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METODA AZOTOWANIA ZEROFLOW JAKO SPOSÓB REDUKCJI ZUŻYCIA 

PIERŚCIENI TŁOKOWYCH 

 

W artykule omówiona została nowoczesna metoda regulowanego azotowania gazowego, nazywana ZeroFlow, która wyko-

rzystywana jest do azotowania części silników spalinowych. Wzrastająca wydajność silników spalinowych powoduje, że silniki 

te pracują w warunkach dużych obciążeń cieplnych i mechanicznych, co jest zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem – 

zwłaszcza dla elementów układu tłokowo-korbowego, takich jak wały korbowe czy pierścienie tłokowe. Wysokie temperatury 

i ciśnienia panujące w cylindrze podczas procesu spalania powodują, iż pierścienie pracują w warunkach obciążeń dopusz-

czalnych; dlatego też głównym założeniem w ich konstrukcji jest wysoka wytrzymałość oraz odporność na zużycie ścierne. 

Jedną z metod podwyższenia odporności na zużycie czy korozję oraz podniesienia wytrzymałości zmęczeniowej powierzchni 

pierścieni, cieszącą się rosnącym zainteresowaniem przemysłu motoryzacyjnego, jest azotowanie, a dokładniej – regulowane 

azotowanie gazowe. Azotowanie stali z wykorzystaniem metody ZeroFlow umożliwia precyzyjne kształtowanie warstw azoto-

wanych o określonej budowie fazowej, wymaganych grubościach występujących w niej stref oraz wymaganych rozkładach 

twardości. Oznacza to, że warstwa taka spełnia wszystkie stawiane jej wymagania, dzięki czemu zwiększa trwałość azotowa-

nych detali, a co za tym następuje – trwałość eksploatacyjną maszyn i pojazdów. W artykule przedstawiono nie tylko wymaga-

nia stawiane pierścieniom tłokowym, wynikające z ich warunków pracy, ale również zaprezentowano przykład azotowania 

pierścieni tłokowych przy użyciu metody ZeroFlow oraz omówiono wyniki badań metalograficznych. 

 

WSTĘP 

Współczesny rozwój silników spalinowych ukierunkowany jest 
na realizację kluczowych wymagań, takich jak: redukcja zużycia 
paliwa poprzez zmniejszenie strat tarcia i wagi silnika, redukcja 
emisji spalin i hałasu oraz podniesienie parametrów pracy. Wzrost 
wydajności silników spalinowych powoduje, że silniki te pracują 
w warunkach dużych obciążeń cieplnych i mechanicznych. Jest to 
niekorzystne zjawisko przede wszystkim dla elementów układu 
tłokowo-korbowego, którymi są m.in. pierścienie tłokowe [8]. 

W silnikach spalinowych stosowane są dwa rodzaje pierścieni 
tłokowych: 
– pierścienie uszczelniające, 
– pierścienie zgarniające. 

Obydwa rodzaje pierścieni osadzone są w rowkach tłokowych, 
co jest związane z tzw. zasadą labiryntu. Gaz powstały w wyniku 
procesu spalania przepływając przez kolejne pierścienie (ogniwa 
labiryntu) zmniejsza swoje ciśnienie, dzięki czemu zmniejsza się 
jego prędkość, a tym samym – wielkość przedmuchów do skrzyni 
korbowej. Są one jednak nie do uniknięcia, nawet przy bardzo 
dobrze działających pierścieniach. Straty czynnika roboczego spo-
wodowane przeciekami odbijają się ujemnie na wskaźnikach pracy 
silnika, a w szczególności powodują spadek mocy, wzrostu zużycia 
paliwa, przegrzanie tłoka i pierścieni, zwiększone zużycie cylindra 
i pierścieni oraz zakoksowanie, czego konsekwencją jest unieru-
chomienie pierścieni. Ponadto spaliny, przedostające się do skrzyni 
korbowej, zanieczyszczają olej silnikowy, tym samym pogarszając 
jego właściwości smarne. Jednocześnie rośnie także zużycie oleju 
spowodowane nadciśnieniem w skrzyni korbowej [9]. 

Ze względu na wysokie temperatury i ciśnienia panujące w cy-
lindrze podczas procesu spalania, pierścienie pracują w warunkach 
obciążeń dopuszczalnych; dlatego też głównym założeniem 
w konstrukcji pierścieni tłokowych jest wysoka wytrzymałość oraz 

odporność na zużycie ścierne [1]. Obróbka cieplno-chemiczna jest 
jednym z najczęstszych i najpopularniejszych zabiegów poprawiają-
cych właściwości tribologiczne pierścieni. Wysoka twardość po-
wierzchniowa, poprawa wytrzymałości zmęczeniowej oraz odporno-
ści na ścieranie, zacieranie czy korozję może być uzyskana dzięki 
zastosowaniu ZeroFlow – nowoczesnej metody regulowanego 
azotowania gazowego.  

Technologia azotowania metodą ZeroFlow została opracowana 
m.in. dla wałów korbowych przeznaczonych do silników samocho-
dów sportowych. Azotowanie wałów korbowych stosowane jest 
w celu uzyskania dużej twardości czopów i dotyczy stali węglowych 
wyższej jakości oraz stali stopowych [2]. Azotowaniu ZeroFlow są 
również poddawane takie elementy maszyn i pojazdów, jak koła 
zębate do elektrowni wiatrowych, matryce do kucia aluminium, 
matryce do wyciskania profili aluminiowych na gorąco, wałki rozrzą-
du, pierścienie tłokowe, sprężyny i grzybki zaworów, sworznie tło-
kowe czy też dysze do pompowtryskiwaczy. Przegląd licznych 
przemysłowych procesów azotowania prowadzonych przy użyciu 
metody ZeroFlow można znaleźć w literaturze [2,3,4,5,7]. 

Przy odpowiednim doborze parametrów procesu – czasu 
i temperatury obróbki – wszystkie technologie pozwalają na uzyska-
nie podobnej głębokości penetracji azotu oraz podobnych charakte-
rystyk zużycia. W azotowaniu ZeroFlow dobór parametrów jest 
znacznie prostszy niż w przypadku pozostałych powszechnie sto-
sowanych metod; w tym celu stosowane są modele kinetyki wzrostu 
warstwy azotowanej, umożliwiające przeprowadzenie symulacji 
procesu azotowania w funkcji parametrów procesu (czasu, tempera-
tury i potencjału azotowego atmosfery) oraz przewidywanie jego 
rezultatów – wzrostu grubości warstwy azotowanej oraz poszcze-

gólnych stref/faz w niej występujących (ε, γ’, ε+γ’, α), grubości 

efektywnej i rozkładów twardości – zarówno w postaci graficznej, jak 
i liczbowej. W praktyce oznacza to, iż poprzez zastosowanie modeli 
kinetyki wzrostu warstwy azotowanej możliwe jest precyzyjne kształ-
towanie warstw azotowanych, a w rezultacie – otrzymanie warstw 
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azotowanych o ściśle określonych, wymaganych własnościach. Co 
więcej, modele kinetyki wzrostu warstwy azotowanej umożliwiają 
również optymalizację parametrów procesu, a zatem wymagana 
warstwa azotowana otrzymywana jest w najkrótszym możliwym 
czasie oraz przy najmniejszym zużyciu gazów i energii [2,3]. 

Ze względu na swoje zalety oraz ekonomiczny i ekologiczny 
charakter metoda regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow 
okazała się szczególnie odpowiednia dla pierścieni tłokowych i jest 
obecnie stosowana na całym świecie.    

1. CHARAKTERYSTYKA METODY ZEROFLOW  

ZeroFlow jest to nowoczesna technologia regulowanego azo-
towania gazowego, opracowana na Politechnice Poznańskiej, dzięki 
której możliwe jest precyzyjne wytwarzanie warstw azotowanych 
w oparciu o kinetykę azotowania. Charakteryzuje się ona zmniej-
szeniem zużycia gazów, jak również uproszczeniem stanowiska do 
azotowania oraz samego procesu, przy jednoczesnym zachowaniu 
pełnej kontroli kinetyki wzrostu warstwy. Podobnie jak metoda tra-
dycyjna, ZeroFlow zakłada użycie atmosfery składającej się wyłącz-
nie z samego amoniaku, jednak w przeciwieństwie do konwencjo-
nalnej metody azotowania możliwa jest kontrola kinetyki dzięki 
regulacji składu chemicznego atmosfery w retorcie pieca (a tym 
samym regulacji potencjału azotowego) poprzez regulację natęże-
nia przepływu amoniaku przez retortę, a ściślej mówiąc – poprzez 
regulację natężenia (okresowe zamykanie i otwieranie) dopływu 
amoniaku do retorty. Istotne znaczenie ma tutaj fakt, iż w metodzie 
ZeroFlow natężenie dopływu amoniaku do retorty jest okresowo 
ograniczane do wartości zerowej, co znacznie ułatwia kontrolę 
składu chemicznego atmosfery. Podsumowując, zastosowanie 
atmosfery jednoskładnikowej sprawia, że metoda ZeroFlow jest 
prostsza od popularnych obecnie metod bazujących na atmosferach 
dwuskładnikowych, a jednocześnie dzięki regulacji dopływu amo-
niaku do retorty tak jak one pozwala na kontrolę kinetyki wzrostu 
warstwy azotowanej [3,6,7]. 

Zebrane doświadczenia wykazały, iż metodą ZeroFlow można 
wytwarzać warstwy azotowane o określonej budowie fazowej, wy-
maganych grubościach występujących w niej stref oraz wymaga-
nych rozkładach twardości. Dzięki wykorzystaniu modeli fenomeno-
logicznych warstwy te są wytwarzane w możliwie najkrótszym cza-
sie, a więc przy najmniejszym zużyciu energii. Modele matematycz-
ne kinetyki wzrostu warstwy azotowanej pozwalają dodatkowo na 
kształtowanie budowy fazowej wraz grubościami występujących 
w niej stref (faz) w funkcji parametrów procesu, tj. czasu, temperatu-
ry i potencjału azotowego. Wytworzona w ten sposób warstwa nie 
wymaga kosztownego i czasochłonnego szlifowania przypowierzch-
niowej strefy azotków, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyj-
nego azotowania gazowego, co z kolei oznacza mniejsze zużycie 
energii i materiałów. Kilkukrotnie mniejsze zużycie gazów technicz-
nych w porównaniu z ich zużyciem w pozostałych obecnie stosowa-
nych procesach azotowania, a w konsekwencji – znacznie mniejsza 
emisja gazów poprocesowych do atmosfery – również wskazują na 
ekonomiczny i ekologiczny charakter procesu ZeroFlow [2].  

Do chwili obecnej metoda azotowania ZeroFlow została wdro-
żona w 26 zakładach w Polsce oraz wielu krajach na świecie, takich 
jak Włochy, Wielka Brytania, Kanada, Szwecja, Singapur, Korea 
Południowa, Niemcy, Czechy, Białoruś, Rosja, Indie, Pakistan, 
Szwajcaria. Wykonano i wdrożono już 36 instalacji przemysłowych, 
a kolejne 4 są uruchamiane. Łącznie przeprowadzonych zostało 
kilka tysięcy procesów azotowania różnych części maszyn i pojaz-
dów z wynikiem pozytywnym, co jest najlepszą weryfikacją słuszno-
ści opracowanej metody. 

Jak wynika z powyższego, azotowanie ZeroFlow jest nowocze-
sną, dynamicznie rozwijającą się metodą, wpisującą się w obecnie 
panujące na świecie trendy. Należy jednak podkreślić, iż metoda 
ZeroFlow, podobnie jak inne dotychczas stosowane procesy azoto-
wania, jest ogólnym rozwiązaniem technologicznym i konstrukcyj-
nym; każdy element wymaga zatem opracowania konkretnego 
procesu o określonych parametrach, zapewniających otrzymanie 
oczekiwanych rezultatów. 

2. AZOTOWANIE PIERŚCIENI TŁOKOWYCH 

Ze względu na zużycie powierzchni bieżnej, warstwę azotowa-
nia wykonuje się o grubości największej jak to tylko możliwe; stąd 
też obróbka po azotowaniu nie może wprowadzić znacznych zmian 
wymiarowych. Wszystkie pierścienie tłokowe, które mogą być obra-
biane przed azotowaniem, muszą mieć polerowane powierzchnie 
bieżne, aby podczas docierania pary pierścień-cylinder nie docho-
dziło do odrywania wierzchołków chropowatości i powstawania 
zadrapań. 

Ponieważ wytrzymałość zmęczeniowa pierścieni maleje ze 
wzrostem grubości warstwy azotowanej, istnieje górna granica 
grubości warstwy. Kompromis pomiędzy grubością warstwy a wy-
trzymałością pierścienia jest jednak możliwy również przy dość 
dużej rezerwie grubości warstwy na zużycie. 

Dla silników spalinowych pojazdów samochodowych minimalna 
grubość warstwy na pierścieniach uszczelniających wynosi 
0,05 mm, natomiast dla silników ZS istnieje tendencja do zwiększa-
nia tej grubości (dla zapewnienia większej żywotności) o 30-50 %. 
Dla pierścieni o osiowej szerokości ponad 3 mm nie ma problemu 
z warstwami o grubości 0,08 mm. Przy grubościach powyżej 
ok. 0,20 mm w silnikach ZS występują niekiedy pęknięcia pierścieni 
[9]. Badania na pierścieniach tłokowych – prowadzone z użyciem 
urządzeń do oceny zmęczenia materiału – są wciąż kontynuowane 
ażeby określić, do jakiego zakresu wytrzymałość dynamiczna jest 
redukowana w funkcji grubości warstwy azotowanej. Ich wyniki 
dostarczą informacji niezbędnych do zastosowań praktycznych. 

3. PRZYKŁAD AZOTOWANIA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH 
PRZY UŻYCIU METODY ZEROFLOW 

Procesy azotowania pierścieni tłokowych przy użyciu metody 
ZeroFlow zostały przeprowadzone na zlecenie jednej z firm zajmu-
jących się ich produkcją. Azotowane detale zostały wykonane ze 

stali zawierającej 0,50,75% C, 1115% Cr, max 1% Si, max 1% 
Mn, max 0,6% Mo, max 0,1% V, max 0,03% P oraz max 0,03% S. 
Główne wymagania związane z warstwą azotowaną dotyczyły: 
– grubości warstwy azotowanej od 0,01 mm (dla powierzchni 

bocznej) do 0,03 mm (dla powierzchni pracującej; 
– mikrotwardości warstwy azotowanej na poziomie minimum 1000 

HV0,02. 
Badania twardości przeprowadzone przed procesem azotowa-

nia wykazały, iż minimalna twardość omawianych pierścieni tłoko-
wych wynosiła 380 HV0,1, natomiast maksymalna – 430 HV0,1. 

W celu ustalenia optymalnych parametrów procesu azotowa-
nia, umożliwiających otrzymanie wymaganych warstw azotowanych, 
przeprowadzono szereg procesów azotowania. Procesy azotowania 
realizowane były przy wykorzystaniu pieca VTR z poziomym zała-
dunkiem wsadu (VTR-5022/24), znajdującego się na Politechnice 
Poznańskiej. Widok przykładowego pieca typu VTR przedstawiono 
na Rys. 1.  
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Rys. 1. Piec typu VTR z poziomym załadunkiem wsadu, przezna-
czony do azotowania ZeroFlow 
 

Parametry przeprowadzonych procesów zebrano w Tab.1. 
Różnią się one jedynie czasem trwania drugiego stopnia procesu; 
warto zauważyć, że otrzymywana grubość warstwy azotowanej jest 
zależna od całkowitego czasu trwania procesu azotowania. Czas 
trwania pierwszego stopnia jest identyczny dla wszystkich pierścieni 
tłokowych i wynosi 1 godzinę. Temperatury pierwszego i drugiego 
stopnia są sobie równe (490°C), można zatem stwierdzić, iż pod 
względem temperatury prowadzone procesy są procesami 
1-stopniowymi. Mają one jednak charakter procesów 2-stopniowych 
ze względu na potencjał azotowy atmosfery; potencjał azotowy 
atmosfery w pierwszym stopniu jest kilkukrotnie wyższy od poten-
cjału w stopniu drugim (NpI >> NpII). W praktyce wszystkie pierście-
nie tłokowe były początkowo azotowane jednocześnie, a następnie 
wyjmowano je z pieca w różnych odstępach czasowych. Procedura 
ta umożliwia badanie kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na oma-
wianych detalach. 

 
Tab. 1.Parametry procesów azotowania pierścieni tłokowych 

nr 
I stopień II stopień 

temp. 
[°C] 

czas 
[h] 

potencjał 
azotowy 

temp. 
[°C] 

czas 
[h] 

potencjał 
azotowy 

1-2 490 1 Np
I 490 2 Np

II 

1-8 490 1 Np
I 490 8 Np

II 

1-24 490 1 Np
I 490 24 Np

II 

1-32 490 1 Np
I 490 32 Np

II 

 
Po azotowaniu wszystkie pierścienie zostały przebadane. Jako 

kryterium przyjęto rozkład mikrotwardości na przekroju pierścienia 
oraz kryterium strefy dyfuzyjnej HVC+50 (grubość efektywna war-
stwy przy twardości rdzenia +50). Zgłady metalograficzne trawiono 
dwukrotnie z uwagi na różnice występujące pomiędzy odcieniami 
warstwy azotowanej w zależności od czasu trawienia. Pełna inter-
pretacja głębokości na jaką sięga warstwa azotowana po procesie 
ZeroFlow została dokonana po określeniu rozkładu mikrotwardości 
na przekroju pierścieni. Rezultaty przeprowadzonych badań meta-
lograficznych zostały ukazane na Rys. 2-13. 

 
 
 

Dla pierścienia tłokowego nr 1-2 (Rys. 2-4), o całkowitym cza-
sie azotowania 3 godziny, głębokość strefy dyfuzyjnej wynosi 
ok. 100µm, natomiast maksymalna wartość twardości warstwy 
azotowanej – 1390 HV0,1. 

 

 
Rys. 2. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-2, pow. 100x 
 

 
Rys. 3. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-2 (trawiony dwukrot-
nie), pow. 100x 
 

 
Rys. 4. Rozkład mikrotwardości HV0,1 dla pierścienia tłokowego 
1-2 od powierzchni ku rdzeniowi 
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Dla pierścienia tłokowego nr 1-8 (Rys. 5-7), o całkowitym cza-
sie azotowania 9 godzin, głębokość strefy dyfuzyjnej wynosi 
ok. 200µm, natomiast maksymalna wartość twardości warstwy 
azotowanej – 1500 HV0,1. 

 

 
Rys. 5. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-8, pow. 100x 
 

 
Rys. 6. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-8 (trawiony dwukrot-
nie), pow. 100x 
 

 
Rys. 7. Rozkład mikrotwardości HV0,1 dla pierścienia tłokowego 
1-8 od powierzchni ku rdzeniowi 

Dla pierścienia tłokowego nr 1-24 (Rys. 8-10), o całkowitym 
czasie azotowania 25 godzin, głębokość strefy dyfuzyjnej wynosi 
ok. 300µm, natomiast maksymalna wartość twardości warstwy 
azotowanej – 1390 HV0,1. 

 

 
Rys. 8. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-24, pow. 100x 
 

 
Rys. 9. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-24 (trawiony dwu-
krotnie), pow. 100x 
 

 
Rys. 10. Rozkład mikrotwardości HV0,1 dla pierścienia tłokowego 
1-24 od powierzchni ku rdzeniowi 
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Dla pierścienia tłokowego nr 1-32 (Rys. 11-13), o całkowitym 
czasie azotowania 33 godziny, głębokość strefy dyfuzyjnej wynosi 
ok. 300µm, natomiast maksymalna wartość twardości warstwy 
azotowanej – 1370 HV0,1. 

 

 
Rys. 11. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-32, pow. 100x 
 

 
Rys. 12. Mikrostruktura pierścienia tłokowego 1-32 (trawiony dwu-
krotnie), pow. 100x 
 

 
Rys. 13. Rozkład mikrotwardości HV0,1 dla pierścienia tłokowego 
1-32 od powierzchni ku rdzeniowi 

PODSUMOWANIE 

Rezultaty przeprowadzonych procesów azotowania pozwalają 
stwierdzić następujące wnioski: 
– uzyskano twardość warstw azotowanych spełniającą wymaga-

nia (minimum 1000 HV0,2) dla każdego z badanych pierścieni 
tłokowych; 

– pomimo zastosowania większego obciążenia uzyskano twar-
dość strefy azotowanej przy powierzchni wynoszącą minimum 
1300 HV0,1 do 1500 HV0,1; 

– z uwagi na luźny sposób ułożenia wsadu w piecu nie występują 
różnice pomiędzy grubością strefy dyfuzyjnej dla powierzchni 
bocznych i pracujących pierścienia; 

– grubość strefy dyfuzyjnej 0,3 mm uzyskano dla pierścieni tłoko-
wych azotowanych łącznie 33 godziny (1-32) oraz 25 godzin (1-
24); 

– grubość strefy dyfuzyjnej 0,1 mm uzyskano dla pierścieni tłoko-
wych po wszystkich procesach azotowania ZeroFlow. 
Zebrane doświadczenia eksperymentalne i przemysłowe po-

twierdziły skuteczność oraz precyzję metody ZeroFlow. Oznacza to, 
że metoda ZeroFlow może być z powodzeniem stosowana w proce-
sach azotowania wybranych części silników spalinowych, umożli-
wiając wytworzenie warstw spełniających stawiane im wymogi, co 
z kolei przekłada się na trwałość eksploatacyjną azotowanych ele-
mentów. 
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Reducing wear of piston rings using ZeroFlow method 

Paper presents new method of controlled gas nitriding 

called ZeroFlow, which is used for nitriding of internal com-

bustion engine parts. Increasing efficiency of internal com-

bustion engines means that engines are working under high 

thermal and mechanical loads, which is the unfavorable 

phenomenon – especially for elements of engine power train 

such as crankshaft or piston rings. On account of high tem-

peratures and pressures in the cylinder during combustion, 

piston rings work under the conditions of limit load; there-

fore, the main assumption in their construction is to ensure 

high strength and abrasive wear resistance. Heat treatment is 

the most common way used for improving tribological prop-

erties of piston rings; one of the methods of heat treatment 

using in automotive industry which meets with growing inter-

est is nitriding, or more precisely – controlled gas nitriding. 

Steel nitriding using the ZeroFlow method allows precise 

forming of nitrided layers with respect to the phase structure, 

zone thicknesses and hardness distribution, which means that 

nitrided layer obtained on piston rings fulfil the requirements 

imposed on them, and as a consequence – it allows to achieve 

the appropriate durability of each part. This article discuss 

not only the requirements connected with nitrided layer on 

piston rings, but also shows the industrial example of nitrid-

ing piston rings using ZeroFlow method and presents results 

of metallographic tests.   
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