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(57) Resumo: MÉTODO PARA A PRODUÇÃO DE UM ANEL DE PISTÃO E ANEL DE PISTÃO A presente invenção refere-se a 
um método para produzir um anel de pistão (30,130,230) para um pistão (10) de um motor de combustão, com uma seção dorsal 
posterior (31), um flanco anelar superior (32), um flanco anelar inferior (33) e uma face de rolamento (42) com os seguintes 
passos de método: (a) prover uma peça bruta anelar (30) com um a seção anelar dorsal (31'), um flanco anelar superior (32), 
um flanco anelar inferior (33) e uma face lateral externa (34'), (b) um contorno (35) esférico ao longo da face lateral externa (34 
) e conformação de uma saliência (36) que se projeta em sentido radial para o exterior na face lateral externa (34) na área do 
flanco anelar inferior (33'), (c) revestimento da face lateral externa (36) na face lateral externa (34') e conformação de uma face 
lateral (34') que se estende em sentido radial para o exterior, com um material de revestimento, (d) desbaste da saliência (36) 
mediante liberação do material da peça bruta anelar (30) em forma de uma face (41) circundante que converge no revestimento 
(39) e conformação de uma aresta raspadora de óleo (40) entre a face (41) circundante e o flanco anelar inferior (33'), (e) 
usinagem posterior e/ou de finalização da peça bruta anelar revestida (30') para (...).
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTODO 

PARA A PRODUÇÃO DE UM ANEL DE PISTÃO E ANEL DE PISTÃO". 

[001] A presente invenção refere-se a um método para a produção

de um anel de pistão para um pistão de motor de combustão, com um 

dorso de anel, um flanco superior do anel, um flanco interior do anel e 

uma superfície de rolamento. A presente invenção abrange, também, 

um anel de pistão desta espécie.

[002] Em modernos motores Otto e Diesel, a altura construída e,

portanto, a altura da compressão dos pistões é reduzida, a fim de eco

nomizar peso. Além disso, é visada uma redução da altura dos anéis de 

pistão mais altos (anéis concentradores), a fim de minimizar perdas por 

fricção. A pressão de compressão radial sobre anéis de pistão, especi

almente no anel raspador de óleo, também é reduzida, a fim de minimi

zar perdas por fricção. As pressões da ignição e temperaturas na área 

do cabeçote do pistão, bem como as rotações e, portanto, o número dos 

movimentos de curso do pistão por minuto, por sua vez, é aumentado. 

Portanto, torna-se necessário controlar o consumo de óleo, a fim de que, 

por um lado evitar uma subalimentação de óleo lubrificante e, por outro 

lado, para evitar a formação de óleo c carbonizado na área dos anéis 

do pistão, bem como na área das ranhuras dos anéis.

[003] Um anel de pistão, especialmente, um anel concentrador,

durante a operação do motor não poderá raspar a película do óleo em 

sentido ascendente na direção do compartimento combustor, já que, do 

contrário, aumenta acentuadamente o consumo de óleo do motor de 

combustão. Além disso, existe o perigo da formação de óleo carboni

zado, bem como do grimpamento do anel de pistão. A invenção de

monstrou que nos anéis retangulares com face de rolamento cilíndrica, 

após tempo de operação mais prolongado, em consequência do tomba- 

mento do pistão devido ao desgaste surge, automaticamente, uma face 

de rolamento externa de esférica e, portanto, a desejada fenda cônica.
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Baseado nesta experiência, estão atualmente disponíveis, em série, 

anéis de pistão que já são produzidos com uma face de rolamento es

férica. São usados anéis de pistão com face de rolamento assimétrica e 

esférica.

[004] Durante a operação do motor, entre o anel do pistão e a pa

rede do cilindro, cabe uma função vedante importante à película do óleo. 

No caso de uma face de rolamento assimétrica esférica, forma-se uma 

barreira de pressão de óleo especialmente acentuada. A pressão do 

gás, atuante pela seção posterior do anel sobre o anel de pistão, es

maga a película de óleo de tal maneira que "pressão blocante" maior é 

formada na área pouco antes da aresta inferior do anel de pistão. Por

tanto, o gás não poderá fluir na direção do alojamento da manivela.

[005] Ao mesmo tempo, um anel de pistão deste tipo, no movi

mento descendente do pistão, raspa óleo excedente na direção do alo

jamento da manivela. Evita-se, desta maneira, que óleo excedente seja 

transportado para o compartimento combustor ou se acumule na área 

dos anéis de pistão, ou seja, das ranhuras anelares.

[006] O objetivo da presente invenção reside em ampliar de tal

forma um método desta espécie que seja obtido um anel de pistão, o 

qual, na operação do motor, raspe óleo excedente de modo especial 

efetivo na direção do alojamento da manivela.

[007] A solução consiste em um método com as seguintes carac

terísticas: (a) Provimento de uma peça bruta de anel com uma seção 

posterior de anel, um flanco superior de anel, um flanco anelar inferior e 

uma face lateral externo, (b) conformação de um contorno assimétrico 

esférico ao longo da face lateral externa e conformação de uma saliên

cia que se estendem sentido radial para fora, previsto na face lateral 

externa, na área do flanco anelar inferior (c) revestimento da face lateral 

externa com um material de revestimento, (d) Desbaste da saliência, 

com liberação do material da peça anelar bruta me forma de uma face 
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circundante que converge no revestimento e conformação de uma 

aresta de raspagem de óleo entre a face circundante e o flanco anelar 

inferior, (e) usinagem posterior e/ou de acabamento da peça anelar 

bruta para um anel de pistão pronto.

[008] Com o método de acordo com a invenção, obtém-se, de uma

maneira especialmente simples e eficiente, um anel de pistão com uma 

face de rolamento assimétrica esférica, que possui uma aresta raspa- 

dora de óleo característica e durante a operação do motor garante um 

transporte especialmente eficaz de óleo excedente na direção do eixo 

de manivela. Como na área da face lateral externa, entre o contorno 

assimétrico esférico e a face anelar superior, é formada uma chanfra- 

dura ou um raio coformado covexo ou um raio conformado côncavo, no 

sequenciamento do método será obtido uma transição lisa e alinhada 

entre o revestimento da face lateral e o flanco anelar superior (ver no 

passo (d)). A chanfradura, ou seja, o raio possui uma altura axial de B = 

0,10 - 0,30 mm, a aresta quebrada de B = menos 0,4 mm.

[009] O anel de pistão, que pode ser obtido de acordo com a in

venção, adapta-se de uma maneira, especialmente boa para ser usado 

como anel vedante. Um anel de pistão de acordo com a invenção des

taca-se, especialmente, por ser conformado como anel de pistão, com 

câmara em um lado (vide ISO 6621-4), isto é, apresenta uma face de 

rolamento em uma câmara em um lado que possui uma camada fina. 

Com o método de acordo com a invenção torna-se, portanto, possível, 

pela primeira vez, produzir um anel com câmara em uma face com uma 

face de rolamento revestida, na forma de uma camada fina (isto é. uma 

camada que pode ser obtida por um método PVD, um método CVD ou 

um método DLC). Um anel de pistão desta espécie possibilita, além 

disso, a produção de uma aresta pontiaguda de raspagem de óleo, 

isenta do revestimento. Esta aresta raspadora do óleo poderá ser pro

duzida com reduzida altura através do método da invenção, com o que

Petição 870190120652, de 21/11/2019, pág. 7/21



4/10

será aprimorada a vedação contra o chamado "Blow-by", ou seja, o gás 

da combustão que durante passo da compressão flui ao longo dos anéis 

de pistão na direção do eixo de manivela.

[0010] A presente invenção pode ser empregada com motores Otto

de toda a espécie (por exemplo, motores Otto com injeção direta, moto

res desportivos) também em motores de automóveis de passeio e mo

tores diesel utilitários de toda a espécie, também para motores despor

tivos.

[0011] Ampliações vantajosas resultam das concretizações.

[0012] Com o método da invenção podem ser usadas peças brutas

de anéis de formas transversais aleatórias. Adaptam-se de forma espe

cialmente bem, por exemplo, peças anelares brutas na forma de um 

anel trapezoidal unilateral, um anel trapezoidal bilateral ou um anel re

tangular.

[0013] As peças brutas anelares, na dependência das exigências

do caso individual, podem ser produzidas de qualquer material ade

quado. Daí fazem parte, especialmente, materiais de aço, por exemplo, 

aços carbono ou aços nobres, bem como materiais de ferro-gusa. Ma

teriais adequados são, por exemplo, de acordo com a ISO 6621-3: 

Classe 10 - ferro-gusa I(não tratado), classe 20 - ferro-gusa (tratado a 

calor), Classe 30 - ferro-gusa perlítico ou martensítico (tratado a calor), 

classe 40 - ferro-gusa carbídico, perlítico ou martensítico forjável (tra

tado a calor), classe 50 - ferro-gusa com grafite esférico, perlítico, mar

tensítico ou ferrítico (tratado a calor), subclasse 53,56 para fundição es

férica (com tratamento a calor), subclasses MC65 ou MC66 para aço 

nobre, subclasses MC 61, MC 62, MC 63 ou MC 64 para aços com liga). 

[0014] Uma ampliação especialmente vantajosa reside em que a

saliência seja conformada com altura axial de C = 0,10 - 0,55 m e/ou 

com largura radial de D = 0,07 - 0,09 mm. Desta maneira, no sequenci- 

amento do processo será obtida uma face circundante, cuja altura axial
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é dimensionada suficientemente ampla para formar uma aresta raspa- 

dora de óleo de ação confiável e resistente, sem que seja prejudicado a 

função da face de rolamento do anel de pistão (comprar no passo (d)). 

[0015] Convenientemente, entre o contorno esférico assimétrico e a

saliência será formada uma área de transição em formato de uma curva, 

a fim de minimizar o perigo de formações de fissuras. Esta área de tran

sição em forma de curva apresenta, preferencialmente, um raio de R = 

0,10 - 0,30 mm.

[0016] Antes do revestimento da face lateral externa poderão ser

aplicados, de forma conhecida, uma ou várias camadas aderentes ou 

intermediárias, por exemplo, camadas metálicas de cromo, titânio, wol- 

frâmio, zircônio, vanádio e/ou nióbio. Além da face lateral, no passo (c) 

naturalmente poderão ser revestidos, em caráter adicional, o flanco ane

lar superior e/ou o flanco anelar inferior e/ou a seção posterior do anel, 

com pelo menos um meio de revestimento.

[0017] O revestimento será feito preferencialmente por meio de um

método PVD, um método CVD ou um método DLC. As camadas finas 

assim obtidas são extremamente resistentes a desgastes e atribuem ao 

anel de pistão de acordo com a invenção ampla margem de segurança 

contra grimpamento. O emprego de novos métodos PVD é, especial

mente, preferido, como por exemplo, o método PACVD, o método HI- 

PIMS (atomização de alta potência de impulso com magnetron) ou por 

descargas de arco voltáico (Método Laser-Arc). Todos esses métodos 

são conhecidos do especialista.

[0018] Para tanto, de acordo com os requisitos do caso individual,

podem ser empregados todos os materiais conhecidos de revestimento, 

como por exemplo, nitreto de cromo, nitreto de cromo com liga, carbo

neto de cromo, nitreto de cromo-alumínio, óxido de cromo, nitreto de 

titânio, nitreto de titânio-alumínio, carbonitreto de titânio, boreto de titâ- 
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nio, carboneto de zircônio, nitreto de zircônio, carbono contendo hidro

gênio, carbono isento de hidrocarbonetos e/ou carbono dotado de me

tal, contendo hidrogênio.

[0019] Em seguida, um exemplo de execução da invenção será ex

plicado mais detalhadamente com base nos desenhos anexos. As figu

ras mostram em forma esquemática, não obedecendo a escala:

[0020] Fig. 1 exemplo de execução de um pistão para um anel de

pistão de acordo com a invenção, em corte;

[0021] Fig. 2 - vista de detalhe do contorno da face lateral de uma

peça tubular bruta para um primeiro exemplo de execução de um anel 

de pistão consoante a invenção,

[0022] Fig. 3 - peça tubular bruta de acordo com a Figura 2 após o

revestimento;

[0023] Fig. 4 - o anel de pistão pronto, de acordo com a invenção;

[0024] Fig.5 - outro exemplo de execução de um pistão pronto de

acordo com a invenção;

[0025] Fig. 6 - outro exemplo de execução do anel de pistão pronto,

de aço do com a invenção.

[0026] A Figura 1 apresenta um exemplo de execução de um pistão

10 para um anel de pistão 30, de acordo com a invenção 30. O pistão 

10, no exemplo de execução, é um pistão de caixa inteiriço que pode 

ser produzido de um material metálico aleatório. O pistão 10 apresenta 

um cabeçote de pistão 11 com um fundo de pistão 12, uma concavidade 

combustora 13, um ressalto de pistão 14 em uma seção anelar 15, em 

cujas ranhuras anelares estão inseridos três anéis de pistão 30, 16, 17, 

como sejam um anel de compressão 30, um anel intermediário 16 e um 

anel raspador de óleo 17. O pistão 10 apresenta, além disso, uma haste 

de pistão 18, cubos de pistão 19 recuados diante do ressalto do pistão 

14, possuindo perfurações de cubo 21 para inserir um pino de pistão 
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(não mostrado), bem como suportes de cubos 22. O pistão 10, em es

tado montado, está integrado, de forma conhecida, em um cilindro, cuja 

face de rolamento 23 está indicada na Figura 1. A face de rolamento 23 

pode ser formada, de modo já conhecido, ou da perfuração do aloja

mento da manivela do cilindro ou de uma bucha móvel de cilindro.

[0027] No exemplo de execução, o anel de compressão 30 é con

formado de acordo com a invenção, ou seja, é produzido de acordo com 

o método consoante a invenção. Naturalmente, cada um dos anéis de 

pistão, ou seja, dois ou três anéis de pistão podem ser produzidos de 

acordo com o método da invenção.

[0028] A Figura 2 mostra uma peça anelar bruta 30' para um anel

de pistão 30 de acordo com a invenção. O lado superior do anel de pis

tão 30 a ser produzidas é designado, de forma comum, como "TOP". A 

peça anelar bruta 30" apresenta uma seção posterior anelar 3'1', um 

flanco anelar superior 32', um flanco anelar 33' inferior e uma face lateral 

externa 34'.A peça bruta anelar 30' consiste, no exemplo de execução 

de um Dops materiais acima mencionados, de acordo com o ISO 6621

3, ou seja, ferro-gusa com grafite esférico (subclasse MC 53 ou MC 56) 

sendo conformada em seção transversal ,por exemplo, como anel tra

pezoidal duplo.

[0029] Ao longo da face lateral 34' externa será, inicialmente, de

forma conhecida, conformada um contorno 35 esférico assimétrico. O 

cálculo do contorno 35 esférico assimétrico é conhecido do especialista. 

[0030] Ao mesmo tempo será conformada uma saliência 36 proje

tada em sentido radial para o exterior, na face lateral 34' externa, na 

região do flanco anelar inferior 223'. A saliência 36 apresenta, no exem

plo de execução, uma altura axial de C = 0,30 mm e, referido a uma 

linha de referência A, apresenta uma largura radial D = 0,08 mm. A linha 

de referência A será posicionada de tal maneira que a saliência 36 ul

trapassa além da linha de referência A em uma área que corresponde, 
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aproximadamente, à dupla espessura da camada posteriormente a ser 

aplicada. A espessura da camada, de acordo com os requisitos de cada 

caso, requer aproximadamente 2 pm - 60 pm.

[0031] Entre o contorno 35 assimétrico esférico 35 e a saliência 36

será conformado uma área de transição 38 em forma de curva, a fim de 

minimizar o perigo da formação de fissuras. Esta área de transição 38 

em forma de curvas apresenta, no exemplo de execução, um raio de R 

= 0,20 mm.

[0032] Além disso, na área da face lateral externa 34', entre o con

torno 35 assimétrico esférico e o flanco anelar superior 32' no exemplo 

de execução é conformada uma chanfradura 37. A chanfradura 37 apre

senta, no exemplo de execução, uma altura de B = 0,22 mm.

[0033] Com isto, a face lateral externa 34' estará finalizada. Esta

usinagem - na dependência do material empregado para a peça bruta 

anelar 30' - pode ser feita de forma já conhecida com um método de 

remoção de aparas.

[0034] A peça anelar bruta 30', no exemplo de execução será re

vestido por meio de um método PVD conhecido, como por exemplo, 

descarga de arco voltáico PCD, recebendo revestimento de nitreto de 

cromo. Para preparo do revestimento da peça bruta anelar 30', esta 

será, de forma conhecida, limpa e, eventualmente, revestida com uma 

camada de agente de ligação. No exemplo de execução apenas a face 

lateral externa 34' será revestida. Além disso, o flanco anelar superior 

32' e/ou o flanco anelar inferior 33' e/ou a seção anelar posterior 2'' pode 

ser revestida com um ou vários materiais de revestimento. No exemplo 

de execução a face lateral externa 34' será revestida com um revesti

mento 39 do tipo MIP230 de nitreto de cromo. O revestimento 39 apre

senta uma estrutura cerâmica porosa, monofásica, com uma dureza de 

1.200 HV até 1.600 HV (Vickers).

[0035] A Figura 3 apresenta a peça bruta anelar 30'. Pode-se bem 
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reconhecer que a chanfradura 37 produz uma transição lisa e alinhada 

entre o revestimento 39 e o flanco anelar superior 32'.

[0036] A Figura 4 apresenta o anel de pistão 30 pronto com seção

dorsal posterior 31, um flanco anelar superior 32, um flanco anelar infe

rior 33 e uma face lateral externa revestida 34. Para produzir o anel de 

pistão pronto 30, inicialmente será desbastada a saliência 36 com usi- 

nagem de remoção de aparas. No caso, surge uma face 31 circundante, 

em cuja região está liberado o material da peça bruta anelar 30' ou seja, 

do anel de pistão 30. A face 41 circundante, converge de forma lisa e 

alinhada no contorno 35 circundante, em cuja região o material da peça 

bruta anelar 30' está liberado, ou seja, o anel de pistão 30. A face 41 

circundante converge de forma lisa e alinhada no contorno 35 esférico 

assimétrico. Com o desbaste da saliência 36 é formada uma aresta de 

raspagem de óleo 40 pontiaguda, na qual a face 41 circundante e o 

flanco anelar inferior 3 se encontram.

[0037] Finalmente, o anel do pistão 30 será, de forma conhecida,

submetido a um acabamento e/ou finalização, de maneira que na área 

da face circundante 41, bem como do contorno 35 esférico assimétrico 

será obtida a face de rolamento 42 acabada.

[0038] A Figura 5 apresente outro exemplo de execução de um anel

de pistão 130 pronto., O anel de pistão 130 corresponde, essencial

mente, ao anel de pistão 30 de acordo com a Figuras de 1 a 4 e será 

produzido com o mesmo método de acordo coma invenção. Elementos 

estruturais idênticos possuem, portanto, os mesmos sinais de referên

cia, e, neste sentido é feita referência remissiva à descrição aplicável às 

Figuras de 1 a 4.

[0039] A única diferença consiste no fato de que no anel de pistão

130 na área da face externa revestida 34 entre o contorno 35 esférico 

assimétrico e o flanco anelar superior 32 é conformado um raio 37'con- 

vexo. O raio 37' apresenta em seu exemplo de execução uma altura 
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axial de B = 0,22 mm. É bom perceber que também o raio 37' produz 

uma transição lisa e alinhada entre o revestimento 39 e o flanco anelar 

superior 32.

[0040] A Figura 6 apresenta um outro exemplo de execução de um

anel de pistão pronto 230 de acordo com a invenção. O anel de pistão 

230 corresponde, essencialmente, ao anel de pistão 30 conforme as Fi

guras de 1 a 4 e será produzido com o mesmo método de acordo com 

a invenção. Elementos estruturais idênticos possuem, portanto, o 

mesmo número de referência, e, neste sentido, é feita referência remis- 

siva à descrição nas Figuras de 1 a 4.

[0041] A única diferença reside em que o anel do pistão 230, na

área da face lateral externa 34, entre o contorno 35 assimétrico esférico 

e o flanco anelar superior 32, será conformado um raio 37" de confor

mação côncava. Pode-se bem reconhecer que também o raio 37" de 

conformação côncava, produz uma transição lisa e alinhada entre o re

vestimento 39 e o flanco anelar superior 32.

[0042] Como resultado será obtido um anel de pistão 30, 130,230

para usar como anel vedante, o qual possui uma aresta raspadora de 

óleo característica e na operação do motor garante um transporte espe

cialmente eficaz de óleo excedente na direção do eixo de manivela.

Petição 870190120652, de 21/11/2019, pág. 14/21



1/3

REIVINDICAÇÕES
1. Método para a produção de um anel de pistão (30, 130, 

230) para um pistão (10) de um motor de combustão, com uma seção 

anelar posterior (31), um flanco anelar superior (32), um flanco anelar 

inferior (33) e uma face de rolamento (42), caracterizado pelo fato de 

que apresenta os seguintes passos do método

(a) prover uma peça bruta anelar (30') com um dorso anelar 

(31'), um flanco anelar superior (32'), um flanco anelar inferior (33') e 

uma face lateral externa (34'),

(b) conformação de um contorno (35) esférico assimétrico ao 

longo da face lateral externa (34') e conformação de uma saliência (36) 

na face lateral externa (34') que se projeta em sentido radial para o ex

terior, na área do flanco anelar inferior (33'),

(c) conformação de uma chanfradura (37), um raio (37') de 

conformação côncava (37') ou um raio de formação convexa (37'') com 

uma altura axial de B = 0,10 - 0,30 mm na área da face lateral externa 

(34') entre o contorno (35) esférico assimétrico e o flanco anelar superior 

(32'),

(d) revestimento da face lateral externa (34') com um material 

de revestimento,

(e) desbaste da saliência (36) mediante liberação do material 

da peça bruta anelar (30') na forma de uma face (41) circundante e con

vergente no revestimento (39), e conformação de uma aresta de raspa- 

gem de óleo (40) entre a face (41) circundante e o flanco anelar inferior 

(33'),

(f) retrabalho ou acabamento da peça bruta anelar (30') re

vestida para produzir um anel de pistão acabado (30, 130, 230).

2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que no passo (a) é usada uma peça bruta anelar (30') em 

forma de um anel trapezoidal unilateral, um anel trapezoidal bilateral ou
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um anel retangular.

3. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que no passo (a) é usada uma peça bruta anelar (30') de 

um material de aço ou de material de ferro-gusa.

4. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que no passo (b), a saliência (36) é conformada com uma 

altura axial de C = 0,10 - 0,55 mm, preferencialmente de C = 0,20 - 

0,40 mm e/ou com uma largura radial de D = 0,07 - 0,09 mm.

5. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que no passo (b) entre o contorno esférico assimétrico (35) 

e a saliência (36) é conformada uma região de transição (38) em forma 

de curva.

6. Método de acordo com a reivindicação 5, caracterizado 

pelo fato de que a área de transição (38) curvilínea é conformada com 

um raio de R = 0,10 - 0,30 mm.

7. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que entre o passo (c) e o passo (d) sobre a face lateral 

externa (34') são aplicadas uma ou várias camadas aderentes ou inter

mediárias.

8. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que no passo (d), adicionalmente ao flanco anelar superior 

(32') e/ou o flanco anelar inferior (33') e/ou a seção anelar dorsal (31') 

são revestidos com pelo menos um material de revestimento.

9. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que no passo (d) o revestimento ocorre conforme um mé

todo PVD ou um método CVD ou um método DLC.

10. Anel de pistão (30, 130, 230), caracterizado pelo fato de 

que pode ser produzido com um método como definido em qualquer 

uma das reivindicações 1 a 9.

11. Anel de pistão (30, 130, 230) para um pistão (10) de um 
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motor de combustão, com um dorso anelar (31), um flanco anelar supe

rior (32), um flanco anelar inferior (33) e uma face de rolamento (42) 

com câmara em uma face, provida de um revestimento (39), sendo que 

é prevista uma face (41) circundante que converge no revestimento (39), 

a qual, mediante conformação de uma aresta raspadora de óleo (40) 

converge no flanco anelar inferior (33), caracterizado pelo fato de que a 

face de rolamento (42) apresenta um contorno assimétrico esférico, 

sendo que a face de rolamento (42) converte sobre uma chanfradura 

(37), um raio (37') de conformação convexa ou um raio (37") de confor

mação côncava com altura axial de B = 0,10 - 0,30 mm no flanco anelar 

superior (32).

12. Anel de pistão (30, 130, 230) de acordo com a reivindi

cação 11, caracterizado por ser um anel de compressão.
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