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Os sistemas do tipo liner em poços de extração de
petróleo consistem-se, simplificadamente, de um tubo de
aço e uma camada de cimento. A nitretação é uma
alternativa para dar à superfície do tubo maior resistência ao
desgaste. Falhas recentes endossam a necessidade de rever
os processos de inspeção de qualidade.

O Ruído Barkhausen (RB) é uma técnica que mede o ruído
produzido pelo movimento dos domínios magnéticos do
material durante a magnetização. Como o nitrogênio
difundido gera tensões ao distorcer a rede cristalina do
material, o RB pode ser usado como técnica não destrutiva
para avaliar os parâmetros da nitretação.

Trinta amostras foram igualmente separadas em três
grupos e estudadas conforme o fluxograma abaixo. O RB foi
mapeado em torno da superfície, em um intervalo de 30°
radialmente e 20mm longitudinalmente. A figura 1 mostra o
tubo juntamente com o yoke e o sensor. O sistema completo
de coleta de dados é melhor descrito em [1].

Em todas as amostras, metade da superfície foi recoberta
com uma pasta industrial para evitar a difusão de nitrogênio
durante a nitretação, de forma que o isolamento também
possa ser avaliado.

Com este trabalho pretende-se identificar possíveis
correlações entre o RB e as camadas de nitretos geradas pela
nitretação à gás.
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Figura 1: Montagem do sistema para a coleta de dados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados do RB são apresentados em termos de três
variáveis extraídas do RMS da curva, conforme figura 2a.
Constatou-se que essas variáveis relacionam-se mais
fortemente com a espessura da camada branca. A figura 2b
mostra BNmáx normalizada em um gráfico de Barra de Erro.
O RB responde tanto à nitretação quanto ao isolamento,
indicando que este último não foi muito eficaz no grupo 3.
Além disso, BNmáx é menor onde a espessura da camada
branca é maior. Uma análise metalográfica revelou as
espessuras das camadas brancas, como visto na figura 2c.

Figura 2: a) RMS da curva do RB e respectivas variáveis. b) Hmáx
normalizada para os 3 grupos. c) Análise metalográfica da camada
branca dos 3 grupos, aumento de 400x.

Baseado na análise estatística realizada acerca das
medições captadas do RB prévia e posteriormente aos
processos de nitretação, foi possível identificar uma
correlação significativa entre as variáveis oriundas do RB e os
nitretos depositados na superfície, em comparação ao
estado inicial do material. De maneira geral, quanto mais
procedimentos a amostra sofre, maior é a variabilidade do
sinal coletado.

(a)

(b)

(c)

XXIV Encontro de Jovens 
Pesquisadores


