABOU  AL- SOOD  et  al., 2012), esses parâmetros devem ser determinados com 

elevado critério. 

Nesse sentido, vários pesquisadores têm buscado soluções no processo de 

fabricação, que confiram à peça uma maior qualidade, isso significa, melhor 

acabamento superficial, com baixo valor de rugosidade (nas ocasiões em que isso se 

faz necessário) e um controle dimensional com tolerâncias cada vez mais estreitas, 

ao passo que se busca a redução de custos, do tempo e a redução do impacto ao 

meio-ambiente através dos princípios da manufatura sustentável, que visa a redução 

do consumo seja de energia, do uso de fluidos de corte ou de materiais que sejam 

nocivos ao meio-ambiente (R. M.YUSUFF , A.H. VAHABZADEH, 2013). Os princípios 

da manufatura sustentável estão representados no diagrama da Figura 4. 

Figura 4 – Diagrama representativo da manufatura sustentável 

 

Fonte: Adaptado de R. M. Yusuff, A.H. Vahabzadeh (2013) 

Na Avaliação do Ciclo de Vida de um produto, no inglês Lifecycle Assessment, 

faz-se análise do impacto ambiental do produto desde o “berço” até seu “túmulo”. 

Pensando nesse ponto de vista, é importante pensar na fabricação do bico injetor sob 

a ótica da manufatura sustentável, uma vez que se tem um maior débito de seu 

impacto durante sua aplicação nos motores diesel. Sivaiah e Chakradhar (2018) 

apresentaram a performance do torneamento com resfriamento criogênico na 

usinagem do aço inox 17-4 PH, aço com propriedades mecânicas semelhantes ao aço 

utilizado na fabricação do bico injetor. Os resultados mostraram que para os valores 

de profundidade de corte utilizados, o resfriamento criogênico superou a performance 
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do torneamento com uso de fluido refrigerante convencional no que diz respeito ao 

desgaste da ferramenta, acabamento superficial e morfologia do cavaco. 

Soluções relacionadas à modelagem matemática do processo de remoção de 

material também são estudadas. Associadas à instrumentação do processo de 

torneamento, com dados processados por uma inteligência artificial devidamente 

treinada é possível prever a rugosidade superficial da peça torneada com um erro 

inferior a 10%, atingindo-se assim um patamar mais elevado no controle da qualidade 

das peças fabricadas (XIE et al., 2018). 

2.2. Retificação 

A retificação é um processo de usinagem que promove a remoção de material 

a partir do contato de um rebolo abrasivo em alta rotação com a superfície submetida 

ao processo. O rebolo é composto de grãos abrasivos, geralmente carbonetos 

metálicos, de elevada dureza, como SiC, Al2O3, PCD, cBN. Esse processo permite a 

remoção de pequenas quantidades de material, na ordem de 10 µm, garantindo uma 

qualidade de acabamento IT3 ou IT4 (MACHADO et al., 2011). 

O material abrasivo fica aderido à superfície do rebolo a partir de um 

aglomerante. Cada rebolo tem uma performance diferente em função tipo de 

aglomerante, do abrasivo e da peça usinada. A Tabela 2 mostra os principais tipos de 

abrasivos utilizados nos rebolos para retificação e suas principais aplicações. 

Tabela 2 – Principais tipos de abrasivo e suas aplicações 
Abrasivo Recomendação 

Al2O3 

Aços em geral, aço rápido, aços temperados 

e cementados, aços inoxidáveis e ligas 

aeronáuticas 

cBN 
Aços temperados, ligas aeronáuticas, 

ferrosos de alta dureza 

SiC 
Não-metálicos, vidro, ferros fundidos, 

carboneto de tungstênio 

Diamante 
Cerâmicas duras, não-metálicos, não-

ferrosos, metal duro brasado 

Fonte: Machado et al. (2011) 
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O processo de remoção de material na retificação se dá, basicamente, por 3 

mecanismos distintos: microsulcamento, microcavacos e microtrincas (MARINESCU 

et al., 2006). O microsulcamento ocorre com materiais dúcteis e se dá por uma 

deformação plástica contínua da superfície, oriunda das colisões sucessivas do 

material com os grãos do rebolo abrasivo, que se encontra em elevada rotação, 

levando ao desprendimento de material na extremidade do sulcamento. Os 

microcavacos também se formam na retificação de materiais dúcteis, quando na 

colisão do abrasivo com a superfície já ocorre a remoção de material, com formação 

de cavaco. A remoção de material pelo mecanismo de microtrincas ocorre em 

materiais frágeis e, devido a não conseguir absorver a energia do impacto dos grãos 

abrasivos na forma de deformação, acabam surgindo microtrincas na região 

submetida à retificação, que se propagam e causam a remoção de material. A Figura 

5 representa esquematicamente esses 3 mecanismos. 

Figura 5 – Mecanismos de remoção de material na retificação 

 

Fonte: Zum (1987) apud Marinescu et al. (2006) 

Um parâmetro importante para prever a rugosidade resultante do processo de 

retificação é a energia específica de corte, ce , que é a quantidade de energia gasta 

por unidade de volume de material removido no processo, geralmente expressa em 

J/mm3. A energia específica de corte tem uma relação inversamente proporcional com 

a profundidade de penetração de grão, cuh , que também é chamada, no inglês, de 

uncut chip tickness. A Equação 4 expressa essa relação. 

 
1

c n
cu

e
h

   (4) 

Para retificações de precisão, em metais duros, usualmente se considera  1n 
. 
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Diversos pesquisadores buscam modelar essa grandeza de acordo com o tipo 

de material, submetido ao processo. Essa grandeza corresponde à espessura do 

cavaco, considerando uma geometria de seção triangular, removido durante a 

penetração de um grão do rebolo abrasivo no material retificado, como mostra a Figura 

6. A Equação 5 mostra o cálculo da profundidade de penetração de grão de acordo 

com Marinescu et. al (2006). 

 1w e
cu

s e

V a
h

V C r d



 (5) 

Onde 

 
s w

e
s w

d d
d

d d





 (6) 

sv  - Velocidade do rebolo; 

wv  - Velocidade da peça de trabalho; 

ea  - Profundidade de corte; 

ed  - Diâmetro equivalente do rebolo; 

sd  - Diâmetro do rebolo; 

wd  - Diâmetro da peça de trabalho 

C  - Granulometria do rebolo 

r - Fator de forma do grão 
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Figura 6 – Representação esquemática do cavaco removido no processo de retificação, com 
suas grandezas específicas 

 

Fonte: Adaptado de HWANG et al.(1999) 

A Figura 7 mostra o comportamento da rugosidade da superfície retificada em 

função da energia específica de corte. 

Figura 7 – Curva do comportamento da rugosidade superficial da peça retificada em função 
da energia específica de corte 

 

Fonte: Adaptado de Marinescu et al. (2006) 
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A retificação convencional pode ser executada em superfícies internas ou 

externas, podendo essas superfícies serem planas ou cilíndricas. A Figura 8 

representa esquematicamente os 4 processos convencionais de retificação. 

Figura 8 – Processos convencionais de retificação 

 

Fonte: Adaptado de Marinescu et al. (2006) 

Na fabricação do bico injetor a retificação é utilizada em 4 etapas distintas, não 

consecutivas, de sua fabricação, são elas: 

- Retificação cilíndrica interna no furo-guia da agulha; 

- Retificação interna na sede da agulha; 

- Retificação na face de encosto do injetor no porta-injetor 

No bico injetor, na região de guia da agulha, o processo de retificação se faz 

extremamente importante, visto que a geratriz cilíndrica externa da agulha, desliza 

sobre a superfície cilíndrica interna dessa região, ao realizar o movimento alternado. 

Portanto, baixos níveis de rugosidade são exigidos. Pesquisadores como Lazarev et 

al. (2016), propuseram, inclusive, a existência de uma segunda região de “guia” da 

agulha, no interior do bico injetor para melhorar a estabilidade da agulha e evitar 

problemas na atomização de combustível. 
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A sede da agulha, localizada na extremidade do bico injetor, representada na 

Figura 9, exerce papel importante para garantir a estanqueidade do bico, 

interrompendo a passagem de combustível quando em contato com a agulha. A 

agulha é acionada em movimento alternado até 1000 vezes por minuto (BOSCH, 

2012) e cada ciclo de acionamento significa uma colisão entre o par tribológico 

composto pela agulha e sua sede, favorecendo a ocorrência de mecanismos de 

desgaste como a fadiga de contato, conforme evidenciado no trabalho de Silva (2015). 

Devido a esse motivo, a ponta da agulha é retificada e possui revestimento de DLC, 

da sigla em inglês, Diamond Like Carbon, que confere ao material elevada dureza e 

resistência ao desgaste. A agulha possui sua extremidade cônica, com 3 angulações 

distintas, fabricada com tolerância de ±0,17° e tolerância de rugosidade superficial 

inferior a 0,6 µm (TONG et al., 2018). 

Figura 9 – Representação da agulha na sede do bico injetor 

 

Fonte: Adaptado de https://www.dieselnet.com/tech/engine_fi_nozzle.php 

Analogamente, a sede da agulha no bico injetor possui processo de 

acabamento por retificação cilíndrica interna, com uso de um rebolo abrasivo cônico 

de com diâmetro de Ø 3 mm, acoplado a um eixo excêntrico (BILHA, 2015). Conforme 

esquematizado na Figura 10, o rebolo e a peça apresentam rotações discordantes, 

isto é, giram em sentidos opostos. 
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Figura 10 – Representação esquemática do processo de retificação interna da sede da 
agulha no bico injetor 

 

Fonte: Bilha (2015) 

Em sua dissertação de mestrado, Bilha (2015) identificou que os bicos EURO5 

produzidos pela Bosch estavam apresentando um defeito recorrente no processo de 

retificação interna da sede da agulha, devido a um problema de dressagem do rebolo. 

Esse defeito gerava uma elevação de 1,8 µm na superfície da sede, causando falha 

na vedação agulha/sede, influenciando na pressão de abertura do bico. 

Pesquisadores têm buscado alternativas ao processo de retificação de 

superfície cônica com uso de rebolo abrasivo. No trabalho de Tong et al. (2018) é feito 

um estudo experimental do uso do processo de usinagem por eletroerosão a fio para 

executar o processo de retificação da superfície cônica da agulha (superfície externa) 

e dar o formato cônico do eletrodo de tungstênio utilizado para executar a retificação 

por eletroerosão por penetração da sede da agulha no bico (superfície interna), Figura 

11a. A eletroerosão a fio é ainda usada para dar ao eletrodo de tungstênio, o qual é 

utilizado na retificação da superfície interna, o formato cônico, Figura 11b. 
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Figura 11 – Representação esquemática do processo de eletroerosão a fio, seja da 
superfície externa da agulha ou do eletrodo usado na eletroerosão por penetração para 

retificação da superfície interna (a). Representação esquemática do processo de retificação 
de superfície cônica interna por eletroerosão por penetração (b). 

 

Fonte: Adaptado de Tong et al. (2018) 

Além da retificação na sede da agulha, o bico injetor também passa por um 

processo de retificação hidráulica na borda interna dos microfuros. A retificação 

hidráulica consiste na passagem de um fluido viscoso com partículas abrasivas, como 

óxido de alumínio, pelo furo, realizando o processo de remoção de material. O trecho 

abaixo é a descrição do processo de retificação hidráulica, retirado de sua patente. 

“[…] a grinding medium composed of viscous oil and 

abrasive grits such as of alumina is forced through the machined 

hole alternately in opposite directions. During the grinding process, 

most of abrasive grits are held in the lower portion of the whole 

mass of the grinding medium used due to the difference in specific 

gravity between the two medium components and the upper thinner 

portion of the mass is forced through the hole alternately ahead of 

and following the thicker mass portion.” (US Patent, n° 3.823.514, 

jul. 1974). 
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A retificação no microfuro é realizada para criar uma região de entrada mais 

suave e uniformizar o fluxo do combustível, reduzindo o efeito erosivo-cavitativo no 

bocal (CHANG et al., 2006; OLIVEIRA FILHO, 2016). A Figura 12 mostra a região 

interna do bocal de um bico injetor, evidenciando a aresta arredondada. 

Figura 12 – Imagem de MEV mostrando a região de entrada de um microfuro de um bico 
injetor comercial, evidenciada pelas setas vermelhas 

 

Fonte: Oliveira Filho (2016) 

Salvador et al. (2015) pesquisaram a influência do arredondamento da região 

de entrada do microfuro e seu ângulo de inclinação em relação ao eixo central do bico, 

na cavitação. Para isso utilizou bancada experimental e simulações computacionais, 

e concluiu que o efeito do arredondamento de borda da região de entrada do furo é 

preponderante, em relação à influência do ângulo α para a redução da cavitação, 

resultado também é confirmado por simulações numéricas realizadas por He et al. 

(2013). 

2.2.1. Importância da retificação para o ajuste do par agulha/bico 

No processo de retificação interna do bico injetor é que fica concebido o ajuste 

dimensional da agulha com o furo do bico injetor. Ajuste este que é de suma 

importância para o funcionamento adequado do componente. Nesse aspecto, podem 

ser consideradas dois ajustes críticos: furo-guia/topo da agulha e sede de agulha no 

bico/extremidade inferior da agulha. A Figura 2 mostra essas duas regiões. 
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Considerando-se o movimento feito pela agulha quando o bico injetor é 

acionado é possível observar a criticidade das regiões mostradas na Figura 2. A Figura 

13 mostra as etapas de acionamento do bico injetor para um melhor entendimento da 

problemática. Na Figura 13a, o bico está pressurizado na posição fechada e o 

solenoide de acionamento (SO) está desativado. Ao ser energizado, o SO eleva a 

válvula de passagem de combustível para o retorno (VA), Figura 13b. Ao escoar pelo 

retorno, a pressão na parte superior do bico cai, fazendo com que a pressão na parte 

inferior, onde está localizada a agulha, seja mais alta e, por isso, a agulha é empurrada 

para cima, deslizando sobre a região do furo guia, liberando então a passagem de 

combustível para os bocais atomizadores e, consequentemente, para a câmara de 

combustão, Figura 13c. Por fim, o solenoide é desativado, a VA fecha e a agulha volta 

a sua posição original, fazendo a vedação dos bocais atomizadores na região de sua 

sede (SE), Figura 13d. 

Figura 13 – Etapas de acionamento do bico injetor e movimento da agulha em cada uma 
delas 

 

Fonte: Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=dNq8gs2Y-Y8 

Como observado na Figura 13, o furo-guia da agulha, como diz sua 

denominação, exerce a função de guiar a agulha quando ela se eleva, permitindo a 

passagem de combustível pelos microfuros atomizadores, na extremidade inferior do 

bico. Por permitir, que a região superior da agulha deslize sobre sua superfície, o 
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ajuste adotado deve garantir a folga entre a agulha e o bico injetor. Todavia, esse 

ajuste deve ser tal qual que garanta a estanqueidade do bico injetor, para que não 

haja passagem de combustível através da parte superior da agulha, visto que a linha 

de pressão se comunica com a bolsa acumuladora de pressão e não com a parte 

superior do bico. 

Para a região de vedação da agulha com os bocais atomizadores, o controle 

dimensional se faz rigoroso para garantir uma boa acomodação da ponta cônica da 

agulha com sua sede no bico injetor, visto que o sistema opera com pressões da 

ordem de 2800 kgf/cm2 e o contato agulha/sede é responsável por garantir a 

estanqueidade do componente. 

De acordo com Marinescu et al. (2006), o ajuste do par agulha/furo-guia deve 

ser G6h5, o qual para um diâmetro de 4 mm, possui folga máxima de 17 µm e folga 

mínima de 4µm. Fazendo-se uma rápida análise nos limites superior e inferior da folga 

desse ajuste, tem-se que para uma folga mais elevada, tem-se uma menor rigidez 

para impedir o movimento perpendicular ao eixo central do bico injetor, feito pela 

agulha, que pode chegar a um deslocamento de até 13 µm (POWELL et al., 2010). 

Esse movimento possibilita uma maior ocorrência de perturbações no escoamento do 

combustível no interior do bico, favorecendo a cavitação, por exemplo. Todavia, essas 

perturbações são atenuadas à medida em que a agulha alcança sua posição máxima, 

full lift, na abertura do bico injetor, visto que o deslocamento lateral de sua sede, por 

estar mais distante da sede do bico, não causa grandes influências no escoamento 

(KASTENGREN et al., 2009). 

2.3. Fabricação dos microfuros por eletroerosão 

O processo de usinagem por eletroerosão (UEE) consiste na remoção de material 

da peça a ser usinada, a partir da fusão local do material, ocasionada pela formação 

de um canal de plasma entre o eletrodo e a peça de trabalho, que atinge temperaturas 

da ordem de 8000 a 20000 °C. São decargas sucessivas, em alta frequência (20 a 30 

kHz), de elétrons na superfície do material, que chegam a remover de 10-6 a 10-4 mm3 

de material por descarga (HO e NEWMAN, 2003). Para que esse fluxo de elétrons 

ocorra, utiliza-se dois eletrodos, um chamado de eletrodo-peça, geralmente é o 

catodo, que é a própria peça submetida ao processo de remoção de material, e um 

eletrodo-ferramenta, que é o eletrodo acoplado ao cabeçote da máquina, geralmente 
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é o anodo com as características (material e forma) adequadas ao processo (OLINIKI, 

2009). O par ferramenta-peça fica imerso em um meio dielétrico, que ao ter sua rigidez 

dielétrica rompida devido à diferença de potencial entre o eletrodo e a peça, permite 

a passagem de corrente elétrica (JAMESON, 2001), conforme esquematizado na 

Figura 14.  

Figura 14 – Representação esquemática do processo de remoção de material por 
eletroerosão 

 

Fonte: Adaptado de Gnanavel et al. (2017) 

2.3.1. Processo de remoção de material 

O processo de remoção de material na UEE pode ser dividido em 6 etapas 

distintas (MEDEIROS, 1981), conforme mostrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Etapas do processo de remoção de material por eletroerosão 

 

Fonte: König e Klocke (1997) apud Oliniki (2009) 

As etapas podem ser descritas da seguinte forma, conforme sugere Oliniki 

(2009): 

Inicialmente não há corrente entre o eletrodo e a peça devido ao fluido 

dielétrico, mas com a aproximação do eletrodo, formando o spark gap, ocorre aumento 

do campo elétrico e os elétrons primários do eletrodo começam a se deslocar e colidir 

com as moléculas do fluido dielétrico, gerando mais elétrons e ions positivos que 

caminham em direção à peça de trabalho. 

Forma-se o canal de plasma entre o eletrodo e a peça, fazendo com que os 

elétrons fluam do eletrodo para a peça com o rompimento da rigidez dielétrica do 

fluido.  Surge então uma corrente de descarga, limitada pelos parâmetros 

configurados na máquina. 

O canal de plasma é mantido aberto pelo período de tempo também 

configurado nos parâmetros de entrada da máquina, fazendo com que, devido às 

colisões constantes dos íons positivos e os elétrons com o anodo e catodo 

respectivamente, ocorra a elevação da temperatura e fusão do material tanto da peça 

quanto do eletrodo. Devido à pressão do plasma, o material fundido não evapora de 

imediato e fica na região em que foi formado. Com o passar do tempo, ocorre um 

crescimento radial do canal de plasma, pois o calor, associado com o fluxo constante 
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de elétrons, faz com que, na região imediatamente vizinha ao plasma, o fluido 

dielétrico vaporize e ionize, aumentando o canal de plasma. 

Com o fim pulso da descarga elétrica, no tempo programado na máquina, o 

material fundido na cratera formada no eletrodo e na peça é arrastado pelo fluxo do 

dielétrico. Porém, ainda uma parte desse fundido se solidifica novamente na cavidade, 

formando a chamada camada branca. 

Por utilizar a energia térmica para a remoção de material, ao invés da 

mecânica, a eletroerosão mostra-se vantajosa para a usinagem de metais e ligas com 

elevada dureza e geometrias complexas, permitindo a fabricação de componentes 

mais diversos, como ferramentas de corte, pás de turbinas e moldes metálicos (LEE 

et al., 2004). 

2.3.2. Parâmetros do processo 

Na UEE, são considerados alguns parâmetros de desempenho, como taxa de 

remoção de material (TRM), rugosidade da peça usinada, desgaste relativo (consumo 

do eletrodo em relação à remoção de material da peça) e o sobrecorte lateral 

(diferença entre a dimensão do eletrodo e a dimensão do furo usinado). O 

desempenho do processo é dado a partir da combinação de vários fatores. Alguns 

deles estão mostrados no diagrama da Figura 16. 

Figura 16 – Diagrama representativo da influência dos principais parâmetros associados à 
eletroerosão que influenciam na qualidade da peça usinada 
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Quanto ao material, deve-se escolher um tipo de eletrodo adequado para cada 

tipo de peça a ser usinada de acordo com o acabamento e taxa de remoção de 

material (TRM) desejada. A Tabela 3 mostra as principais aplicações para os 

principais tipos de eletrodo utilizados na eletroerosão. 

Tabela 3 – Material do eletrodo e suas aplicações 

Material do 

eletrodo 

Taxa de 

desgaste do 

eletrodo 

TRM 
Fabricação 

do eletrodo 
Custo Aplicação 

Cobre Baixa 
Alto para 

desbaste 
Fácil Alto Metais 

Latão Alta 
Alto no 

acabamento 
Fácil Baixo Metais 

Tungstênio Muito baixa Baixo Difícil Alto 

Furação de 

pequenos 

orifícios 

Tungstênio 

e liga de 

cobre 

Baixa Baixo Difícil Alto Alta precisão 

Ferro 

fundido 
Baixa Baixo Fácil Baixo 

Poucos 

materiais 

Aço Alta Baixo Fácil Baixo Acabamento 

Liga de 

Zinco 
Alta 

Baixo no 

desbaste 

Facilmente 

fundido 
Alto Metais 

Cobre 

grafite 
Baixa Alto Difícil Alto Metais 

Fonte: Adaptado de Gnanavel et al. (2017) 

Quanto às propriedades do fluido dielétrico, a mais importante é a sua baixa 

condutividade elétrica, isolando a ferramenta e a peça formando, com elas, um 

capacitor, cujo espaçamento entre placas é exatamente o spark gap. Outra função do 

dielétrico é refrigerar a região eletroerodida, além de remover as partículas formadas 

no processo. De acordo com Medeiros (1981), um bom fluido dielétrico deve garantir 

as seguintes propriedades: 
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 Resistência dielétrica, garantindo um bom isolamento entre o eletrodo e a peça; 

 Baixa inflamabilidade; 

 Não variar suas propriedades quando submetido às condições de usinagem, 

temperatura, contaminação do dielétrico; 

 Ser quimicamente inerte em relação à peça e ao eletrodo; 

 Baixa viscosidade; 

 Ausência de formação de vapores com odor desagradável 

Para que tais condições sejam atendidas, são utilizados geralmente, como 

fluido dielétrico, hidrocarbonetos, que possuem a característica de manter sua 

propriedade dielétrica, mesmo com a geração dos debris no processo de eletroerosão; 

ou água deionizada, que apesar de se contaminar com as partículas geradas no 

processo e alterar a sua condutividade, é usada em casos em que se promove um 

fluxo contínuo de fluido através de uma bomba de alimentação (JAMESON, 2001). 

Os parâmetros de máquina dizem respeito à quantidade de energia que é 

entregue à peça no momento da usinagem. Grandes “pacotes” de energia, entregues 

em intervalos curtos, garantem uma boa TRM, mas por outro lado, baixa qualidade no 

acabamento superficial da peça e maior taxa de desgaste do eletrodo (TDE). A média 

de energia por pulso, utilizada na indústria é de 10 µJ (RASHED et al., 2014).  

A polaridade utilizada pode ser direta (PD), eletrodo (-), peça (+) ou inversa 

(PI). Khan e Hameedullah (2011), mostraram em suas pesquisas que usando PD, 

eleva a TRM, chegando a ser de 4-11 vezes mais alta do que quando utilizada a PR. 

Por outro lado, a PI garante um melhor acabamento superficial, garantindo de 1,3 a 

2,7 vezes menor rugosidade do que usando PD.  

A tensão influencia no tamanho do spark gap, pois é a responsável pela 

elevação do campo elétrico antes da formação do canal de plasma. Uma tensão mais 

elevada significa um gap maior, o que ajuda na remoção do material eletroerodido da 

região do fluxo de elétrons, além de um arco mais estabilizado. Todavia, apesar de 

tensões mais elevadas ajudarem na TRM, elevam a rugosidade da superfície e a TDE 

(RANA, 2015). 

A elevada TRM, também é obtida com uma corrente de pico, tensão mais 

elevadas e pulsos mais largos (maior tempo de duração), porém com uma taxa de 
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desgaste mais elevada do eletrodo (SATISHKUMAR et al., 2011), além de uma 

rugosidade superficial mais alta (RANA, 2015). Dastagiri e Kumar (2014) mostraram 

em seus estudos que se elevando o tempo de duração do pulso, houve aumento da 

profundidade num processo de furação por eletroerosão, ou seja, elevou-se a taxa de 

remoção de material. Porém, para tempos de pulso mais longos, foi observado que a 

profundidade diminuiu, pois foi demonstrado que o raio da região do fluxo de calor é 

função do tempo de descarga e, por isso, o prolongamento do tempo de descarga fez 

com que a energia entregue fosse predominantemente usada no aumento do raio do 

fluxo de elétrons, ao invés de garantir uma remoção de material mais profunda. 

Os microfuros do bico injetor podem variar de tamanho, dependendo do modelo 

do bico, mas encontram-se geralmente dentro da faixa de 200 a 600 µm. Esses 

diâmetros podem ser alcançados por processos de fabricação como usinagem por 

eletroerosão, usinagem a laser, usinagem eletroquímica, usinagem por feixe de 

elétrons ou usinagem ultrassônica, todavia cada técnica apresenta suas vantagens e 

desvantagens para essa aplicação. A Figura 17 mostra o alcance dimensional de 

processos de fabricação que podem ser utilizados para a fabricação de 

microcomponentes. 

Figura 17 – Capabilidade dos processos de microusinagem, considerando a dimensão e a 
qualidade superficial 

 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2017) 
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Aplicando as metodologias Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution e Analytic Hierarchy Process, KURIAKOSE et al. (2016) analisaram os 

processos de fabricação citados no parágrafo anterior, considerando a fabricação dos 

microfuros de um bico injetor, levando em conta: o custo, a dimensão e o acabamento 

superficial. A eletroerosão ficou em terceiro lugar considerando os coeficientes de 

pertinência calculados. Todavia, a UEE apresentou uma diferença de apenas 3% em 

relação ao coeficiente do primeiro lugar, que foi usinagem ultrassônica. Ainda assim, 

o segundo lugar foi usinagem eletroquímica, que utiliza um meio eletrolítico para 

realizar a usinagem, mas produz um efeito indesejado na extremidade externa do furo, 

que é o arredondamento da borda (RASHED et al., 2014). Portanto, pode-se 

considerar que a usinagem por eletroerosão é uma boa alternativa para a fabricação 

dos microfuros do bico injetor. 

No processo de fabricação dos microfuros do bico injetor, se faz necessário 

garantir a qualidade superficial de sua região interna, uma vez que a rugosidade 

superficial de suas internas altera a tensão de cisalhamento a qual o fluido é 

submetido durante o escoamento no momento da injeção de combustível (BIROUK e 

LEKIC, 2009). Rashed et al. (2014) investigaram a relação da energia de descarga 

utilizada no processo de fabricação dos microfuros com a rugosidade superficial e 

propôs um processo de furação utilizando alta energia no momento de fazer o furo e, 

ao final, um processo de acabamento utilizando baixa energia a partir da erosão lateral 

do eletrodo. A Figura 18 mostra a diferença entre a superfície do microfuro 

eletroerodido na condição de alta energia (a) e baixa energia (b). 
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Figura 18 - Imagens de MEV da superfície interna dos microfuros de dois bocais 
atomizadores, eletroerodidos em duas condições distintas: com alta energia (a) e baixa 

energia (b) 

 

Fonte: Adaptado de Rashed et al. (2014) 

Romoli et al. (2014) realizaram um estudo comparativo da qualidade superficial 

dos microfuros quando fabricados por eletroerosão e quando fabricados por uma 

técnica de furação a laser através de pulsos, denominada ultrashort pulsed laser. Foi 

observado que a superfície usinada a laser apresentava, além de uma rugosidade 

média mais baixa (80 nm), picos e vales mais uniformemente distribuídos, enquanto 

a superfície eletroerodida possuía picos e vales distribuídos de maneira aleatória e 

rugosidade média mais elevada (390 nm). 

Métodos de eletroerosão assistida para a fabricação de pequenos furos 

também têm sido empregados. O uso de excitador ultrassônico, associado ao 

eletrodo, eleva a precisão dos furos, bem como o acabamento de sua região de borda 

além de elevar a taxa de remoção de material e reduzir a taxa de desgaste do eletrodo 

(SINGH et al., 2018b, a). 

Além da rugosidade dos microfuros, de acordo com Tong et al. (2013), seu 

aspecto construtivo requer um controle dimensional e de posição acerca do pitch angle 

(α), roll angle (β), com tolerância menor do que 0,3°, distância focal (l) com tolerância 

de 10µm e um ângulo de conicidade do furo 0 a 1,15° (Φ). As dimensões citadas 

anteriormente estão representadas na Figura 19. 
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Figura 19 – Representação das dimensões de posição dos microfuros do bico injetor 

 

Fonte: Adaptado de Tong et al. (2013) 

As dimensões internas do bico injetor estão diretamente ligadas com as 

perturbações no escoamento do combustível em seu interior, influenciando na 

atomização do combustível, ocorrência da cavitação e hydraulic flip (BIROUK e 

LEKIC, 2009; CHANG et al., 2006). A Figura 20 mostra as principais dimensões 

internas de um bico injetor, são elas: diâmetro de entrada (D), diâmetro de saída (d) e 

o comprimento de saída (L). 

Figura 20 – Dimensões internas do bico injetor 

 

Fonte: Adaptado de (BIROUK e LEKIC, 2009) 
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Dessas dimensões surge o fator K, que é a razão entre a redução diametral, 

entre o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída, e o comprimento do microfuro, 

calculado a partir da equação (7). 

 100
D d

K
L


   (7) 

Tang et al. (2017) estudaram a influência do fator K na atomização e 

observaram que para valores mais baixos, observou-se uma evolução mais lenta da 

ponta do jato atomizado, enquanto valores mais elevados geram um menor ângulo de 

cone no jato e uma maior velocidade de penetração, o mesmo comportamento do jato 

é observado quando se eleva o valor de α (PAYRI et al., 2018). Maiores valores de α, 

também induzem uma maior formação de vórtices na região interna do bico injetor, 

favorecendo a ocorrência de cavitação na parede do bocal atomizador (SALVADOR 

et al., 2015; ZHANG et al., 2016), Figura 21, além de reduzir o fluxo de massa, devido 

às maiores perdas na região de entrada do microfuro (SALVADOR et al., 2018). 

Figura 21 – Simulação do escoamento no interior do bocal atomizador do bico injetor, 
simulando um bico com valor de α elevado (a) e baixo valor de α (b) 

 

Fonte: Salvador et al. (2015) 

Uma investigação acerca da microestrutura, morfologia e propriedades 

nanomecânicas nas região dos microfuros e da bolsa do bico injetor foi realizada por 

Blau et al. (2012) e demonstrou que a existência da camada refundida, oriunda da 

UEE na parede dos microfuros, com espessura da ordem de 0,5-1,0 µm; não altera 

as propriedades da dureza do material na região, todavia promove a formação de 

microtrincas que podem favorecer o desgaste por fadiga de contato na região, 

favorecido pelo carregamento e descarregamento dessa área nos ciclos de injeção. 
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Quanto à microestrutura, Blau et al. (2012) identificaram a presença de carbonetos 

esferoidizados na região dos microfuros, além de estrutura bainítica no bulk da região 

da bolsa do bico. 

Autores propõem métodos alternativos para otimizar a fabricação dos 

microfuros por eletroerosão, visando garantir uma maior qualidade superficial interna 

ou até mesmo reduzir o tempo de fabricação. Li et al. (2006), propuseram um método 

híbrido, que combina furação a laser com eletroerosão. O método propõe que o 

microfuro seja inicialmente feito pelo processo de furação a laser e posteriormente por 

eletroerosão para se chegar ao diâmetro final, fazendo com que os problemas 

relacionados à furação a laser como a formação de camada refundida. Com a 

utilização do método híbrido Li et al. (2006) reduziram em até 70% o tempo de furação, 

e o custo em até 42%, mantendo a mesma qualidade superficial do processo 

executado unicamente por eletroerosão. 

2.4. Estado da arte da manufatura 

2.4.1. Linha de produção 4.0 

O conceito de indústria 4.0 vem incorporando diversas transformações no setor 

produtivo, transformando as tradicionais fábricas, nas chamadas Smart Factories. 

Dentro do conceito de IoT, Internet of Things, surge o IIoT, Industrial Internet of Things, 

que se refere às máquinas inteligentes aplicadas à linha de produção, permitindo que 

aconteça uma manufatura integrada, entre as diferentes etapas da linha de produção, 

tomando decisões em tempo real, ajustando toda a planta industrial para garantir uma 

produção enxuta, com produtos de alta qualidade. A IBM por exemplo, com seu 

serviço de manufatura cognitiva, através de uma inteligência artificial, consegue 

processar as variáveis que estão interferindo na qualidade da peça e imediatamente 

ajustar os parâmetros de fabricação para atingir a qualidade desejada (IBM 

INDUSTRIES, 2018). A Manufacturing as a Service (MaaS), permite que diferentes 

fábricas se comuniquem entre si e informem suas necessidades, como também suas 

capacidades para assim poderem atender e serem atendidas de maneira integrada, 

reduzindo o tempo de espera entre solicitações (GHOBAKHLOO, 2018). 

 A partir da virtualização de toda a linha de produção, isto é, a partir da coleta 

de dados dos sensores na linha, aplicando-se os modelos de simulação, é possível 

criar um “gêmeo virtual” da planta, sendo possível prever melhor os cenários gerados 
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pelas modificações e otimizações propostas no ambiente produtivo da empresa. O 

mesmo conceito pode ser aplicado a um produto, uma vez equipado com sensores 

que retornem informações acerca de seu desempenho em todo seu ciclo de vida, 

desde sua fabricação, passando pelo uso, até o fim de sua vida em serviço, sendo 

assim possível criar um “gêmeo virtual” do produto e mensurar o footprint de sua 

existência e planejar otimizações. 

2.4.2. Sistema reconfigurável de manufatura 

Outro aspecto que é foco de otimização no setor produtivo, é no arranjo da linha 

de produção. Koren et al. (2018) traz o conceito do sistema reconfigurável de 

manufatura (RMS), que se trata de um arranjo produtivo no setor de manufatura, que 

permite flexibilidade tanto no tipo de peça produzida, como no layout da fábrica, de 

maneira que as máquinas-ferramenta ficam arranjadas em paralelo, em setores 

organizados em série. O RMS baseia-se em 6 princípios: 

- Escalabilidade: capacidade de adaptar-se à mudanças de demanda de 

maneira economicamente viável; 

- Convertibilidade: capacidade de transformar a funcionalidade dos atuais 

sistemas da linha produção para atender a novos requisitos de produção; 

- Diagnosticabilidade: monitoramento em tempo real da peça produzida, 

podendo identificar rapidamente um defeito e sua causa raiz. 

- Customização: flexibilidade do sistema ou máquina para produzir peças 

diferentes dentro de uma mesma família; 

- Modularidade: compartimentalização das funções operacionais em unidades 

que permitem a manipulação entre rotas de produção alternativas; 

- Integrabilidade: permite a rápida integração de novos módulos (hardware e 

software) à linha de produção. 

O arranjo é projetado de maneira em que caso haja um aumento expressivo da 

demanda de produção ou haja necessidade de mudança do tipo de peça fabricada, é 

possível atender a demanda. Os gargalos nesse modelo estão no controle de 

qualidade, visto que, uma vez que não se utiliza máquina dedicadas, devido à 

variedade de modelos que podem ser produzidos, torna-se mais difícil manter o 

controle de qualidade dimensional e geométrico. Mas para isso, soluções com pontos 

de verificação de peças estrategicamente posicionados ao longo da linha são 

utilizados como a máquina de inspeção reconfigurável (KOREN e KATZ, 2001), que 
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analogamente ao sistema de manufatura, é uma máquina de controle de qualidade, 

que adaptável a diferentes peças de uma mesma família em uma linha de produção.  

No que diz respeito à manutenção, o desafio é manter uma rota eficaz de 

produção das peças quando um dos elementos da linha está offline. Soluções com 

algoritmos já são implementadas nesse sentido (XIA et al., 2017). 

2.4.3. Sistemas de controle 

Quando se fala em fabricação de peças, em uma linha de produção, não se 

deve tratar te uma peça produzida isoladamente e sim de peças produzidas em 

grandes quantidades. Acontece ainda que na maioria dos casos a produção de uma 

peça, utiliza várias operações.  

Considerando-se todas as etapas de produção de uma peça, observa-se que 

reduzir os erros se torna uma tarefa cada vez mais complexa, uma vez que os defeitos 

encontrados numa peça em seu estado final, é resultado do acúmulo dos defeitos nas 

diversas etapas a qual ela foi submetida. Dessa maneira, usar um sistema de controle 

isoladamente, em um dos processos, não é suficiente para reduzir de maneira 

considerável os defeitos encontrados na pela final. Devido a isso, são estudados os 

métodos de controle de processo baseados em interações entre operações e os 

métodos de controle de processo, baseados em interações entre produtos, que 

consideram interações entre peças distintas para uma mesma operação e as 

interações entre operações distintas para uma mesma peça, respectivamente. 

2.4.3.1. Controle adaptativo 

Um dos métodos de controle utilizados na manufatura é o controle adaptativo, 

utilizado para ajustar os parâmetros de usinagem baseado nas condições medidas, 

como o nível de chatter por exemplo. Todavia para a implementação desse método, 

se faz necessário ter conhecimento preciso da dinâmica do fenômeno, isto é, qualquer 

fenômeno dinâmico não-modelado que ocorra no processo, será desconsiderado pelo 

sistema de controle ao ajustar os parâmetros da usinagem. Alguns autores 

conseguiram ganho da produtividade quando utilizaram controle adaptativo de torque 

e da força para adaptar o processo de usinagem às mudanças de propriedades do 

material ou parâmetros de corte. Porém, a implementação de sensores precisos de 

força e de torque é de custo elevado e é um fator que dificulta a transferência dessa 
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tecnologia dos laboratórios de pesquisa para as empresas (DJURDJANOVIC et al., 

2018). 

Os mecanismos de desgaste que atuam no par tribológico ferramenta-peça, na 

dinâmica do processo de usinagem ocorrem, na maioria das vezes, de maneira 

estocástica, tornando difícil a modelagem da dinâmica do processo de desgaste de 

uma ferramenta de corte, em um sistema de controle adaptativo, por exemplo. Por 

isso, alguns autores utilizam modelos matemáticos probabilísticos como rede 

bayesiana, modelo oculto de Markov, campo aleatório de Markov, filtro de Kalman, 

dentre outros. 

2.4.3.2. Controle baseado no observador 

O estado interno do sistema também pode estimado a partir de observadores 

de estado (externos), isto é, a partir de medições feitas na entrada e saída do sistema. 

Na usinagem tem-se usado esse modelo para compensar a incertezas inerentes às 

variações de torque e velocidade dos servo-motores, bem como em equipamentos 

que necessitam fazer sincronismo entre eixos de rotação. Huang et al., 2010, 

demonstraram a melhora da precisão da trajetória circular da ferramenta e a redução 

do erro de arredondamento em 84% utilizando essa técnica de controle. 

2.4.3.3. Redes neurais 

Redes neurais têm sido utilizadas para identificar a evolução do desgaste da 

ferramenta. Venkata et al. (2014) Utilizando uma rede neural devidamente treinada, 

conseguiu prever o desgaste da ferramenta, rugosidade superficial e vibração da peça 

com um erro inferior a 3%. Da Silva et al. (2016) relacionou a potência utilizada pelo 

spindle com o sinal de emissão acústica para prever o desgaste de uma fresa e atingiu 

a precisão de 91% em sua previsão. 

2.4.4. Otimização de contornos complexos em máquinas CNC 

Na fabricação de peças com contornos complexos em máquinas CNC, é 

comum existir erro de posicionamento ou erro na execução do contorno, 

principalmente quando se usa velocidades de avanço elevadas, o que é cada vez mais 

requerido para atender às demandas de produção. 

O conceito do erro de contorno é descrito por Jia et al. (2018) como a distância 

ortotrópica da posição atual da ferramenta de corte para a trajetória da superfície curva 
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desejada. Nesse viés, pesquisadores têm implementado diferentes métodos para 

redução do erro, dentre eles: métodos offline, controladores de rastreamento, métodos 

integrais, algoritmos eurísticos para o caso de fenômenos não lineares, como folgas 

e zona morta dos sensores. 

Em casos em que não é possível alterar o controlador CNC, são implementados 

os métodos offline, no qual as restrições do sistema são modeladas e assim é possível 

prever matematicamente, não somente os erros de posicionamento como também os 

erros ocasionados por perturbações no sistema. A partir daí são obtidos os valores de 

pré-compensação da ferramenta e então as novas posições de referências são 

estabelecidas, ou seja, uma vez calculado o erro, é planejada uma nova trajetória, que 

resulta no contorno desejado. 

Outros pesquisadores atuam com o projeto de interpoladores, visando otimizar 

o controle do avanço durante a execução de geometria complexas, evitando “saltos” 

na velocidade de avanço, que prejudiquem a qualidade da peça fabricada. 

Jia et al.(2017) desenvolveu um interpolador baseado na dinâmica do Non-Uniform 

Rational B-Splines (NURBS). A solução apresentada detecta regiões em que o avanço 

apresenta alterações bruscas e transforma em avanço constante, como uma maneira 

de balancear a precisão e a eficiência de usinagem em termos de tempo de produção. 

2.4.5. Nanousinagem baseada no micriscópio de força atômica 

Dentro do escopo da nanomanufatura, encontra-se o processo de 

nanousinagem com uso do microscópio de força atômica (AFM), no inglês, atomic 

force microscope tip-based nanomecanical machining. O processo faz uso do 

cantilever do AFM, equipado com uma ponta que é utilizada como ferramenta de corte. 

Essa técnica tem aplicações diversas, mas com destaque na área de componentes 

eletrônicos e nanocanais destinados às aplicações com nanofluidos. 

A usinagem ocorre a partir da força normal, mantida constante pelo sistema de 

controle do AFM, que é impressa pela ferramenta (geralmente de silício ou diamante) 

à superfície do material, com o equipamento operando no modo de contato. Ao 

deslizar, realizando a “varredura” na superfície da peça, é que ocorre a remoção de 

material. Para realizar a usinagem de superfícies complexas com picos e vales com 

tamanho controlado, é necessário que a força normal varie ao longo do processo, 

sendo necessário, portanto, estabelecer um modelo que determine a quantidade de 
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material removida a partir da força normal empregada. Tal processo se torna 

complexo, pois se deve levar em conta a geometria da ferramenta de corte utilizada. 

Esses modelos podem ser estabelecidos a partir de dados empíricos, obtidos 

a partir de ensaios do par tribológico ferramenta/peça ou mesmo modelados de 

maneira totalmente analítica, considerando as propriedades do material e geometria 

da ferramenta de corte. Geng et al. (2013) modelou a ponta da ferramenta coo um 

cone com um hemisfério em sua extremidade e chegou à conclusão de que o modelo 

desenvolvido, resultava em uma precisão mais elevada do que as curvas obtidas dos 

dados experimentais. 

O limite da eficácia do método analítico para determinação da taxa de remoção 

de material em função da força normal, está nos mecanismos de remoção de material 

que acontece no contato peça/ferramenta. Uma vez que o efeito de scratching é 

superior ao efeito adesivo do material removido, os modelos mostram-se precisos, 

pois dessa maneira pode-se considerar que não há alteração da geometria da 

ferramenta de corte, fazendo com que o modelo estabelecido seja válido até o final do 

processo. Porém, uma vez que a nano-usinagem é executada em um polímero, por 

exemplo, material no qual ocorre o efeito de ploughing e adesão do material à ponta 

da ferramenta, a geometria que executa o processo de remoção de material deixa de 

ser a mesma da ferramenta de corte original, fazendo com que o modelo matemático 

previamente estabelecido deixe de ser válido. Pode-se observar, em um processo de 

usinagem convencional, o efeito análogo gerado pela formação de uma aresta postiça 

de corte. Mais estudos devem ser realizados, procurando modelar os mecanismos da 

dinâmica do ploughing (YAN et al., 2015).  

Em termos de otimização do processo pesquisadores têm buscado alterar a 

estrutura do equipamento, visto que normalmente a mesa de trabalho do AFM só 

permite cursos de trabalho da ordem de 100 µm x 100 µm. Pesquisadores como Hu 

et al. (2011), modificaram o equipamento substituindo o sistema de movimentação da 

mesa por outro de alta precisão, com curso de 100 mm  x 100 mm. Outros como Park 

et al. (2014), adaptaram  um sistema híbrido que combina a técnica de usinagem 

assistida por vibração com a nano-usinagem por AFM e conseguiram resultados 

superiores ao uso da técnica do AFM isoladamente. 

A fabricação de estruturas 3D também é possível com o uso da técnica de 

nano-usinagem por AFM, pesquisadores como Yan et al. (2007) incluíram além do 

movimento no plano, movimento no eixo z na ferramenta, criou-se uma fresadora 
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nano-CNC, que a partir do mapeamento da força normal a ser empregada para gerar 

a superfície desejada, realizava a remoção de material. Além do método de remoção 

de material, processos de deformação e adição de material à superfície também são 

empregados. 

Lee et al. (2013) atingiu resultados satisfatórios ao realizar um processo de 

nano-usinagem por AFM, utilizando um sistema de aquecimento da ferramenta de 

corte, fazendo com que, localmente, as propriedades do material usinado sejam 

alteradas e assim o processo seja realizado com um menor desgaste da ferramenta 

de corte. O aquecimento da ferramenta pode acontecer a partir de um laser ou mesmo 

pelo aquecimento gerado no material da ferramenta a partir da aplicação de uma 

diferença de potencial elétrico, desde que seu material seja condutor. 

2.4.6. Fresamento assistido por vibração 

No review escrito por Chen et al. (2018), são mostrados os principais avanços 

da técnica de fresamento assistido por vibração. A técnica se baseia na excitação seja 

da ferramenta de corte ou da peça usinada, utilizando-se atuadores piezoelétricos, 

que produzem vibrações de altas frequências e baixas amplitudes. 

As vibrações produzidas pelos atuadores piezo, podem ser implementadas em 

dois modos: modo ressonante e não-ressonante. Como o próprio nome sugere, no 

modo ressonante, a estrutura é excitada em sua frequência natural, chegando até ao 

terceiro harmônico. Com esse modo, consegue-se atingir frequências elevadas, mas 

tem-se a limitação da limitação aos parâmetros estruturais para se atingir à 

ressonância. O modo não-ressonante, atua de maneira mais independente da 

estrutura, porém com frequências mais baixas do que o ressonante, operando com 

frequências abaixo da frequência natural da estrutura. 

A usinagem assistida por vibração é utilizada na fabricação de materiais que 

exigem elevada precisão de usinagem como lentes, cerâmicas técnicas, biosensores. 

Observa-se que a técnica permite a usinagem de materiais frágeis.  

As pesquisas reportadas por Chen et al. (2018) demonstram que a qualidade 

superficial das peças usinadas é melhorada com a vibração. O fato da ferramenta de 

corte perder periodicamente o contato com a peça, permite que sejam eliminadas as 

marcas deixadas pela dinâmica combinada da velocidade de avanço com a 

velocidade angular da ferramenta (IBRAHIM, 2010), além de, na usinagem de metais 

duros, permitir uma maior troca de calor da ferramenta com o meio, prolongando a 
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sua vida em serviço. Amini et al. (2017) demonstram que outro aspecto que garante 

maior vida em serviço a ferramenta é o fato da alteração do coeficiente de atrito no 

processo de remoção de cavacos, que deixa de ser semi-estático e passa a ser 

dinâmico, causando sua redução. 

Xing et al. (2013) investigaram as propriedades tribológicas da superfície 

usinada por fresamento assistido por vibração, e verificaram que a superfície 

apresentou um coeficiente de atrito mais estável em condição de contato com outros 

materiais. Chen et al. (2018) verificou que de acordo com os parâmetros de vibração 

impostos ao processo, é possível obter superfícies com molhabilidades distintas. 

2.5. Mecanismos de desgaste em bicos injetores 

2.5.1. Desgaste erosivo-cavitativo 

As elevadas pressões e velocidades com que o fluido escoa internamente no 

bico, aliadas às variações geométricas, fazem com que exista um gradiente de 

velocidade no escoamento do combustível, favorecendo a formação de vórtices, que 

causam o desgaste erosivo-cavitativo, que se origina no interior do bico 

imediatamente ao entrar na região dos orifícios dos bocais atomizadores (GAVAISES 

et al., 2009). A Figura 22 mostra a evidência da ocorrência da cavitação e o efeito do 

desgaste erosivo-cavitativo na superfície interna da bolsa do bico injetor 

(ARCOUMANIS et al., 2001; GALLE et al., 2012) 
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Figura 22 - Evidência da ocorrência de cavitação na região interna dos bocais atomizadores 
do bico injetor (a) e seu efeito na superfície interna de um bico injetor em serviço (b) 

 

Fonte: Adaptado de Arcoumanis (2001) e Galle et. al (2012).  

Oliveira Filho (2016) provou em sua tese a ocorrência de micripintting na 

superfície de um material quimicamente inerte submetido aos jatos de um bico injetor, 

comprovando a ocorrência do desgaste erosivo-cavitativo ocasionado pelo fluido. 

2.5.2. Desgaste erosivo 

O desgaste erosivo ocorre quando partículas, transportadas por um fluido, 

colidem contra uma superfície, causando a remoção de material. Pode ocorrer com a 

presença de um terceiro corpo, quando uma partícula oriunda de uma superfície que 

não seja as que estão em contato. 

Na extremidade interna do bico injetor, na sede da agulha, apesar de sua 

pequena área, ocorre o contato entre a agulha e o corpo do bico, o que pode causar 

um desgaste erosivo no corpo da agulha (SILVA, 2015), conforme mostrado na Figura 

23. 
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Figura 23 - Imagem de MEV da superfície da agulha, com evidências de desgaste erosivo 

 

Fonte: Chagas (2015) 

Para evitar esse mecanismo de desgaste, a agulha do bico injetor possui 

revestimento com filme de Diamond Like Carbon (DLC) (BILHA, 2015). Patentes como 

a US5.033.679 (1991) sugerem modificações nos ângulos e geometria do 

assentamento da agulha na extremidade do bico injetor, buscando sanar problemas 

como o desgaste erosivo nesses componentes. 

2.5.3. Fadiga de contato 

Um dos modos de falha do bico injetor é pelo surgimento de tricas em sua 

extremidade, que surgem por fadiga da superfície, devido aos carregamentos 

termomecânicos aos quais a ponta do bico injetor é submetida nos sucessivos ciclos 

de combustão do motor. Estudos realizados por Yu e Xu (2009) demonstraram que as 

trincas podem se propagar tanto no sentido longitudinal quanto radial, conforme 

mostra a Figura 24. 
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Figura 24 – MEV da ponta de um bico injetor, evidenciando a propagação de trincas 
longitudinais (a) e radiais (b) 

 

Fonte: Adaptado de Yu e Xu (2009) 

Apesar das condições extremamente hostis, do ponto de vista mecânico, na 

qual o bico injetor opera, a ocorrência de trincas não é um defeito esperado, 

considerando o ciclo de vida em serviço do componente. Problemas no processo de 

tratamento superficial do bico injetor, fazem com que a profundidade da camada 

tratada fique inadequada, gerando regiões fragilizadas que, com os carregamentos 

cíclicos ao qual o componente é submetido, favorecem a formação de trincas (Xu e 

Yu, 2015; Yu e Xu, 2009). 

2.5.4. Desgaste adesivo 

O desgaste adesivo ocorre a partir da adesão pontual de partículas de uma 

superfície sobre outra, fazendo com que material seja transferido entre elas. Nos bicos 

injetores, o desgaste adesivo se dá pelo acúmulo de depósitos na superfície do bico. 

Estudos de Liaquat et al. (2014) e Wo et al. (2015) demonstraram que o uso do 

biodiesel favorece a formação de depósitos de carbono no bico injetor. Os depósitos 

são formados a partir da polimerização dos grupos funcionais presentes no biodiesel 

(WO et al., 2015), causando a perda da função requerida desse componente, pois os 

microfuros ficam obstruídos, prejudicando a injeção e atomização do combustível na 

câmara de combustão. A Figura 25 mostra depósitos de carbono acumulados na ponta 

do bico injetor, obstruindo os microfuros. 
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Figura 25 - Imagens de MEV de depósitos de carbono no bico injetor, causando obstrução 
total ou parcial dos microfuros 

 

Adaptado de Liaquat et. al (2014) 

2.5.5. Desgaste corrosivo 

 Devido a interações com os elementos químicos do biodiesel, tais como 

enxofre e os íons metálicos como Ca+, N+, K+, os componentes do sistema de injeção 

ficam susceptíveis ao desgaste corrosivo (KAUL et al., 2007). A redução do teor de 

enxofre, portanto, é um fator positivo do ponto de vista da redução desgaste corrosivo. 

Todavia, a tendência de adição de etanol no biodiesel caminha na direção contrária 

desse aspecto, pois a presença de etanol, acentua o desgaste corrosivo (HANSEN et 

al., 2005), mas para sanar o problema, técnicas de desacidificação da blenda de 

biodiesel e etanol vem sendo estudadas, assim como  mostra a pesquisa de Deboni 

et al. (2017), que desacidificou óleo de soja, utilizando uma resina. 

 Estudos realizados por Karamangil e Taflan (2013), demonstraram que 

a ocorrência de corrosão no bico injetor, faz com que os depósitos se acumulem nos 

microfuros e reduzam a vazão do bico, além de alterar o padrão de atomização. Após 

a remoção dos depósitos de corrosão, foi verificado um aumento de vazão devido ao 

alargamento dos microfuros, causados pela perda de material por desgaste corrosivo. 

A diferença no padrão de atomização do bico injetor é exibida na Figura 26 em 3 

momentos, antes da corrosão, após a corrosão e após a remoção do material corroído. 
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Figura 26 – Da esquerda para a direita: antes da ocorrência de processo corrosivo no bico 
injetor, bico injetor com depósitos de corrosão, após a remoção dos depósitos de corrosão 

 

Fonte: Adaptado de Karamangil e Taflan, (2013) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia adotada nesse trabalho seguiu o esquema apresentado no 

fluxograma da Figura 27. 

Figura 27 – Fluxograma explicativo da metodologia 

 

3.1. Fabricação 

Para fabricação do bico injetor, tomou-se como base as dimensões de um bico 

injetor comercial. Para medição das dimensões externas, foi utilizado o projetor de 

perfil, conforme mostra a Figura 28. 
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Figura 28 – Medição do bico injetor em projetor de perfil 

 

O material utilizado no bico injetor é o aço AISI 420, porém para a fabricação 

do primeiro protótipo, com o intuito de aprimorar o domínio nas técnicas necessárias 

para a sua fabricação, utilizou-se o aço SAE 1045. A Figura 29 mostra o bico original 

(a) e o mesmo bico em corte (b) para visualização das regiões internas. 

Figura 29 – Bico original DLLA 148P1067 (a) e o protótipo fabricado em aço SAE 1045 (b) 

 

3.1.1. Torneamento do corpo externo 

Para a fabricação do corpo do modelo definitivo do bico injetor, foi utilizado o 

Torno CNC Veker LVK-175, com controlador CNC Siemens 802D-SL, disponível no 

Laboratório de Usinagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz (IFRN-SC). 

Os parâmetros utilizados no torneamento estão listados na Tabela 4. Os 

detalhes de dimensões da ferramenta e porta-ferramentas estão disponíveis no Anexo 

1. 
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Tabela 4 – Parâmetros utilizados no torneamento 

Parâmetro Valor 

Ferramenta DIN4000-76 (DNMG 150608) 

Porta-ferramenta DDJNL 2020 K15 

Velocidade de corte 70 m/min (constante) 

Profundidade de corte 1 mm 

Sobremetal de acabamento 
longitudinal/transversal 

0,1/0,5 mm 

Avanço para acabamento 0,05 mm/volta 

 

Para reduzir desvio de retitude do furo-guia da agulha com a linha de centro do 

corpo do injetor, esse furo foi feito no mesmo equipamento em que foi usinado o perfil 

externo do bico. 

3.1.2.  Furação do canal central 

Para que a furação fosse realizada, foi necessário desenvolver uma adaptação 

para a fixação do corpo do bico na placa de castanhas, uma vez que o diâmetro da 

peça fabricada é inferior ao diâmetro mínimo da placa do torno CNC do laboratório. 

Dessa maneira, adaptou-se a um mandril do tipo B18 uma haste com dimensões 

normatizadas pela norma DIN 238 B, fabricada no próprio torno do laboratório. O 

ângulo de inclinação da haste é de 1° para esse tipo de mandril. Para garantir uma 

maior região de contato da geratriz cilíndrica da haste com a placa de castanhas, a 

região cônica ficou limitada ao comprimento do furo cônico do mandril, sendo mantido, 

portanto, diâmetro constante da haste na região externa ao mandril, conforme 

mostrado na Figura 30. 
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Figura 30 – Desenho técnico da haste fabricada com região cônica para acoplamento no 
mandril 

 

Foi feito um pré-furo com uma broca de centro e, logo em seguida, a furação 

foi realizada com broca de aço rápido de 3,8 mm, na rotação de 500 RPM. A Figura 

31 mostra o procedimento de medida da batida radial da peça, quando fixada no 

mandril adaptado. Obteve-se um valor de 10 µm de batida. 

Figura 31 – Procedimento de medida da batida radial da peça quando fixada no mandril 
adaptado à placa de castanhas 

 

3.1.3. Retificação do furo-guia da agulha 

O furo-guia da agulha, de acordo com as especificações do bico comercial, 

possui diâmetro nominal de 4,00 mm. Esse furo requer uma superfície retificada para 

garantir a tolerância requerida de 6 µm. Além disso, o desvio de forma de terceira 

ordem da superfície do furo deve ter Ra < 1 µm para garantir o funcionamento 

adequado da agulha que, em seu movimento alternado, que dá passagem ao 



 
 
 

47 

 

combustível, desliza no interior do furo por ação da diferença de pressão, gerada no 

interior do injetor com a abertura do retorno. 

Para retificar um furo com essa dimensão se fez necessário o uso de uma 

micro-retífica de 90 W, a 25.000 rpm, equipada com um rebolo de carboneto de silício 

verde, de granulação média, vitrificado (GC100K5V), com diâmetro de 1/8”. A rotação 

da placa foi de 1500 rpm. Para executar o processo de retificação de maneira 

adequada e garantir as estreitas tolerâncias, foi desenvolvido um dispositivo para 

fixação da micro-retífica no carro transversal do torno CNC. Dessa maneira, foi 

possível alinhar o centro do furo a ser retificado, com o eixo central do rebolo abrasivo. 

O esquema da montagem do dispositivo no torno está representado 

esquematicamente na Figura 32. 

Figura 32 – Representação esquemática do dispositivo utilizado para realizar a retificação 
interna 

 

Após montado o dispositivo, mostrado na Figura 33, foi verificada a sua 

planicidade com o dispositivo montado sobre a superfície de trabalho, fazendo-se uso 

do nível de bolhas normatizado pela NBR8399 e verificou-se que o desvio não era 

superior a 0,10 mm/m em um comprimento de 200 mm. 
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Figura 33 – Micro retífica montada no dispositivo desenvolvido para viabilizar a retificação 
interna do furo guia da agulha (a). Avaliação da planicidade do dispositivo construído (b). 

 

Foi verificada também o desvio de retitude do eixo do rebolo abrasivo, fazendo-

se uso de um relógio comparador com resolução de 10 µm sobre a haste do rebolo 

abrasivo, ao longo do comprimento de 20 mm da haste, conforme mostra a Figura 34. 

Nesse procedimento verificou-se que o desvio tanto ao longo do eixo x quanto ao 

longo do eixo z era inferior a 10 µm, visto que a medida obtida foi inferior à resolução 

do relógio comparador utilizado na medição. A batida radial do eixo também foi 

medida, obteve-se o valor de 15 µm. 
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Figura 34 – Procedimento de medição do desvio de retitude da haste do rebolo abrasivo 

 

Após o processo de retificação do furo, foi verificada a folga da agulha no 

interior do furo-guia. Como não havia disponível micrômetro de diâmetros internos 

para a dimensão de 4 mm, adotou-se um método alternativo.  

O bico foi colocado numa base prismática, fixado numa morsa e então a agulha 

foi posicionada no seu interior sempre na mesma profundidade, deixando uma 

extremidade livre, em balanço. Ao ser carregada em sua extremidade em balanço, 

medido o seu deslocamento com relógio comparador de resolução de 10 µm, 

conforme mostrado na Figura 35. O procedimento foi repetido 4 vezes, girando o bico 

90° a cada medição para como uma maneira de avaliar a cilindricidade do furo. 

Figura 35 – Procedimento de medição da folga da agulha no furo retificado 
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Para calcular o movimento da extremidade da agulha em contato com a geratriz 

cilíndrica do furo retificado a partir da amplitude do movimento medido em sua 

extremidade, foi considerado que a agulha estava apoiada na extremidade externa do 

furo, ficando um comprimento de 13 mm na parte interna do furo e 26 mm livres e, a 

partir de semelhança de triângulo, é possível saber a folga na região interna ao bico, 

como esquematizado na Figura 36, onde Lc é a amplitude da folga e Lm é a amplitude 

medida. 

Figura 36 – Representação esquemática do movimento da agulha no processo de medição 
da folga 

 

3.1.4. Furo de alimentação e furos de posicionamento do bico 

O canal de alimentação de combustível e os furos de posicionamento do bico 

foram feitos na fresadora universal do laboratório. De acordo com o desenho técnico 

do Apêndice 3.  

Antes da realização da furação, foi feito o procedimento de alinhamento da 

fresadora, fazendo-se uso de relógio apalpador com resolução de 10 µm, em cada um 

de seus graus de liberdade, mostrados na Figura 37, até que o desvio de retitude 

fosse inferior a 30 µm em comprimentos de até 500 mm. 
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Figura 37 – Representação dos eixos de rotação da fresadora utilizada na execução das 
peças fabricadas 

 

Para a fabricação desses furos utilizou-se uma broca de 1,85 mm a uma 

rotação de 800 RPM. O posicionamento dos furos foi feito utilizando-se um relógio 

apalpador com resolução de 10 µm para o alinhamento do eixo central da peça a ser 

furada, com o eixo de rotação do spindle da fresadora. Para isso, o relógio foi fixado 

na borda do spindle e rotacionado, em contato com a geratriz cilíndrica da peça. A 

posição da peça foi então ajustada, movendo-se os eixos x e y da mesa da fresadora 

até que o desvio medido no relógio fosse igual ou inferior a 20 µm. A Figura 38 mostra 

o método descrito. 
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Figura 38 – Procedimento de centralização do bico injetor na fresadora para fabricação dos 
furos de posicionamento e alimentação 

 

Para a furação do canal de alimentação de combustível foi preciso inclinar o 

cabeçote da máquina para garantir a sua inclinação de 10°, conforme mostrado na 

Figura 39. 
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Figura 39 – Inclinação do cabeçote da fresadora em 10° para executar o furo de alimentação 
do bico injetor 

 

Após fabricados os furos, os modelos fabricados foram levados ao Labmetrol 

da UFRN e tiveram suas posições medidas em relação ao furo central, que foi utilizado 

como referência. 

3.1.5. Microfuros – bocais atomizadores de combustível 

Para a fabricação dos microfuros atomizadores, foi utilizada a máquina de 

eletroerosão por penetração Novick Electrocut AD 200, também disponível no mesmo 

laboratório de usinagem do IFRN-SC. A Figura 40 mostra os furos mencionados, além 

dos furos de posicionamento e alimentação de combustível, que são fabricados por 

furação convencional. 
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Figura 40 – Microfuros do bico injetor 

 

Para garantir os ângulos de pitch e roll, mostrados na Figura 19, foi construído 

um dispositivo de posicionamento, mostrado na Figura 41. 

Figura 41 – Dispositivo de posicionamento do bico injetor na máquina de eletroerosão, 
construído para garantir os ângulos de pitch e de roll. 

 

Os microfuros foram feitos com eletrodos capilares de latão de 400 µm de 

diâmetro, utilizando-se os parâmetros de eletroerosão expostos na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Parâmetros utilizados na eletroerosão 
Parâmetro ton toff i tensão dielétrico polaridade 

Valor 20 20 2 80-85 água inversa 

 

Sendo: 

- ton: tempo de onda ligado [µs]; 

- toff: tempo de onda desligado [µs] 

- i: corrente [A] 

- Tensão [V] 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Torneamento 

Os modelos foram fabricados adotando-se as metodologias descritas 

anteriormente. A evolução da geometria externa está mostrada na Figura 42, onde 

tem-se, da esquerda para a direita, até o penúltimo bico, do primeiro até a última 

versão fabricada, sendo o último bico o modelo comercial, tomado como referência. 

Figura 42 – Evolução dos modelos fabricados 

 

Os ângulos do plano inclinado, onde se situam os microfuros, chanfros e 

arredondamentos, ficaram inadequados no primeiro modelo, fazendo-se necessário 

reajustar o código para atender à geometria. A Figura 43 mostra os pontos da peça, 

considerados na programação do torno CNC, cujo código encontra-se no Apêndice 1. 

Figura 43 – Foto do bico injetor com a correspondência das linhas de código do programa 
em cada ponto de variação de sua geometria. 
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4.2. Furação 

A furação do furo guia da agulha foi executada de maneira eficaz. Um dos 

modelos fabricados foi cortado ao meio e, ao realizar medição, observou-se que a 

profundidade do furo divergiu do bico original em menos do que 20 µm. A Figura 44 

mostra o bico fabricado cortado ao meio e o bico tomado como modelo. 

Figura 44 – Bico fabricado, cortado (parte superior), bico modelo cortado (parte inferior) 

 

Os furos de posicionamento e alimentação foram realizados de maneira eficaz 

e podem ser vistos na Figura 45. 

Figura 45 – Furos de posicionamento e furo de alimentação de combustível 
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As medições da posição dos furos de alimentação e posicionamento em 

relação ao furo central estão representadas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Medidas da posição dos furos de alimentação e posição em relação ao furo 
central em milímetros 

Furo Medida [mm] Nominal [mm] Diferença [mm] Diferença [%] 

A 5,537 

5,550 

-0,013 -0,23 

P1 5,483 -0,067 -1,21 

P2 5,572 0,022 0,40 

 

4.3. Retificação interna 

O dispositivo fabricado permitiu que fosse realizada a retificação interna do furo 

guia da agulha no torno CNC. Com o dispositivo foi possível posicionar o eixo de giro 

da microretífica coincidente com o eixo z do torno. 

Inicialmente, houve problema relacionado à conicidade da região retificada, 

fazendo com que o ajuste da agulha ficasse interferente na região com 3,00l   mm, 

ainda que a retificação fora realizada até 13,500l   mm, sendo l  a profundidade do 

furo, medida a partir da face do bico. Para resolver esse problema, a microretífica foi 

inclinada em 2° na direção da parede do furo submetido à retificação para 

compensação da conicidade (MARINESCU et al., 2006). Com essa solução o ajuste 

da agulha com o furo deixou de ser interferente e ficou com uma folga de 230 µm. 

Posteriormente, foi mudada a estratégia de usinagem. Inicialmente, a 

retificação havia sido feita com profundidade de corte 0,05 mm e avanço de 0,01 

mm/rotação. Ao invés disso, utilizou-se o ciclo de usinagem interna com profundidade 

de corte de 0,02 mm, sobremetal de acabamento de 0,02 mm, com avanço de 0,05 

mm/rotação. Em ambas situações a velocidade de corte foi mantida constante em 10 

m/min. Com essa mudança da estratégia de usinagem, a folga da agulha foi reduzida 

de 230 µm para 74 µm. 

A Tabela 7 mostra o resultado das medições da folga da agulha quando 

montada no furo-guia, retificado, sendo possível comparar o processo sem o ciclo de 

usinagem interna e com o ciclo de usinagem interna. 
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Tabela 7 – Medições da amplitude da folga medida. Dimensões em milímetros. 

Bico 12h 3h 6h 9h Média 
Desvio 
padrão 

Sem 
ciclo 

0,240 0,215 0,220 0,245 0,230 0,013 

Com 
ciclo 

0,085 0,065 0,075 0,070 0,074 0,007 

 

Ficou evidente que o uso do ciclo de usinagem interna com os parâmetros 

adotados, foi mais eficaz do que a programação ponto a ponto. A melhora nesse 

resultado pode ser explicada pela redução da profundidade de corte em mais de 50% 

do seu valor, associada com um maior avanço, fazendo com que seja removida uma 

camada menor de material a cada passe, ou seja, com uma menor profundidade de 

penetração de grão cuh . Conforme mostrado na Equação 4, com a redução da 

profundidade de penetração de grão, tem-se um ganho da energia específica de corte 

ce , o que melhora o acabamento superficial. 

4.4. Microfuros por eletroerosão 

Conforme verificado no modelo de referência (BOSCH DLLA 148P1067), os 

microfuros possuem 200 µm de diâmetro. Todavia, os eletrodos capilares de cobre de 

200 µm de diâmetro não atenderam à demanda, devido à sua elevada taxa de 

desgaste que fazia com que fosse necessário sucessivas paradas de máquina para 

realimentação do eletrodo. Devido à elevada ductilidade e à sua dimensão, as 

sucessivas realimentações do eletrodo acabavam causando a sua deformação, 

inviabilizando o processo. Além da ocorrência de curto circuito do eletrodo com a peça, 

que causavam o rompimento do eletrodo, como mostra a Figura 46. 
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Figura 46 – Registro da ocorrência do rompimento do eletrodo por curto-circuito com a peça 

 

A inclinação da superfície onde são fabricados os microfuros também 

favoreceu ao deslizamento do eletrodo, causando o seu empenamento e, 

consequentemente, a deterioração da superfície pelo movimento irregular do eletrodo. 

A Figura 47 mostra o efeito da deformação do eletrodo na superfície da peça. 

Figura 47 – Superfície deteriorada pela deformação sofrida pelo eletrodo no processo de 
eletroerosão 

 

Devido a isso, fez-se uso do eletrodo de latão de 400 µm de diâmetro, cuja 

rigidez foi suficiente para realizar o processo de eletroerosão. A Figura 48 mostra os 

microfuros feitos na peça fabricada. 
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Figura 48 – Microfuros feitos com eletrodo capilar de latão de 400 µm 

 

4.5. Bolsa acumuladora de combustível 

O desafio de fabricar a bolsa acumuladora de combustível está no fato de ser 

uma cavidade fabricada em um furo com diâmetro inferior ao da cavidade, como 

mostra a Figura 49. 

Figura 49 – Bico em corte com destaque para a bolsa acumuladora de combustível 

 

Visando fabricar a bolsa através do processo de eletroerosão, fabricou-se um 

eletrodo de cobre, com geometria de mesmo formato da cavidade, mas com escala 

reduzida para que o eletrodo pudesse entrar o furo. Dessa maneira, o diâmetro 

máximo do eletrodo, foi limitado pelo diâmetro do canal, que é 4 mm. A Figura 50 

mostra o desenho técnico do eletrodo. 
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Figura 50 – Desenho esquemático do eletrodo 

 

Para fabricar o eletrodo também foi utilizado o mandril adaptado à placa do 

torno, devido ao diâmetro do tarugo de cobre (1/4”), incompatível com o diâmetro 

mínimo da placa de castanhas do torno. 

O código G utilizado na fabricação do eletrodo está disponível no Apêndice 2, 

apresentado em 3 códigos separados, pois devido à ductilidade do material usinado 

não foi possível usinar a geometria da bolsa em uma única execução. No passe de 

acabamento do torneamento, o momento gerado na extremidade da peça torneada, 

superava a tensão de escoamento do material, facilmente elevada devido à região de 

diâmetro 1,5 mm, que pode ser observada na Figura 50. 

Sendo assim, adotou-se a estratégia de usinar a peça em 3 etapas: primeira 

parte do arco (até o comprimento de 3,03 mm), segunda parte do arco (até o 

comprimento de 4,42 mm) e, por fim, a haste isoladamente. A Figura 51 mostra o 

eletrodo fabricado. 

Figura 51 – Eletrodo de cobre, fabricado a partir de tarugo de 1/4” 
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Para ensaiar os eletrodos, na amostra “A” foi feito um furo com broca de 4 mm 

de diâmetro em um tarugo de 1” e então realizou-se o procedimento de eletroerosão 

para verificar a formação da cavidade. Na amostra “B” o furo foi iniciado com o eletrodo 

desde a superfície. Posteriormente, os tarugos foram serrados no sentido longitudinal 

para verificar a eficácia do eletrodo, como mostra a Figura 52. 

Figura 52 – Amostras de avaliação do desempenho do eletrodo de cobre 

 

Apesar da fabricação do eletrodo ter atingido satisfatoriamente a geometria 

desejada, não foi obtido êxito na fabricação da bolsa com o eletrodo fabricado, visto 

que não foi possível abrir arco lateral para a formação da cavidade da bolsa. Na 

amostra B é possível observar uma elevada conicidade, evidenciando a elevada taxa 

de desgaste do eletrodo. Na amostra “A” observa-se que não houve a remoção de 

material em um diâmetro d  maior do que 4 mm. 

Um dos fatores que podem ter levado a essa ocorrência é a tensão na qual a 

máquina opera, que não foi suficiente para romper a rigidez dielétrica do spark gap 

lateral entre o eletrodo e o furo. Outro fator limitador é que no funcionamento da 

máquina, no processo de penetração do eletrodo, só é possível movimentar o eixo z 

(vertical), impossibilitando haver movimento no plano de furação. 
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4.6. Avaliação do desvio de circularidade e concentricidade 

As medições de desvio de forma e posição foram realizadas apenas no modelo 

final do bico injetor fabricado. A Tabela 8 mostra os resultados das medidas de 

circularidade e concentricidade das geratrizes cilíndricas externas da peça, G1 e G2. 

Tabela 8 – Resultado das medidas de circularidade de concentricidade das geratrizes G1 e 
G2 do modelo fabricado 

 
Geratriz Medida Valor [µm] Representação gráfica 

G1 Circularidade 2,33 

 
G2 Circularidade 3,15 

 

G1/G2 Concentricidade 3,11 

 

A partir das medições realizadas, foi possível observar que o processo de 

torneamento externo atingiu níveis adequados para a fabricação desse tipo de peça. 

Níveis de circularidade dessa magnitude foram encontrados por Sanchez et al. (2017), 

realizando processo de polimento em um torno em um tarugo de aço AISI 1045 com 

diâmetro de 51 mm. 
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5. CONCLUSÃO 

A fabricação de um bico injetor common rail envolve diversas etapas que 

exigem elevados níveis de acabamento para que sejam atendidas as estreitas 

tolerâncias necessárias para o funcionamento dessa peça. Suas dimensões reduzidas 

dificultam os processos de fabricação, sendo necessário, em algumas etapas, fazer 

uso de ferramentas especiais ou máquinas dedicadas. 

Na presente dissertação buscou-se implementar método à cada etapa de 

fabricação de um protótipo de um bico injetor, utilizando-se do maquinário disponível 

na região, com o fim de, em um futuro, viabilizar a produção local de bicos injetores 

como maneira de fomentar a atividade industrial do Rio Grande do Norte. 

Na fabricação do protótipo, foi possível otimizar os processos relacionados ao: 

torneamento do corpo externo, furação e retificação do furo guia da agulha, fabricação 

dos furos de posicionamento e alimentação do bico injetor, fabricação dos bocais 

atomizadores de combustível. 

Com relação ao torneamento, a partir das medições feitas em uma peça modelo 

utilizando projetor de perfil e micrômetro de dimensões externas, foi possível obter as 

dimensões desejadas e então criar a rotina de execução da peça no torno CNC. Os 

modelos fabricados, atenderam a um desvio de circularidade máximo de 3,15 µm e 

desvio concentricidade das geratrizes externas de 3,11 µm. 

O dispositivo construído para permitir a execução da retificação interna no torno 

CNC mostrou-se eficaz, todavia o nível da folga atingido no processo não chegou ao 

patamar da tolerância do bico injetor usado como modelo. A modificação dos 

parâmetros para uma menor profundidade de corte e maior velocidade de avanço, isto 

é, elevando-se a energia específica de corte, garantiram uma menor cilindricidade do 

furo retificado. 

O método de centralização da peça na fresadora, com o relógio apalpador 

atingiu um desvio de posição de 67 µm, em relação ao furo central e 89 µm entre os 

furos de posicionamento. 

Os eletrodos de cobre de 200 µm de diâmetro mostraram-se ineficazes para a 

fabricação dos microfuros. O eletrodo de latão de 400 µm teve bom desempenho na 
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fabricação dos microfuros, todavia se faz necessário uma redução da quantidade dos 

furos para que seja mantida a vazão do bico. O dispositivo construído para fixar a peça 

e garantir os ângulos de pitch e roll dos microfuros mostrou-se eficaz.  

As metodologias implementadas nessa dissertação para a fabricação de um 

protótipo de um bico injetor demonstraram que as etapas de torneamento, retificação 

interna e furação, da fabricação de um bico injetor podem ser executadas localmente, 

todavia essas metodologias ainda podem ser aprimoradas para reduzir os intervalos 

de tolerância. 

  



 
 
 

67 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABOU AL-SOOD, Maher M e AHMED, Mahmoud e ABDEL-RAHIM, Yousef M. 

Rapid thermodynamic simulation model for optimum performance of a four-

stroke, direct-injection, and variable-compression-ratio diesel engine. 

International Journal of Energy and Environmental Engineering, v. 3, n. 1, p. 13, 

2012. Disponível em: <http://www.journal-ijeee.com/content/3/1/13>. 

AMINI, Saeid et al. Effect of longitudinal−torsional vibration in ultrasonic-

assisted drilling. Materials and Manufacturing Processes, v. 32, n. 6, p. 616–622, 

26 Abr 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10426914.2016.1198027>. 

ARCOUMANIS, C. et al. Visualisation of cavitation in diesel engine injectors. 

Mecanique et Industries, v. 2, n. 5, p. 375–381, 2001. 

BILHA, Vitor Meira. Análise do processo de retificação interna aplicado à 

fabricação de bicos injetores diesel. 2015. 155 f. 2015.  

BIROUK, Madjid e LEKIC, Nebojsa. Liquid Jet Breakup in Quiescent 

Atmosphere: a Review. Atomization and Sprays, v. 19, n. 6, p. 501–528, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.dl.begellhouse.com/journals/6a7c7e10642258cc,5193c11a6e3c4643,69

a4d92e1930c216.html>. 

BLAU, P. J. et al. Microstructure, morphology, and nanomechanical properties 

near fine holes produced by electro-discharge machining. Journal of Materials 

Engineering and Performance, v. 21, n. 8, p. 1744–1750, 2012. 

BOSCH. Diesel Systems Common Rail Systems CRS3 with 1,800 to 2,000 bar 

and piezo injectors. Disponível em: 

<https://www.boschautoparts.com/documents/101512/0/0/5e9f6e43-6e7f-490f-b455-

24d6b377c4ca>.  

BOSCH AUTO PARTS. Bosch Engineered for Superior Diesel Engine 

Performance. Disponível em: 

<https://www.boschautoparts.com/documents/101512/0/0/9c2eb617-ffe4-4f64-9b3f-

b73dc4f5c196>.  

CHANG, Jy-Cheng e HUANG, Shou-Ben e LIN, Chih-Ming. Effects of Inlet Surface 

Roughness, Texture, and Nozzle Material on Cavitation. Atomization and Sprays, 

v. 16, n. 3, p. 299–318, 2006. Disponível em: 



 
 
 

68 

 

<http://www.dl.begellhouse.com/journals/6a7c7e10642258cc,40faa787090ef598,686f

403b5604f8ca.html>. 

CHEN, Wanqun e HUO, Dehong et al. State-of-the-art review on vibration-

assisted milling : principle , system design , and application. p. 2033–2049, 

2018. 

CHEN, Wanqun e ZHENG, Lu et al. Surface texture formation by non-resonant 

vibration assisted micro milling. Journal of Micromechanics and Microengineering, 

v. 28, n. 2, p. 25006, 2018. Disponível em: <http://stacks.iop.org/0960-

1317/28/i=2/a=025006>. 

DA SILVA, Leonardo Chagas. Avaliação do desgaste triboquímico de agulhas 

dos bicos injetores em motores diesel operando com biodiesel. 2015. 115 f. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015.  

DA SILVA, Rodrigo Henriques Lopes e DA SILVA, Márcio Bacci e HASSUI, Amauri. 

A probabilistic neural network applied in monitoring tool wear in the end 

milling operation via acoustic emission and cutting power signals. Machining 

Science and Technology, v. 20, n. 3, p. 386–405, 2 Jul 2016. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1080/10910344.2016.1191026>. 

DASTAGIRI, M. e HEMANTHA KUMAR, A. Experimental investigation of EDM 

parameters on stainless Steel & En41b. Procedia Engineering, v. 97, n. I, p. 1551–

1564, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.439>. 

DE OLIVEIRA FILHO, Manoel Fernandes. Efeito do biodiesel no bico injetor e na 

emissão de material particulado em motor do ciclo diesel. 2016. 189 f. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016.  

DEBONI, Taiana Maria et al. Deacidification and ethyl biodiesel production from 

acid soybean oil using a strong anion exchange resin. Chemical Engineering 

Journal, v. 333, n. February 2017, p. 686–696, 2017. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894717316066>. 

DJURDJANOVIC, Dragan et al. State of the Art in Process, System and 

Operation Level Control in Modern Manufacturing. [S.l: s.n.], 2018. v. 140.  

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

(FIERN). Rio Grande do Norte: Indicadores básicos e indústria. . [S.l: s.n.], 2016. 

Disponível em: 

<http://www2.fiern.org.br/images/pdf/monitor_economico/desempenho_industria/RN_

2016_perfil_resumido_23.pdf>. 



 
 
 

69 

 

GALLE, Jonas et al. Failure of fuel injectors in a medium speed diesel engine 

operating on bio-oil. Biomass and Bioenergy, v. 40, p. 27–35, 2012. 

GAVAISES, M. et al. Characterization of string cavitation in large-scale Diesel 

nozzles with tapered holes. Physics of Fluids, v. 21, n. 5, 2009. 

GENG, Yanquan et al. Modelling and experimental study of machined depth in 

AFM-based milling of nanochannels. International Journal of Machine Tools and 

Manufacture, v. 73, p. 87–96, 2013. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695513001107>. 

GHOBAKHLOO, Morteza. The future of manufacturing industry: a strategic 

roadmap toward Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 

v. 29, n. 6, p. 910–936, 2018. 

GNANAVEL, C et al. Restructured review on Electrical Discharge Machining - A 

state of the art. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, v. 183, 

n. 1, p. 012015, Mar 2017. Disponível em: <http://stacks.iop.org/1757-

899X/183/i=1/a=012015?key=crossref.86c22ff78a0a9adacd5ab823ab56ebef>. 

HANSEN, Alan C. e ZHANG, Qin e LYNE, Peter W.L. Ethanol-diesel fuel blends - 

A review. Bioresource Technology, v. 96, n. 3, p. 277–285, 2005. 

HE, Zhixia et al. Effect of nozzle geometrical and dynamic factors on cavitating 

and turbulent flow in a diesel multi-hole injector nozzle. International Journal of 

Thermal Sciences, v. 70, p. 132–143, 2013. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2013.03.008>. 

HO, K.H e NEWMAN, S.T. State of the art electrical discharge machining (EDM). 

International Journal of Machine Tools and Manufacture, v. 43, n. 13, p. 1287–1300, 

Out 2003. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0890695503001627>. 

HU, Z J et al. Fabrication of large scale nanostructures based on a modified 

atomic force microscope nanomechanical machining system. Review of 

Scientific Instruments, v. 82, n. 12, p. 125102, 1 Dez 2011. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1063/1.3664638>. 

HUANG, W et al. Precision Control and Compensation of Servomotors and 

Machine Tools via the Disturbance Observer. IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, v. 57, n. 1, p. 420–429, 2010. 

HWANG, T.W. e EVANS, C.J. e MALKIN, S. Size effect for specific energy in 

grinding of silicon nitride. Wear, v. 225–229, p. 862–867, 1999. Disponível em: 



 
 
 

70 

 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0043164898004062>. 

IBM INDUSTRIES. How smart factories maximize outcomes in industry 4.0. 

Disponível em: <https://www.ibm.com/industries/manufacturing/cognitive-

manufacturing-outcomes>. Acesso em: 2 set 2018.  

IBRAHIM, Mohd. Vibration assisted machining: Modelling, simulation, 

optimization, control and applications. [S.l: s.n.], 2010.  

JAMESON, Elman C. Electrical Discharge Machining. [S.l: s.n.], 2001. Disponível 

em: <http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/jjspe/75.68?from=CrossRef>.  

JIA, Zhen-yuan et al. A NURBS interpolator with constant speed at feedrate-

sensitive regions under drive and contour-error constraints. International 

Journal of Machine Tools and Manufacture, v. 116, p. 1–17, 2017. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695516303704>. 

JIA, Zhen yuan et al. A review of contouring-error reduction method in multi-axis 

CNC machining. International Journal of Machine Tools and Manufacture, v. 125, n. 

October 2017, p. 34–54, 2018. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2017.10.008>. 

KARAMANGIL, M. I. e TAFLAN, R. A. Experimental investigation of effect of 

corrosion on injected fuel quantity and spray geometry in the diesel injection 

nozzles. Fuel, v. 112, p. 531–536, 2013. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2011.09.005>. 

KASTENGREN, A L et al. High-Speed X-Ray Imaging of Diesel Injector Needle 

Motion. 2009, [S.l.]: ASME, 2009. p. 247–258. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1115/ICES2009-76032>.  

KAUL, Savita et al. Corrosion behavior of biodiesel from seed oils of Indian 

origin on diesel engine parts. Fuel Processing Technology, v. 88, n. 3, p. 303–307, 

2007. 

KHAN, Da e HAMEEDULLAH, Mohammad. Effect of tool polarity on the 

machining characteristics in electric discharge machining of silver steel and 

statistical modelling of the process. International Journal of Engineering Science 

…, v. 3, n. 6, p. 5001–5010, 2011. Disponível em: 

<http://www.ijest.info/docs/IJEST11-03-06-091.pdf>. 

KOREN, Yoram e GU, Xi e GUO, Weihong. Reconfigurable manufacturing 

systems: Principles, design, and future trends. Frontiers of Mechanical 

Engineering, v. 13, n. 2, p. 121–136, 8 Jun 2018. Disponível em: 



 
 
 

71 

 

<https://doi.org/10.1007/s11465-018-0483-0>. 

KOREN, Yoram e KATZ, Reuven. Reconfigurable apparatus and method for 

inspection during a manufacturing process. . United States of America: [s.n.]. 

Disponível em: <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fs

rchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6567162.PN.&OS=PN/6567162&RS=PN/6567162>. 

, 2001 

KURIAKOSE, Sandeep et al. Micro Machining Process Selection: An Integrated 

Theory. 1st Global Colloquium on Recent Advancements and Effectual Researches 

in Engineering, Science and Technology - RAEREST 2016 on April 22nd & 23rd April 

2016, v. 25, n. Raerest, p. 862–868, 2016. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/science/article/pii/S22

12017316305412>. 

LAZAREV, V. e LOMAKIN, G. e LAZAREV, E. Modeling of Injection Parameters 

for Diesel Engine Injector Nozzles with the Additional Precision Guiding 

Interface. Procedia Engineering, v. 150, p. 52–60, 2016. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705816312590>. Acesso em: 27 abr 

2017. 

LEE, H. G. et al. Electrical discharge surface alloying. Journal of Materials 

Processing Technology, v. 149, n. 1–3, p. 334–340, 2004. 

LEE, Woo-Kyung et al. Nanoscale Reduction of Graphene Fluoride via 

Thermochemical Nanolithography. ACS Nano, v. 7, n. 7, p. 6219–6224, 23 Jul 

2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/nn4021746>. 

LI, Lin et al. Sequential laser and EDM micro-drilling for next generation fuel 

injection nozzle manufacture. CIRP Annals - Manufacturing Technology, v. 55, n. 

1, p. 179–182, 2006. 

LIAQUAT, A. M. et al. Impact of biodiesel blend on injector deposit formation. 

Energy, v. 72, p. 813–823, 2014. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.06.006>. 

MACHADO, Álisson Rocha et al. Teoria da usinagem dos materiais. 2. ed. São 

Paulo: Edgar Blucher Ltda., 2011.  

MARINESCU, Id e HITCHINER, M e UHLMANN, E. Handbook of machining with 

grinding wheels. [S.l: s.n.], 2006. Disponível em: 

<http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf%5Cnhttp://books



 
 
 

72 

 

.google.com/books?hl=en&lr=&id=gqk5RGwbzyAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Handbook+

of+Machining+with+Grinding+Wheels&ots=nK0YEEO63s&sig=NsY_4hJZ-

Qg0LI3TMZfYbDjclU4>.  

MEDEIROS, João Telésforo Nóbrega De. Análise de Alguns Parâmetros 

Tecnológicos da Usinagem de Aço-Carbono por Eletroerosão. 1981. 

Universidade de São Paulo, 1981. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18135/tde-06102017-140048/>.  

OLINIKI, Ricardo. Influência da combinação entre os parâmetros de usinagem 

por eletroerosão na integridade superficial do aço aisi h13 temperado e 

revenido. 2009. 

PARK, S S et al. Vibration assisted nano mechanical machining using AFM 

probe. CIRP Annals, v. 63, n. 1, p. 537–540, 2014. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850614001413>. 

PAYRI, R. et al. Experimental investigation of the effect of orifices inclination 

angle in multihole diesel injector nozzles. Part 2 – Spray characteristics. Fuel, v. 

213, p. 215–221, 2018. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.04.019>. 

POWELL, C F et al. The Effects of Diesel Injector Needle Motion on Spray 

Structure. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 10.1115/1.4001073, 

v. 133, n. 1, p. 012802, 24 Set 2011. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1115/1.4001073>. 

R. M.YUSUFF , A.H. VAHABZADEH, H. Panjehfouladgaran. Environmental 

Conscious Manufacturing for Sustainable Growth. Conference: International 

Seminar on Science and Technology Innovation, n. December, p. 1–7, 2013. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/236631036_Designing_Cradle_to_Cradle

_products_a_reality_check>. 

RANA, Divya. Study of Powder Mixed Dielectric in EDM-A Review. v. 1, n. 2, p. 

69–74, 2015. 

RASHED, C. A A et al. Experimental optimization of micro-electrical discharge 

drilling process from the perspective of inner surface enhancement measured 

by shear-force microscopy. CIRP Journal of Manufacturing Science and 

Technology, v. 7, n. 1, p. 11–19, 2014. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2013.10.002>. 



 
 
 

73 

 

ROMOLI, L. e RASHED, C. A.A. e FIASCHI, M. Experimental characterization of 

the inner surface in micro-drilling of spray holes: A comparison between 

ultrashort pulsed laser and EDM. Optics and Laser Technology, v. 56, p. 35–42, 

2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2013.07.010>. 

SALVADOR, F. J. et al. Analysis of the combined effect of hydrogrinding 

process and inclination angle on hydraulic performance of diesel injection 

nozzles. Energy Conversion and Management, v. 105, p. 1352–1365, 2015. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2015.08.035>. 

SALVADOR, F. J. et al. Experimental investigation of the effect of orifices 

inclination angle in multihole diesel injector nozzles. Part 1 – Hydraulic 

performance. Fuel, v. 213, p. 207–214, 2018. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.04.019>. 

SANCHEZ, L. E.A. et al. Effect of Hot Burnishing Aided by Infrared Radiation on 

the Modification of Surface and Subsurface of AISI 1045 Steel. Procedia CIRP, v. 

58, p. 463–468, 2017. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.254>. 

SATISHKUMAR, D. et al. Investigation of wire electrical discharge machining 

characteristics of Al6063/SiCp composites. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, v. 56, n. 9–12, p. 975–986, 6 Out 2011. Disponível em: 

<http://link.springer.com/10.1007/s00170-011-3242-5>. 

SINGH, Param e YADAVA, Vinod e NARAYAN, Audhesh. Machining Performance 

Characteristics of Inconel 718 Superalloy Due to Hole-Sinking Ultrasonic 

Assisted Micro-EDM. Journal of Advanced Manufacturing Systems, v. 17, n. 01, p. 

89–105, Mar 2018a. Disponível em: 

<https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219686718500063>. 

SINGH, Param e YADAVA, Vinod e NARAYAN, Audhesh. Parametric study of 

ultrasonic-assisted hole sinking micro-EDM of titanium alloy. International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, v. 94, n. 5–8, p. 2551–2562, 2018b. 

SIVAIAH, P. e CHAKRADHAR, D. Effect of cryogenic coolant on turning 

performance characteristics during machining of 17-4 PH stainless steel: A 

comparison with MQL, wet, dry machining. CIRP Journal of Manufacturing 

Science and Technology, v. 21, p. 86–96, 2018. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2018.02.004>. 

TANG, Chenglong et al. Experimental study on the effect of injector nozzle K 



 
 
 

74 

 

factor on the spray characteristics in a constant volume chamber: Near nozzle 

spray initiation, the macroscopic and the droplet statistics. Fuel, v. 202, p. 583–

594, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.04.078>. 

TONG, Hao et al. Experimental exploration of wire electro discharge grinding 

for conical nozzle surfaces. The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, v. 95, n. 1–4, p. 1233–1241, 8 Mar 2018. Disponível em: 

<http://link.springer.com/10.1007/s00170-017-1101-8>. 

TONG, Hao et al. Mechanism design and process control of micro EDM for 

drilling spray holes of diesel injector nozzles. Precision Engineering, v. 37, n. 1, 

p. 213–221, 2013. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.precisioneng.2012.09.004>. 

VENKATA RAO, K e MURTHY, B S N e MOHAN RAO, N. Prediction of cutting 

tool wear, surface roughness and vibration of work piece in boring of AISI 316 

steel with artificial neural network. Measurement, v. 51, p. 63–70, 2014. 

Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224114000384>. 

VENKATESH, Vijay et al. Review on the machining characteristics and research 

prospects of conventional microscale machining operations. Materials and 

Manufacturing Processes, v. 32, n. 3, p. 235–262, 2017. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2016.1151045>. 

WO, Hengzhou et al. Morphology, composition, and structure of carbon 

deposits from diesel and biomass oil/diesel blends on a pintle-type fuel injector 

nozzle. Tribology International, v. 91, p. 1–8, 2015. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2015.07.003>. 

XIA, T e TAO, X e XI, L. Operation Process Rebuilding (OPR)-Oriented 

Maintenance Policy for Changeable System Structures. IEEE Transactions on 

Automation Science and Engineering, v. 14, n. 1, p. 139–148, 2017. 

XIE, N e ZHOU, J e ZHENG, B. An energy-based modeling and prediction 

approach for surface roughness in turning. International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, p. 1–14, 2018. Disponível em: 

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85042212553&doi=10.1007%2Fs00170-018-1738-

y&partnerID=40&md5=8ed76a4123ee670733a0c6d1c8dca3b9>. 

XING, D et al. Tribological Properties of Ultrasonic Vibration Assisted Milling 



 
 
 

75 

 

Aluminium Alloy Surfaces. Procedia CIRP, v. 6, p. 539–544, 2013. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827113000826>. 

XU, Xiao lei e YU, Zhi wei. Cracking Failure of Locomotive Diesel Engine Injector 

Nozzles. Journal of Failure Analysis and Prevention, v. 15, n. 4, p. 513–520, 2015. 

YAN, Yongda et al. Investigation on AFM-based micro/nano-CNC machining 

system. International Journal of Machine Tools and Manufacture, v. 47, n. 11, p. 

1651–1659, 2007. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890695507000314>. 

YAN, Yongda e GENG, Yanquan e HU, Zhenjiang. Recent advances in AFM tip-

based nanomechanical machining. International Journal of Machine Tools and 

Manufacture, v. 99, p. 1–18, 2015. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2015.09.004>. 

YU, Zhi w. e XU, Xiao l. Cracking damage of diesel engine injector nozzles. 

Engineering Failure Analysis, v. 16, n. 1, p. 112–118, 2009. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2008.01.011>. 

ZHANG, Xusheng et al. Experimental study on the effect of nozzle hole-to-hole 

angle on the near-field spray of diesel injector using fast X-ray phase-contrast 

imaging. Fuel, v. 185, p. 142–150, 2016. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2016.07.114>. 

  



 
 
 

76 

 

APÊNDICE 1 – Código G da geometria externa do bico 

N10 G54 G71 G90 G96 
N20 G0 X200 Z200 
N30 T1 D1 M06 
N40 S70 M4 
N45 G00 X28.0 Z2.0 
N50 CYCLE95("INICIO:FIM",1.0, 0.1, 0.5, 0, 0.2, 0.05, 0.05, 9, 0 ,0 , 0) 
N60 G00 X200 Z200 
N61 T2 D1 M6; troca de ferramenta para o sangramento 
N62 S50 M4; 
N63 X17 Z-43.3; início do sangramento 
N64 G1 X0 F0.007 
N65 G0 X200 Z200 
N70 M02 
 
INICIO: 
N75 G01 X0 Z2 
N80 G01 X0 Z0 
N90 G03 X2.244 Z-0.807 CR=1.1 
N100 G01 X2.92 Z-2.167 
N110 X7.124 ANG=120 RND=0.4 
N120 Z-22.0 
N130 X9.122 ANG=120 RND=0.4 
N140 Z-28.2 RND=0.4 
N150 X13.01 
N155 X14.2 Z-29.231 
N160 Z-50 
N170 X26 
FIM: 
N190 M02 
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APÊNDICE 2 – Códigos G utilizado para a fabricação do eletrodo de 
cobre 
 
Parte 1 
 
N10 G90 G97 G71 G95 
N20 G55 G0 X200 Z200 
N30 T1 D1 M06 
N40 S1000 M4 
N45 G00 X7.0 Z3.0 
N50 CYCLE95("INICIO:FIM",0.2, 0.1, 0.2, 0, 0.05, 0.02, 0.05, 9, 0 ,0 , 0) 
N60 G00 X200 Z200 
N70 M02 
 
INICIO: 
N80 G01 X0 Z3 
N90 Z0 
N95 G01 X1.5 
N100 G02 X2.608 Z-1.038 CR=2.593 
N110 G03 X3.875 Z-3.027 CR=2.616 
N120 G01 X6.5 
 
FIM: 
N190 M02 
 
Parte 2 
 
N10 G90 G97 G71 G95 
N20 G55 G0 X200 Z200 
N30 T1 D1 M06 
N40 S1000 M4 
N45 G00 X7.0 Z3.0 
N50 CYCLE95("INICIO:FIM",0.2, 0.1, 0.2, 0, 0.05, 0.02, 0.05, 9, 0 ,0 , 0) 
N60 G00 X200 Z200 
N70 M02 
 
INICIO: 
N80 G01 X4 Z-3.027 
N85 G01 X3.875 
N90 G03 X1.5 Z-4.42 CR=1.612 
N100 G01 X6.5 
  
FIM: 
N190 M02 
 
Parte 3 (haste) 
 
N10 G90 G97 G71 G95 
N20 G55 G0 X200 Z200 
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N30 T1 D1 M06 
N40 S1000 M4 
N45 G00 X7.0 Z3.0 
N50 CYCLE95("INICIO:FIM",0.2, 0.1, 0.2, 0, 0.05, 0.02, 0.05, 9, 0 ,0 , 0) 
N60 G00 X200 Z200 
N70 M02 
 
INICIO: 
N80 G01 X2 Z-4.42 
N90 G01 X1.5 
N100 G01 Z-6.42 
N110 G01 X6.5 
 
FIM: 
N190 M02 
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APÊNDICE 3 – Desenho técnico do bico injetor 
 

Feito a partir das medidas do projetor de perfil. 
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ANEXO 1 – Informações da ferramenta de corte e porta-ferramenta 
 

Ferramenta DIN4000-76 (DNMG 150608) 

 

L IC S RE 

15,50 12,70 6,35 0,8 

 

Porta ferramenta: DDJNL 2020 K15 

 

H HF B LF LH WF 

20,0 20,0 20,0 125,00 39,0 25,00 

 


