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RESUMO 

 

Em conexões flangeadas, estabelecer os limites do torque aplicado é de grande relevância 

para um bom resultado na conclusão do projeto. Há algumas formas de se fazer isto, porém, 

uma das maneiras mais ágeis seria pelo controle da pré-carga nos estojos. Portanto, o objetivo 

deste trabalho é de comparar os valores de pré-carga obtidos através de dois métodos 

diferentes e, assim, comparar tais aplicações. Pelo primeiro, através do uso de extensômetros 

acoplados em uma célula de carga, será possível medir diretamente o alongamento dos 

estojos. Já o segundo, opta por um método mais prático, isto é, fazendo-se o uso de um 

transdutor ultrassônico. 

 

Palavras-Chave: Ultrassom; Conexão Flangeada; Transdutor Piezoelétrico; Estojos; 

Cádmio; Bissulfeto de Molibdênio; Torque Aplicado; Pré-carga. 



 

 

ABSTRACT 

 

In flanged connections, establishing the applied torque limits has a great relevance for a good 

outcome in the project conclusion. There are a few ways to do this, but one of the most agile 

ways is by controlling the preload in the bolts. Therefore, this work aims to compare the 

preload values obtained through two different methods and, thus, to compare such 

applications. For the first one, using strain gauges in a load cell, it will be possible to directly 

measure the bolts’ elongation. The second one, opts for a more practical method, which is by 

using an ultrasonic transducer. 

 

 

Key-Words: Ultrasound; Flanged Connection; Piezoelectric Transducer, Bolts, Cadmium, 

Molybdenum Disulfide, Applied Torque, Preload. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tubulações podem ser conectadas de diferentes formas, sendo a escolha do método de 

união mais apropriado dependente de diversos fatores. Por exemplo, em tubulações subsea, 

por se tratar de uma grande extensão, diferenças de temperatura e pressões elevadas, a forma 

mais eficaz de garantir seu bom funcionamento é através de flanges onde estojos serão 

rosqueados. O rosqueamento permite: a fixação da peça em componentes auxiliares e a 

vedação devido a força de compressão, pois promove estanqueidade das juntas, garantindo a 

passagem do fluido  (Muniz, 2007). Por esta razão, o estudo do torque aplicado em estojos 

que farão o estanqueamento da junta flangeada é de extrema importância para assegurar sua 

funcionalidade e o desempenho do equipamento. 

Como estojos são rosqueados nas cavidades dos flanges, a geração de atrito é 

inevitável devido ao movimento de torção dos mesmos.  Entretanto, sem ele, seria impossível 

efetuar tal processo. Todavia, se valores de atrito forem maiores que os desejados, a torção 

requerida será maior, sendo assim, a pré-carga pretendida pode não ser alcançada, visto que, 

segundo Eccles et al., 2010 em seu artigo, a pré-carga é resultado da “tensão axial gerada 

quando o estojo é apertado”.  

Felizmente, através da relação estabelecida pelo físico inglês Robert Hooke publicada 

no ano 1676, chamada de lei da elasticidade ou lei de Hooke, é possível obter uma relação 

previsível entre a tensão e o alongamento do estojo através do Módulo de Elasticidade ou 

Módulo de Young do material do estojo (Editors of Encyclopaedia Britannica, 1998). Este 

processo, portanto, será tomado como referência neste trabalho para determinar a pré-carga 

em estojos. A técnica de ultrassom aplicada na determinação do alongamento dos estojos, e 

por conseguinte na determinação da pré-carga será investigada neste trabalho, por ser um 

método capaz de aferir precisamente as medidas de alongamento, garantindo precisão 

dimensional e rápida leitura. 
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Desta maneira, o trabalho objetiva a validação do controle da pré-carga através do 

método de ensaio não destrutivo de ultrassom. Este estudo se estruturará através da pesquisa 

bibliográfica e dos resultados obtidos dos experimentos realizados: medição do alongamento 

de dez estojos, cinco com revestimento de Cádmio e cinco com revestimento de Bissulfeto de 

Molibdênio, pelo transdutor ultrassônico e por células de carga e torque a base extensômetros 

de resistência elétrica, e do conhecimento do torque aplicado através de um torquímetro. 

Pretende-se desta forma, contribuir para o aprimoramento dos métodos de verificação de pré-

carga em estojos de juntas flangeadas.   



19 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTOS DA MONTAGEM DE FLANGES COM FIXADORES 

ROSQUEADOS 

 

2.1 CONEXÕES FLANGEADAS 

Conexões flangeadas são anéis nas bordas de tubos com a finalidade de conferir a 

continuidade do mesmo. Uma vez que há necessidade de tubulações em grandes extensões, a 

fabricação e o transporte de uma única peça torna-se inivável, dessa forma, os flanges são 

utilizados para conectar os vários trechos de tubulações subsea, e também conectar as 

tubulações aos equipamentos. 

 Uma das possíveis uniões de juntas é através de estojos, ou parafusos, e duas porcas 

sextavadas acopladas nas duas extremidades. Ou seja, o estojo é colocado entre a superfície 

na qual se quer garantir a vedação e sua fixação é garantida por meio das porcas, conforme 

mostra a Figura 1.  

 

Figura 1: Esquema de Junta com Fixador 

Fonte: Adaptado de Nassar e Sun (2017) 
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O esquema da Figura 1, portanto, é o mais empregado em juntas que utilizam Flanges 

API, o escolhido para estudo neste trabalho, assim como é utilizado na indústria de óleo e gás 

(D’Oliveira, 2018). A Figura 2 mostra um Flange API utilizado na indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Junta Flangeada 

Fonte: Adaptado de Freudenberg Oil & Gas Technologies (2018) 

 

Para conferir esta união, é necessário “apertar” os estojos, ou seja, aplicar torque 

criando uma tensão que o impedirá de afrouxar quando expostos à vibrações, ciclos térmicos 

ou choques por exemplo, e comprimindo os membros da junta, o que acarretará o 

alongamento dos estojos através de deformações elásticas. É válido ressaltar que um alto 

torque pode tornar os estojos mais propensos à ruptura. Dessa forma, tanto os membros das 

juntas quanto os estojos se comportam como molas rígidas e, se fossem liberados logo após o 

aperto, eles voltariam aos seus comprimentos originais. Também, assim como molas, há um 

armazenamento de energia potencial que, neste caso aplicado, garantiria a vedação (Bickford, 

2008). 
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Figura 3 - Esquema de Forças no Flange 

Fonte: Adaptado de Hydratight (2016) 

 

2.2 RELAÇÃO TORQUE X PRÉ-CARGA 

Na física clássica, é possível definir  torque como a ação de uma força em relação a 

um ponto conferindo ao corpo capacidade de girar e, portanto, aceleração angular (Sears, 

1973). A pré-carga, no entanto, nada mais é do que a força de montagem inicial, ou seja, o 

esforço para resistir às pressões de trabalho normais sem romper ou afrouxar (Muniz, 2007). 

Isso quer dizer que ao fornecer o torque, “aperta-se” o parafuso e, por consequência, o estojo 

se alonga, armazenando energia potencial, “criando” a pré-carga. 

Sendo um fenômeno intrínseco das juntas e com fator crucial na qualidade do 

processo, é possível controlar a pré-carga através de alguns fatores, sendo o torque aplicado o 

meio mais prático, direto e menos custoso. 

Pela Equação proposta por Motosh, é possível conseguir esta relação: 

 

                                              (1) 

 

No qual: 

Tin = Torque aplicado no fixador (in.-lb, mm-N) 

Fp = Pré-carga no fixador (lb, N) 
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P = Passo dos fios (in., mm) 

μt = Coeficiente de atrito entre rosca e estojo  

rt = Raio efetivo de contato entre a rosca e o estojo (in., mm) 

β = Meio-ângulo dos fios 

n = Raio de contato efetivo dos fios (in., mm) 

μn = Coeficiente de atrito entre a face da porca e a superfície superior da junção 

rn = Raio efetivo de contato entre a porca e a superfície da junta (in., mm) 

 

A Equação 1 significa que o torque aplicado pelo operador é resultado de três torques 

de reação. O primeiro é oriundo da ação do plano inclinado das roscas da porca nas roscas do 

estojo, comprimindo a junta e a porca e torcendo o estojo. A segunda parcela, também faz 

parte do torque que torcerá o estojo, porém é originário da contenção do atrito entre as roscas 

da porca e do estojo. Já o terceiro torque de reação é criado pela restrição de atrito entre a face 

da porca e a arruela ou diretamente na face do flange. 

Através de estudos mais aprofundados, pode-se observar, que o torque de atrito na 

porca é cerca de 50% da reação total, o torque de atrito da rosca 40% e o chamado 

componente de alongamento do parafuso, ou a relação entre o plano inclinado das roscas e da 

porca, é responsável por aproximadamente 10% da reação total. Então, se há um aumento no 

coeficiente de atrito de uma parcela, quando estudado no conjunto, isto se traduz como um 

aumento significativo no torque inicial. Logo, controlar os fatores dependentes é de extrema 

importância. 

Portanto, há uma segunda Equação que resume e condensa tudo o que pode afetar a 

relação torque versus pré-carga, como atrito, torção, flexão, deformação plástica dos fios, 

como pode ser vista na Equação 2. 

 

                                                        

                                                 (2) 

 

No qual: 
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Tin = Torque aplicado (lb-in.; N-mm) 

Fp = Pré-carga alcançada (lb, N) 

K = Fator de Porca (adimensional) 

D = Diâmetro nominal (in., mm) 

 

Sendo a Equação 2 mais simplificada, o estudo apresentado neste projeto irá utilizá-la 

como base nos cálculos da pré-carga. 

 

2.3 TRIBOLOGIA 

 

No rosqueamento de estojos, alguns fenômenos tribológicos são encontrados, sendo os 

principais, e, por consequência, focos de estudos, o atrito, a lubrificação e o desgaste (Muniz, 

2007).  Em conexões flangeadas, ao se aplicar o torque nos estojos para garantir a união das 

peças e garantir a vedação, forças são formadas: uma parcela virará força tensora, no qual é a 

responsável em manter o posicionamento adequado, e outra parcela será absorvida pelo 

conjunto na forma de atrito e deformações. Sendo assim, ambas dependem diretamente do 

torque aplicado inicialmente. 

Há uma relação extremamente importante que deve ser considerada ao se aplicar o 

torque no estojo: o fator de porca, ou também chamado como coeficiente de torque por Joseph 

Edward Shigley (BUDYNAS, 2011). Este fator adimensional, ocorrendo entre o parafuso e a 

porca, e o parafuso e o flange, nada mais é do que um fator que representa o esforço para 

superar o atrito neste processo durante o torqueamento. Em “Variables Affecting Nut Factors 

For Field Assembled Joints”, é estabelecido duas maneiras de determinar este fator de porca 

(Cooper, 2011). A primeira seria usando os dados de fator de atrito do fabricante da rosca. O 

segundo, mais preciso, seria determinar em laboratório. Todavia, além de serem necessários 

equipamentos de aplicação de torque altamente sofisticados, este método elimina fatores que 

são comuns no campo e não em laboratório, logo os resultados serão mais baixos do que 

seriam no dia a dia (Cooper, Heartwell, 2011). 

Neste mesmo artigo, os autores almejam estabelecer o fator de porca através de 

experimentos. Com isso, determinam, através da ferramenta Six Sigma, que os fatores 
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realmente necessários são o diâmetro e o uso do estojo (se é um produto sem uso prévio ou 

reutilizado), a carga e o tratamento de roscas e arruelas, ou seja, o uso de lubrificantes ou não.  

Nos experimentos decritos neste projeto, foram utilizados estojos novos e com 

dimensões comumente utilizadas na indústria, pois, conforme afirmam os resultados de 

Cooper e Heartwell (2011), em suas pesquisas, é de extrema importância usar estojos novos 

ao invés de usados no controle melhor do atrito. Ademais, em “Introduction to the Design and 

Behaviour of Bolts and Bolted Joints”, Bickford (2008) apresenta um estudo, no qual obtém-

se o valor do fator porca para um lubrificante à base de molibdênio.  

Entretanto, como neste projeto o experimento realizado foi o mesmo que o descrito em 

“Investigação Da Influência Do Revestimento De Fixadores E Condição De Lubrificação Na 

Relação Torque X Pré-Carga Na Montagem De Flanges API” (D’Oliveira, 2018), no qual há 

o desenvolvimento detalhado da obtenção do fator de porca (K) mais adequado para o 

experimento. Sendo assim, os valores do fator de proca utilizados neste projeto são os 

indicados  na Tabela 1. 

Tabela 1: Fatores de Porca 

 

Fonte: d’Oliveira (2018) 

Além disso, um exemplo citado em várias literaturas é o lubrificante à base de 

Bissulfeto de Molibdênio (MoS2). Este produto pode ser tanto um aditivo para lubrificantes 

líquidos, quanto o próprio lubrificante sólido no qual pode ser espalhado em todo o parafuso 

ou em regiões selecionadas, sendo isso um aspecto positivo (Croccolo et. al., 2017). Neste 

caso, por conseguinte, escolheu-se utilizar tal produto objetivando melhores resultados. 

 

2.4 RELAÇÃO ENTRE ALONGAMENTO E TORQUE 
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Quando uma força de tração é aplicada, o estojo se alonga, causando uma deformação 

axial, assim como uma mola o faria. Este alongamento é linear enquanto a tensão estiver entre 

os valores aceitáveis, desde que a tensão não atinja o limite de escoamento do material. A 

relação entre a tensão e o alongamento dentro do regime elástico é obtida através do Módulo 

de Elasticidade do material, que pode ser verificada pela Lei de Hooke. 

 

Figura 4 - Gráfico de Tensão e Deformação 

Fonte: Adaptado de Hydratight (2016) 

 

                                                             (3) 

 

Onde  (unidades no SI): 

 = Tensão atuante (Pa) 

E = Módulo de Elasticidade do material (Pa) 

 = Deformação (adimensional) 

 

Considerando deformação como a deformação nominal, tem-se que: 

 

                                                                                                         (4) 
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No qual: 

 

L = Comprimento final (m) 

Lo = Compimento inicial (m) 

 

Logo, a Equação 3 pode ser reescrita como: 

 

                                                                                             (5) 

 

Partindo-se do conhecimento geral da relação entre tensão e força da física clássica: 

                                                                                                                    (6) 

 

Onde: 

F = Força de Pré-carga gerada (N) 

A = Área efetiva da seção do estojo (m²) 

 

Obtém-se, portanto, a Equação 7, pois como no experimento, que será apresentado e 

discutido adiante, e no dia a dia, não é possível medir a pré-carga diretamente, a solução 

disponível é determinar a pré-carga através do alongamento dos estojos. 

                                                                                            (7) 

 

É importante relatar que fatores externos como mudança de temperatura, variação 

dimensional da junta, deformação plástica do estojo, superfícies com planos de inclinação 

muito diferentes do estipulado e o comprimento do grip (“pegada de serviço”) influenciam no 

resultado do torque desejado. 

Além disso, ao longo do processo do torque, o estojo vai sofrendo deformações em 

pequenas escalas, difíceis de medir com precisão manualmente. Por esse motivo, é de extrema 

importância fazer o uso do método adequado de medição da deformação, que neste trabalho 
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foi feito com o uso do ultrassom. Células de carga a base de extensômetros de resistência 

elétrica foram utilizadas para medição da pré-carga aplicada nos estojos 
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3 DETERMINAÇÃO DO ALONGAMENTO UTILIZANDO ULTRASSOM 

  

3.1 O ULTRASSOM E ONDAS LONGITUDINAIS 
 

Quando vibrações são emitidas a frequências maiores do que as audíveis pelos seres 

humanos, cerca de 20kHz, estas são classificadas como ultrassom (Halliday e Resnick, 1984).  

As ondas longitudinais consistem em uma perturbação periódica ou vibração que 

ocorre na mesma direção que o avanço da onda. Uma mola helicoidal que é comprimida em 

uma extremidade e depois experimenta uma onda de compressão que percorre seu 

comprimento, seguida por um alongamento; um ponto em qualquer bobina da mola se moverá 

com a onda e retornará pelo mesmo caminho, passando pela posição neutra e, em seguida, 

invertendo seu movimento novamente (Hausmann e Slack, 1948). 

O som que se move através do ar também comprime e reduz o gás na direção do 

deslocamento da onda sonora, à medida que eles vibram para frente e para trás. As ondas 

sísmicas P (primárias) também são longitudinais. Em uma onda longitudinal, cada partícula 

de matéria vibra em torno de sua posição de repouso normal, e ao longo do eixo de 

propagação, e todas as partículas que participam do movimento ondulatório se comportam da 

mesma maneira, exceto que há uma mudança progressiva na fase (qv) de vibração, ou seja, 

cada partícula completa seu ciclo de reação mais tarde. Os movimentos combinados resultam 

no avanço de regiões alternadas de compressão e rarefação na direção da propagação. 
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Figura 5 - Onda longitudinal: modelo mecânico 

Fonte: Hausmann e Slack (1948) 

 

Um modelo mecânico é útil para explicar ondas longitudinais. No topo da Figura 5, 

pequenas massas A, B, C, etc. são unidas por molas helicoidais para representar um meio 

transmissor que possui propriedades de inércia e elasticidade. Como a massa B tem inércia, o 

movimento de A para a esquerda (seta 2) estende a mola à qual está acoplado e o movimento 

para a direita (seta 1) a comprime. Um movimento correspondente será comunicado a B, 

exceto que haverá ligeiro atraso na fase. A massa B transmitirá seu movimento ao parceiro C, 

e assim por diante, o impulso viajando de A para K e o atraso progressivamente aumentando. 

No instante mostrado, A leva J em fase de 360 °; A está começando sua segunda vibração, 

enquanto J está apenas começando a sua primeira. 

Uma representação transversal de uma onda longitudinal é mostrada na parte inferior 

da Figura 5. Aqui linhas verticais são desenhadas através das posições de descanso (indicadas 

por a, b, c, etc.), com comprimentos proporcionais às distâncias que as massas se moveram a 

partir do ponto de equilíbrio (suas amplitudes). As linhas são desenhadas para cima a partir do 

eixo quando o deslocamento é para a esquerda e para baixo quando para a direita. A curva 

suave desenhada através das extremidades das linhas verticais dá uma curva transversal. Esta 

curva transversal mostra que há uma compressão e uma rarefação por ciclo, sendo um 

comprimento de onda. A freqüência, em Hz, seria representada pelo número de ciclos 

completos executados por qualquer uma das massas por segundo (Hausmann e Slack, 1948). 

 

3.2 TRANSDUTORES  

 

Um transdutor ultrassônico é um dispositivo usado para converter algum outro tipo de 

energia em uma vibração ultrassônica. Existem vários tipos básicos, classificados pela fonte 

de energia e pelo meio em que as ondas estão sendo geradas.  
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Os dispositivos do tipo mecânico incluem transdutores acionados de forma 

pneumática ou hidráulica. Esses dispositivos, limitados a baixas freqüências ultrassônicas, 

possuem diversas aplicações industriais, incluindo secagem, limpeza ultrassônica e injeção de 

óleo combustível.  

Já os transdutores eletromecânicos são versáteis e incluem dispositivos piezoelétricos 

e magnetostritivos. Um transdutor magnetoestrictivo faz uso de um tipo de material 

magnético no qual um campo magnético oscilante aplicado comprime os átomos do material, 

criando uma mudança periódica no comprimento do material e produzindo assim uma 

vibração mecânica de alta frequência. Os transdutores magnetostritivos são usados 

principalmente nas faixas de frequência mais baixas e são comuns em limpadores 

ultrassônicos e aplicações de usinagem ultrassônica. 

Ainda mais versátil, há o cristal piezoelétrico, que converte um campo elétrico 

oscilante no cristal em uma vibração mecânica. Cristais piezoelétricos são comumente 

constituídos de quartzo, sal de Rochelle e materiais cerâmicos. Os transdutores piezoelétricos 

são prontamente utilizados em toda a faixa de freqüência e em todos os níveis de saída. 

Formas particulares podem ser escolhidas para aplicações particulares. Por exemplo, uma 

forma de disco fornece uma onda ultra-sônica plana, enquanto a curvatura da superfície 

radiante em uma forma ligeiramente côncava ou em forma de tigela cria uma onda ultra-

sônica que focará em um ponto específico. Os transdutores piezoelétricos e magnetostritivos 

também são empregados como receptores ultrassônicos, captando uma vibração ultra-sônica e 

convertendo-a em uma oscilação elétrica. 

 

3.3 PROPAGAÇÃO DE ONDAS EM SÓLIDOS 

 

Todos os materiais possuem uma velocidade acústica característica. Ela representa a 

velocidade com que o som se propaga em determinado meio. Entretanto, esta velocidade pode 

variar de amostra para amostra de um mesmo material, não sendo uma constante absoluta. A 

velocidade acústica real varia entre estojos de mesmo material e até mesmo quando a 

composição é rigidamente controlada (Halliday e Resnick, 1984). Esta velocidade é descrita 

pela Equação 8. 

                                                            (8) 
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Onde: 

c = Velocidade acústica (m/s) 

E = Módulo de Young (N/m²) 

 Massa específica (kg/m³) 

 

Quando um pulso elétrico é aplicado a um elemento piezoelétrico no transdutor, este 

cria uma onda de choque ultrassônica, também chamada onda longitudinal, que viaja através 

do estojo na velocidade acústica do material. 

 

3.4 ULTRASSOM NA MEDIÇÃO DO ALONGAMENTO 

 

A onda ultrassônica viaja desde o transdutor até o fim deste. Quando a onda encontra 

uma mudança abrupta de densidade, como no final do estojo, grande parte dela é refletida, 

viajando de volta ao transdutor. Quando esta onda reencontra o elemento piezoelétrico, um 

pequeno sinal elétrico é emitido. 

O equipamento, portanto, mede o tempo do intervalo entre a emissão e a recepção do 

pulso de som, e este valor é usado como base para seus cálculos. Esse valor de intervalo 

dividido por dois representa o tempo de voo (TOF), ou seja, o tempo que a onda leva para 

percorrer uma vez a extensão do estojo. O TOF é, então, multiplicado pela velocidade 

acústica do material do estojo, resultando no comprimento deste. 

 

Figura 6 - Esquema da Leitura do Ultrassom 

Fonte: Adaptado de Hydratight (2016) 
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3.5 PROCEDIMENTO: ULTRASSOM NA PRÁTICA 
 

As informações a seguir são válidas para o aparelho Ultrassom Boltscope PRO, do 

fabricante Hydratight, e podem não corresponder a aparelhos de outros fabricantes. 

Para utilizar o ultrassom na leitura do alongamento ou diretamente da pré-carga, é 

necessário configurar o aparelho e definir os parâmetros a serem utilizados. Primeiramente 

escolhe-se o transdutor mais adequado ao estojo, e é feita a calibração do aparelho quanto à 

velocidade do transdutor, mais detalhes dessa etapa estão descritos na seção 4.1.3. 

De início, cria-se um grupo para armazenar os dados das medições, para criar o grupo 

é necessário fornecer um nome, quantos estojos serão medidos, este número fornecerá a 

quantidade de linhas, e quantas medidas serão feitas para cada estojo, este fornecerá a 

quantidade de colunas. Dessa maneira, com as medições organizadas em matriz, é possível 

transitar entre os estojos em qualquer ordem, e tomar medidas de forma eficiente em passes 

de aperto cruzado como recomenda a norma ASME (2013), por exemplo. 

 

Figura 7 - Exemplo de Aperto Cruzado 

Fonte: Adaptado de ASME (2013) 

 

Além do transdutor ultrassônico, há também uma entrada para o transtutor térmico, 

para que o aparelho corrija os efeitos da dilatação térmica. Como nos experimentos descritos 

nesse trabalho foram feitos em laboratório com ar refrigerado e em estojos a temperatura 

ambiente, não foi necessário usar o segundo transdutor. 
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O próximo passo é configurar preferências de unidade e modos de leitura, se o usuário 

quer ler o alongamento ou diretamente a pré-carga, por exemplo. Dentro do novo grupo 

criado, o usuário coloca o valor do comprimeto dos estojos, essa estimativa ajudará o 

ultrassom a ignorar falsos sinais como, por exemplo, uma descontinuidade no material.   

De todos os passos para iniciar a medição, a etapa mais crucial é informar a 

velocidade acústica do material. Neste trabalho, todos os estojos utilizados foram L7 (ASTM 

A320), como é um material bastante usual, a velocidade acústica estava, dentre outros 

materiais, em uma lista que já vem, de fábrica, na memória do ultrassom. A velocidade 

utilizada foi de de 5964,7303 m/s. Porém, também é possível fornecer a velocidade acústica 

como um dos parâmetros de entrada no aparelho, caso seja desejado. 

 

 

 

Figura 8 - Ultrassom Boltscope PRO Hydratight 

Fonte:  Hydratight (2018)
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4 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

Para a realização dos testes e coleta de dados, foi montado no Laboratório de 

Vibrações e Automação um aparato para simular a operação de rosqueamento dos estojos em 

um flange, conforme mostrado esquematicamente na Figura 9 e na fotografia da Figura 10. 

 

 

 

Figura 9 - Desenho esquemático do aparato experimental 

Fonte: Próprios Autores (2018) 
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Figura 10 - Aparato experimental 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Este aparato é constituído de uma célula de carga e torque a base de extensômetros de 

resistência elétrica, com uma cavidade de diâmetro de 1,5 polegada na qual o estoje é 

inserido. Esta célula reproduz as condições de instalação de um estojo nos flanges de uma 

união flangeada, sendo fixada em seis pontos em uma placa engastada na bancada para 

conferir estabilidade ao ensaio. 

Para aplicar o torque, uma chave de torque com acionamento pneumático, ou 

torqueadeira, foi utilizada, com um transdutor de torque posicionado entre a torqueadeira e, 

por meio de um soquete, a porca. Com o auxílio de um software de aquisição de dados 

(DAQ), foi possível acompanhar e registrar as leituras do transdutor e dos extensômetros. 

Ademais, para medir o alongamento dos estojos, foi utilizado um aparelho de ultrassom, a fim 

de comparar ambos os resultados para verificar a precisão do método por ultrassom na 

medição do alongamento do estojo e, consequentemente, na medição da pré-carga. 
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A metodologia abordada como a mais propícia foi de medir o comprimento de cada 

estojo antes do ensaio, bem como a medição durante o experimento em, aproximadamente, 

25%, 50%, 60%, 90% e 100% do torque total e a medição após a quebra do torque, ou seja, 

após todo o processo. 

 

4.1  PREPARAÇÃO INICIAL DOS ESTOJOS 

 

4.1.1  Seleção dos estojos 

 

Foram utilizados estojos de dois tipos de revestimentos: cádmio e bissulfeto de 

molibdênio. Por mais que o fixador de revestimento de Cádmio tenha efeitos tóxicos na sua 

produção, ele apresenta boa resistênccia à corrosão, enquanto o estojo revestido de Bissulfeto 

de Molibdênio possui ótimas propriedades anti-aderentes. Um exemplo do estojo utilizado 

pode ser visto na Figura 11. 

Ensaiou-se um total de 10 estojos, sendo cinco de cada material. Todos os de Cádmio 

eram de comprimento nominal de 7,5 polegadas. Três estojos de bissulfeto de molibdênio 

possuíam comprimento nominal de 7,5” (190,5 mm) e dois 9,7” (246,38 mm). Todos os 

estojos possuem diâmetro nominal de 1 ½” (38,1 mm).  

Os fixadores citados anteriormente são grau L7 (ASTM A320) com tensão de 

escoamento mínima de 105 kpsi ou 723,95 Mpa (D’Oliveira, 2018). Portanto, as 

características essenciais para este trabalho são as que se seguem, sendo a área e módulo de 

elasticidade encontrados em tabelas no Bickford (2008), o comprimento inicial efetivo 

retirado do manual do ultrassom, o diâmetro do fixador fornecido pelo fabricante dos estojos 

e os fatores de porca segundo a Tabela 1. 

 

•  Área efetiva da seção do fixador = 961,29 mm² (1,49 pol2), para o fixador de 1.1/2” 

•  Módulo de elasticidade ( ) = 204,77 GPa (29700 kpsi) 

•  Tensão de Escoamento (σy) = 723,95 MPa (105 kpsi) 

•  Comprimento inicial efetivo: lo = 95,25 mm (3,75 in) 

•  Diâmetro do fixador: D = 31,75 mm (1,5 in) 
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Figura 11 - Estojo de Revestimento de Cádmio 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

4.1.2 Calibração do ultrassom e seleção do transdutor 

 

Antes de aferir os comprimentos dos estojos, foi realizada a calibração do transdutor a 

ser utilizado nas medições. Escolhe-se o transdutor que, dentre as opções com diâmetro 

menor que a do estojo, tenha o maior diâmetro. Essa seleção é feita a fim de aumentar a área 

que estará emitindo e recebendo as ondas, resultando em uma leitura mais precisa. O 

transdutor fará uma varredura em toda sua área de contato, por isso as inscrições em baixo 

relevo na face do estojo não serão um problema. Já inscrições em alto relevo prejudicariam a 

eficácia do método e, neste caso, seria necessário acoplar o transdutor na face oposta às 

inscrições.  
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A calibração com o transdutor escolhido é feita, pois o tempo de transmissão de dados 

pode variar de acordo com os componentes eltrônicos, como o cabo, de cada transdutor. A 

variação na leitura dos resultados seria, entretanto, bastante pequena. 

Para o procedimento de calibração, foram utilizados dois estojos padrão de 3 e 6 

polegadas que possuem certificados e são utilizados apenas para esse procedimento. Esses 

estojos possuem velocidades acústicas e comprimentos impressos nos respectivos 

certificados. Este procedimento pode ser visto na Figura 12. 

 Como descrito anteriormente, o alongamento será dado em função do tempo de ida e 

volta da onda logitudinal e da velocidade acústica do meio. A velocidade de propagação do 

som foi inserida no ultrassom e, no modo de calibragem, a leitura do comprimento foi 

ajustada para o valor contido no certificado. O procedimento de medição é então repetido e a 

leitura deve estar dentro da tolerância de +/- 0,0127 mm (0,0005”). 

Como as frequências usadas para medição de estojos, que variam de 1 a 20 

megaHertz, não se propagam bem no ar, um gel acoplante foi utilizado para que as ondas 

longitudinais pudessem viajar do transdutor ao parafuso. Este passo foi repetido em todas as 

leituras.  

Após o procedimento de calibração, foram registradas as medidas iniciais de cada um 

dos estojos. Ao fazer as leituras, todos os estojos foram marcados, para que as próximas 

medidas, durante o aperto, sejam com o transdutor igualmente posicionado alinhando a marca 

dos estojos com a marca no transdutor, conforme mostra a Figura 13. Essa prática minimiza o 

erro de leitura do comprimento, pois, não podendo garantir o paralelismo absoluto entre as 

duas faces do estojo, este não será um problema na leitura do alongamento.  
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Figura 12 - Calibração do Ultrassom 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

Figura 13 - Medição do comprimento 

inicial de um Estojo de Cádmio 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

4.1.3 Aplicação da graxa 

 

Por motivos citados anteriormente, foi utilizada uma graxa à base de bissulfeto de 

molibdênio. Antes da colocação do estojo no equipamento para começar a aplicação do 

torque, a graxa foi aplicada nos estojos ao longo de, aproximadamente, 2/3 de seu 

comprimento, 1/3 em cada extremidade, onde as porcas serão alocadas. Segue Figura 14 com 

um estojo de revestimento de Cádmio após a aplicação da graxa. 

Já a Figura 15 mostra a aplicação da graxa na superfície da porca que entrará em 

contato direto com o equipamento. Este é um procedimento usual que visa diminuir o atrito. 
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Figura 14 - Aplicação de Graxa 

no Estojo 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Figura 15 - Aplicação de Graxa na Rosca 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

4.1.4 Preparação da Superfície de Contato com a Porca 

 

A fim de garantir as condições iniciais semelhantes para todos os estojo, antes do seu 

encaixe na cavidade da célula de carga projetada, a superfície que ficará em contato com a 

chave de torque foi lixada. Sendo assim, a condição de rugosidade na mesma foi considerada 

como constante e uniforme.  



42 

 

Para tal feito, uma adaptação que favoreceu rapidez ao processo, foi usar uma lixa 

acoplada em uma furadeira como é mostrado abaixo. Desta forma, foi possível agilizar o 

processo e garantir uniformidade, visto que esta prática pouco depende das habilidades 

manuais dos alunos. 

 

 

 

 

Figura 16 - Lixamento da Superfície de Contato com a Porca 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

4.2 APLICAÇÃO DO TORQUE E MEDIÇÕES DO ALONGAMENTO 

 

Depois de realizar as etapas descritas anteriormente, cada estojo foi encaixado na 

cavidade da célula de carga projetada, onde também é possível observar os extensômetros 

colados. Vide Figura 17. 
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Figura 17 - Vista Superior da Montagem do Estojo 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Desta forma, com a chave de torque pneumática, aplicou-se o torque em passes de, 

aproximadamente, 25%, 50%, 60%, 90% , 75% (somente para os estojos de Cádmio), e 100% 

do torque final, conforme mostra a Figura 18. 

A ferramenta era desmontada da porca após cada aplicação de torque. Esta prática foi 

feita com o intuito de prevenir possíveis interferências na leitura do extensômetro. Essas 

leituras de torque foram captadas pelo sistema DAQ e serão apresentadas mais a frente.  
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Figura 18 - Aplicação de Torque 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Ao fim de cada passe, mediu-se o alongamento do estojo com o ultrassom Boltscope 

PRO conforme mostra a Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Medição com Ultrassom Durante o Experimento 

Fonte: Próprios Autores (2018) 
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Portando, para todos os estojos, foram realizados os mesmos passos: medição prévia, 

aplicação de graxa, colocação no equipamento, lixamento da superfície, aplicação do torque 

em etapas e medição do alongamento em cada uma delas. 
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5 RESULTADOS 

 

Todos os resultados apresentados neste capítulo estarão no Sistema Internacional De 

Unidades (SI). Entretanto, o sistema imperial também é largamente utilizado. Logo, todas as 

tabelas serão replicadas nestas unidades no apêndice. 

Conforme citado anteriormente, durante todo o experimento foram registrados 

continuamente no DAQ os valores de torque e alongamento, via transdutor de torque e célula 

de carga, respectivamente, além do alongamento aferido e registrado pelo ultrassom. Os 

estojos foram enumerados conforme o material de seu revestimento: série 30 para estojos com 

revestimento de Cádmio e série 70 para estojos com revestimento de Bissulfeto de 

Molibdênio, e a ordem que foram ensaiados. 

Desta forma, este trabalho apresentará seus resultados separadamente. Entretanto, para 

ambos os estojos, as unidades utilizadas para cada grandeza estão descritas na tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2: Grandezas e Unidades Utilizadas 

Grandeza Unidade 

Δ - Delta Alongamento Milímetro (mm) 

Torque Newton metro (Nm) 

Pré-carga Quilonewton (kN) 

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 
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5.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a finalidade de validar os resultados deste estudo, foram calculados os valores 

teóricos esperados de pré-carga nos estojos a partir da tensão de escoamento, planejando 

atingir até 73% da mesma. Afinal, segundo a norma para flange API, 6A - 2010, os valores 

máximos de torque a serem aplicados devem proporcionar pré-carga em torno de 67% e 73% 

da tensão de escoamento. 

 Com as porcentagens do valor de tensão de escoamento estabelecidas, utilizou-se a 

Equação 6 para determinar as pré-cargas equivalentes. A partir da Equação 2 e com os fatores 

de porca expostos na Tabela 1, foi possível encontrar o torque para atingir tais pré-cargas para 

as duas classes de estojos experimentados conforme apresenta a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores Planejados de Pré-carga 

% Escoamento Pre-carga Efetiva (KN) Torque para Estojos Classe 30 (Nm) Torque para Estojos Classe 70 (Nm)

20% σy 139 331 268

33% σy 230 545 443

40% σy 278 661 536

50% σy 348 826 671

67% σy 466 1107 899

73% σy 508 1206 979  

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

5.2 ESTOJOS COM REVESTIMENTO DE CÁDMIO 

 

Os dados coletados para os estojos com revestimento de Cádmio estão expostos nas 

tabelas a seguir. Durante o experimento, houveram problemas ao coletar os dados referente 

aos estojos 34 e 35. Portanto, esses valores serão desconsiderados do trabalho. 

 A Tabela 4 se refere aos dados obtidos durante o experimento. Os valores de 

alongamento foram obtidos através da leitura do ultrassom. Os valores de pré-carga e de 

torque foram obtidos através das Equações  7 e 2, respectivamente. 

A Tabela 3 foi organizada nas seguintes colunas: 

• Alongamento US: Variação do alongamento em milímetros, medido pelo 

ultrassom (mm); 
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• Pré-carga US: Pré-carga calculada com a Equação 7, a partir do alongamento 

do ultrassom (kN); 

• Pré-carga SG: Pré-carga medida pelas células de carga ao aplicar o torque no 

fixador (kN); 

• Torque SG: Valores de torque aplicados no fixador medidos pelo torquímetro 

(Nm); 

• Δ Pré-Carga: Comparação relativa entre a medida da pré-carga medida pelos 

extensômetros e a calculada a partir da Equação 7 com os dados lidos pelo 

ultrassom. Vide Equação 9. 

 

                                                                                                    (9) 

 

Tabela 4: Torque, Pré-Carga e Alongamento dos Estojos com Revestimento de Cádmio 

Medidos com Ultrassom 

Cádmio Alongamento US (mm) Pré-Carga US (kN) Pré-Carga SG (kN) Torque SG (Nm) Δ Pré-Carga Δ Pré-Carga

0,07747 114,36 133,77 389,64 0,14511 15%

0,15748 232,47 273,97 790,98 0,15149 15%

0,19482 287,58 344,59 956,62 0,16543 17%

0,23597 348,32 412,51 1123,77 0,15560 16%

0,31394 463,43 533,19 1446,36 0,13083 13%

0,35738 527,55 601,58 1626,42 0,12307 12%

0,08636 127,48 135,37 391,54 0,05825 6%

0,17551 259,09 282,26 777,24 0,08211 8%

0,20244 298,83 330,31 904,54 0,09531 10%

0,24917 367,82 411,82 1129,34 0,10684 11%

0,33604 496,05 545,02 1472,88 0,08985 9%

0,34950 515,92 571,00 1568,35 0,09646 10%

0,04496 66,37 127,38 409,09 0,47898 48%

0,13284 196,10 249,18 782,54 0,21303 21%

0,18009 265,84 298,53 919,90 0,10950 11%

0,21819 322,08 337,55 1044,75 0,04584 5%

0,32791 484,05 508,37 1400,94 0,04784 5%

0,34265 505,80 574,96 1589,16 0,12028 12%

ID 33

ID 31

ID 32

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Para uma análise melhor dos erros relativos, foram feitas médias dos mesmos para 

cada estojo. Segue Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Erro Médio para Estojo com Revestimento de Cádmio 
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Estojo Erro Médio Erro Médio

31 0,14526 15%

32 0,08814 9%

33 0,16925 17%  

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Já a Tabela 6 se refere às medidas iniciais, aquelas obtidas antes do experimento, e as 

medidas relaxadas, ou seja, a medida do comprimento de cada estojo após realizados todos os 

passes e quebra de torque, isto é, seu comprimento ao fim do experimento fora da célula de 

carga.  

Em relação às medidas iniciais, os estojos foram medidos tanto pelo ultrassom, quanto 

por um paquímetro. Esta comparação foi interessante para perceber a precisão do 

equipamento. 

 

Tabela 6: Comprimentos Iniciais e Medida Relaxada dos Estojos com Revestimento de 

Cádmio 

Estojo Paquímetro (mm) Ultrassom (mm) Δ Medida Relaxada

31 184,05 182,17 -0,00660

32 183,79 181,80 0,00051

33 184,05 183,43 0,00254  

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

5.3 ESTOJOS COM REVESTIMENTO DE BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO 

 

Os dados coletados para os estojos com revestimento de Bissulfeto de Molibdênio 

foram expostos nas tabelas a seguir. A Tabela 7 se refere aos dados obtidos durante o 

experimento. Neste experimento, entretanto, não foi realizada o quinto passe. Os valores de 

alongamento foram obtidos através da leitura do ultrassom. Os valores de pré-carga e de 

torque foram obtidos através das Equações  7 e 2, respectivamente, apresentadas neste estudo. 

A Tabela 3 foi organizada nas seguintes colunas: 

• Alongamento US: Variação do alongamento em milímetros, medido pelo 

ultrassom (mm); 

• Pré-carga US: Pré-carga calculada com a Equação 7, a partir do alongamento 

do ultrassom (kN); 
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• Pré-carga SG: Pré-carga medida pelas células de carga ao aplicar o torque no 

fixador (kN); 

• Torque SG: Valores de torque aplicados no fixador medidos pelo torquímetro 

(Nm); 

• Δ Pré-Carga: Comparação relativa entre a medida da pré-carga medida pelos 

extensômetros e a calculada a partir da Equação 7 com os dados lidos pelo 

ultrassom. Vide Equação 9. 

 

                                                                                           (9) 

 

 

Tabela 7: Torque, Pré-Carga e Alongamento dos Estojos com Revestimento de 

Bissulfeto de Molibdênio Medidos com Ultrassom 

Bissulfeto de Molibdênio Alongamento US (mm) Pré-Carga US (kN) Pré-Carga SG (kN) Torque SG (Nm) Δ Pré-Carga Δ Pré-Carga

0,08509 125,61 128,16 355,10 0,01991 2%

0,15189 224,22 234,10 607,78 0,04223 4%

0,20498 302,58 321,89 791,79 0,05999 6%

0,26035 384,32 406,33 972,81 0,05418 5%

0,36347 536,55 560,16 1281,12 0,04216 4%

0,08763 129,36 124,98 361,35 0,03498 3%

0,16967 250,46 251,27 634,44 0,00322 0%

0,20879 308,20 312,89 776,02 0,01496 1%

0,26924 397,44 418,25 993,21 0,04976 5%

0,34417 508,05 530,55 1249,98 0,04242 4%

0,10998 162,35 159,61 374,82 0,01717 2%

0,18212 268,84 284,12 603,02 0,05380 5%

0,22809 336,70 352,90 763,50 0,04592 5%

0,30836 455,18 484,60 974,98 0,06070 6%

0,40107 592,04 624,89 1253,92 0,05257 5%

0,08611 127,11 130,08 338,10 0,02286 2%

0,14681 216,72 236,33 593,78 0,08298 8%

0,18771 277,08 319,37 775,61 0,13239 13%

0,24359 359,57 398,10 953,90 0,09679 10%

0,33122 488,93 539,08 1276,90 0,09304 9%

0,08534 125,98 138,67 331,84 0,09151 9%

0,18974 280,08 308,63 672,52 0,09250 9%

0,22327 329,58 369,58 799,95 0,10823 11%

0,27203 401,57 442,83 955,13 0,09318 9%

0,35738 527,55 580,81 1249,02 0,09170 9%

ID 75

ID 71

ID 72

ID 73

ID 74

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Para uma análise melhor dos erros relativos, foram feitas médias dos mesmos para 

cada estojo. Segue Tabela 8. 
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Tabela 8: Erro Médio para cada Estojo de Revestimento de Bissulfeto de Molibdênio 

Estojo Erro Médio Erro Médio

71 0,04370 4%

72 0,01508 2%

73 0,01508 2%

74 0,03916 4%

75 0,08561 9%  

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

Já a Tabela 9 se refere às medidas iniciais, aquelas obtidas antes do experimento, e as 

medidas relaxadas, ou seja, a medida do comprimento de cada estojo após realizados todos os 

passes e quebra de torque, isto é, seu comprimento ao fim do experimento fora da célula de 

carga.  

Em relação às medidas iniciais, os estojos foram medidos tanto pelo ultrassom, quanto 

por um paquímetro. Esta comparação foi interessante para perceber a precisão do 

equipamento. 

 

Tabela 9: Comprimentos Iniciais e Medida Relaxada dos Estojos de Revestimento de 

Bissulfeto de Molibdênio 

Estojo Paquímetro (mm) Ultrassom (mm) Δ Medida Relaxada

71 246,63 244,34 -0,00559

72 246,61 244,11 -0,00229

73 184,05 182,07 0,00279

74 184,00 182,04 -0,00254

75 184,18 182,18 -0,00559  

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

 

 

 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

É de sabedoria geral que apertos muito próximos ao limite de escoamento do material 

podem comprometê-lo, pois, visto que em casos onde haverá uma aplicação adicional de 
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carga, o parafuso pode se deformar plasticamente. Por outro lado, pré-carga próxima de zero, 

aumenta a possibilidade da desmontagem ou folga. 

A Tabela 3 apresenta os valores esperados de torque e pré-carga. Comparando com as 

Tabelas 4 e 7, percebe-se que em dois dos estojos de cádmio, o torque foi um pouco maior 

que o planejado. Estes valores estão destacados em vermelho.  

 

5.4.1 Δ Alongamento – Erro relativo 

 

Em relação aos alongamentos, foram apresentados os resultados dos erros relativos entre 

os valores medidos pelo ultrassom e pelos extensômetros nas Tabelas 4 e 7. Para fins 

estatísticos, foram feitas as médias desses erros por estojo ensaiado. 

No caso do cádmio, fazendo a média dos valores da tabela 6, o erro para este material 

seria de 13%. Para os estojos de bissulfeto de molibdênio e realizando a mesma análise que a 

anterior na Tabela 8, o erro médio para este material é de 5%. Com a intenção de avaliar este 

resultado, é possível fazer comparações com publicações anteriores.  

Em “Controle da pré-carga em parafusos: Correlação entre o método do torque e o 

alongamento medido por ultrassom” de Goettems F. et. al. (2018), que é um estudo muito 

próximo a este, os valores de erro relativo apresentados são de até 8%. Embora os dados deste 

trabalho tenham sido obtidos pelos próprios autores, sem auxílio de técnicos especialistas nos 

equipamentos, os resultados se mostraram coerentes com a literatura. 

As diferenças entre os estojos quanto ao erro relativo é uma questão intrigante. Os valores 

dos estojos classe 70 (Revestimento de Bissulfeto de Molibdênio) apresentaram-se aceitáveis 

e compatíveis com a literatura. Já nos da classe 30 (Revestimento de Cádmio), apenas os 

estojos 32 tiverem resultados similares aos da classe 70. Porém, considerando as condições do 

experimento, os valores dos estojos 31 e 33 são aceitáveis dentro do intuito da medição, que é 

garantir que os estojos torqueados não atingiram a tensão de escoamento. 

Uma possível causa para essa discrepância nos erros relativos entre os estojos é o torque 

atingido nos dois grupos. Para os estojos com Revestimento de bissulfeto de molibdênio, o 

torque não utrapassou o limite desejado. Entretanto, para os estojos com Revestimento de 

Cádmio, os últimos passos excederam levemente este limite. Diferentemente do ultrassom, a 

leitura dos extensômetros não indica somente a deformação axial do estojo, mas apresenta 

também um resíduo da deformação radial e, ainda, da deformação oriunda do movimento 
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torcional, resultante do atrito da porca torqueada na superfície da célula de carga. Portanto, 

tais deformações secundárias estão presentes, infelizmente, na leitura da pré-carga e 

aumentam com o torque aplicado, logo, o erro relativo também. 

 

5.4.2 Medida Relaxada 

 

Como dito anteriormente, o principal objetivo de aferir a pré-carga é, a fim de garantir a 

integridade da conexão, assegurar que o estojo se encontra em regime elástico. Pensando 

nisso, as medidas relaxadas, pré e pós procedimento de torque, foram tomadas como uma 

confirmação da condição elástica dos estojos. Ou seja, mesmo atingindo a tensão máxima de 

73% definida em norma, a precisão do método é suficiente, pois todos os corpos de prova se 

mantiveram, após os ensaios, com os mesmos comprimentos iniciais, considerando a 

incerteza do ultrassom (0,0127 mm ou 0,0005”). 
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6  CONCLUSÃO 

Por se tratar de um processo de extrema importância, na qual irá garantir, além do 

funcionamento do equipamento, a vedação da junta, segurança operacional e ambiental, toda 

ponderação e ressalva é válida e relevante. Estudos sobre a pré-carga em estojos e o controle 

de torque via alongamento não são tão numerosos, considerando a empregabilidade de juntas 

flangeadas na indústria. Particularmente, quanto aos estojos revestidos de Cádmio e 

Bissulfeto de Molibdênio, não foi possível, dentro do alcance dos autores, encontrar quaisquer 

referências.   

Entretanto, por meio de uma pequena amostra tomada para melhor estudar o alongamento 

dos estojos durante o torque, foi possível notar algumas características e estabelecer os pontos 

que idealizaram este projeto. 

Certamente, o uso da célula de carga com extensômetros para capturar as medições da 

pré-carga é uma prática eficaz, comum e apropriada em laboratório. Todavia, mesmo sendo 

uma atividade com credibilidade teórica, não é aplicável em campo. Por exemplo, uma 

tubulação MSS (Manufacturers Standardization Society) de diâmetro nominal 36” e classe 

300# possui 32 estojos (ASME, 2013).  

Como os extensômetros não fazem, como o ultrassom, uma medida direta do estojo, mas 

sim da célula que sofre compressão entre as porcas, estes, provavelmente, se utilizados em 

campo, teriam de ser acoplados ao flange. Em flanges reais, diferentemente do modelo 

experimental com célula de carga, que tem apenas um estojo, encontram-se quatro ou mais 

prisioneiros. Logo, os extensômetros não seriam capazes de aferir a pré-carga de um único 

estojo sem sofrer influência da tensão dos estojos adjacentes. Não obstante, entre as porcas de 

um mesmo estojo, em muitos casos, não há apenas os flanges, mas também um anel de 

vedação, de outro material, ou até mesmo acessórios como uma raquete ou uma “figura oito”, 

por exemplo. 
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Figura 20 - Raquete e "Figura 8" 

Fonte: Adaptado de SENAI / CST (1996) 

 

Ademais, a utilização dos extensômetros acarretaria em um desperdício de recursos 

valiosos no dia a dia industrial, material e tempo. Os próprios extensômetros, uma vez fixados 

no flange, seriam danificados se retirados, inviablizando sua reutilização. Já em relação ao 

tempo, a leitura não é direta via display, como no ultrassom, mas os extensômetros estariam 

conectados a um computador com um DAQ. Percebeu-se, durante os experimentos relatados 

neste trabalho, que a leitura da célula de carga não é instantânea, pois seus valores oscilam 

por um período, sendo necessário esperar que eles se estabilizem. Certamente, não realizar 

nenhum controle da pré-carga uma vez que a junta é torqueada ou tensionada, independente 

do método utilizado, representa um risco imensurável, já que a plastificação dos estojos pode 

resultar em acidentes de trabalho, vazamentos, e consequentemente perdas de produção. 

Desse modo, é conveniente avaliar o investimento no método de aferição via ultrassom. 

Sendo assim, tendo resultados de erros relativos bem próximos aos valores esperados e 

aos encotrados na literatura e, permanecendo os estojos no regime elástico, pode-se concluir 

que utilizar transdutores ultrassônicos na medição do alongamento para o controle da pré-

carga é um método válido. Logo, é de se esperar que, aplicando este procedimento, haveria 

uma redução significativa de falhas e, essencialmente, problemas de montagem. 

Este trabalho é, então, uma base para ideias posteriores mais aprofundadas no tema, como 

pesquisas complementares com foco em fatores de porcas mais específicos, influência da 
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graxa de acordo com o material dos estojos e condições de trabalho em estojos de mesmas 

características, como o efeito da dilatação térmica devido ao aquecimento dos mesmos 

durante a operação de torqueamento. Estudos diferenciando o tipo de flange a ser utilizado 

segundo a norma ASME, seriam de grande relevância para um aprimoramento deste trabalho, 

como também o uso de uma velocidade acústica para os estojos mais aproximada como um 

dos inputs do ultrassom. Além disso, difundir este tipo de análise no âmbito acadêmico 

estimula a conexão empresa-universidade tão valiosa para o desenvolvimento e 

aprimoramento de ambos. 
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8.1 – Apêndice 1 
 

 

8.1.1 – Valores Planejados de Pré-carga 

 

As colunas que se seguem na Tabela 10 correspondem a: 

• % Escoamento: Porcentagem do limite de escoamento 

• Pré-carga Efetiva: Pré-carga esperada em lbf 

• Torque Estimado em relação ao escoamento em lbf.ft 

 

Tabela 10: Valores Planejados de Pré-carga 

% Escoamento Pre-carga Efetiva (lbf) Torque para Estojos Classe 30 (lbf.ft) Torque para Estojos Classe 70 (lbf.ft)

20% σy 31290 281 237

33% σy 51629 464 392

40% σy 62580 562 475

50% σy 78225 703 594

67% σy 104822 942 795

73% σy 114209 1026 867  

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

 

8.1.2  – Torque, Pré-Carga e Alongamento dos Estojos de Cádmio Medidos com Ultrassom 

 

As colunas que se seguem na Tabela 11 correspondem a: 

• Alongamento US: Variação do alongamento em  polegadas, medido pelo 

ultrassom 

• Pré-carga US: Pré-carga calculada com a Equação 7 apresentada neste projeto 

a partir do alongamento do ultrassom (kgf) 

• Pré-carga SG: Pré-carga medida pelas células de carga ao aplicar o torque no 

fixador (kgf) 

• Torque SG: Valores de torque aplicados no fixador medidos pelo torquímetro 

(lbf.ft) 

• Δ Pré-Carga: Comparação relativa entre a medida da pré-carga medida pela 

célula de carga do strain gauge e a calculada a partir da Equação 7 com os 

dados lidos pelo ultrassom. 

 



61 

 

Tabela 11: Torque, Pré-Carga e Alongamento dos Estojos com Revestimento de Cádmio 

Medidos com Ultrassom 

Cádmio Alongamento US (") Pré-Carga US (kgf) Pré-Carga SG (kgf) Torque SG (lbf.ft) Δ Pré-Carga Δ Pré-Carga

0,00305 11661,34 13640,68 286,50 0,14511 15%

0,00620 23705,03 27937,37 581,60 0,15149 15%

0,00767 29325,41 35138,56 703,40 0,16543 17%

0,00929 35519,31 42064,48 826,30 0,15560 16%

0,01236 47257,12 54370,37 1063,50 0,13083 13%

0,01407 53795,12 61344,74 1195,90 0,12307 12%

0,00340 12999,53 13803,65 287,90 0,05825 6%

0,00691 26419,64 28783,01 571,50 0,08211 8%

0,00797 30472,43 33682,91 665,10 0,09531 10%

0,00981 37507,47 41994,01 830,40 0,10684 11%

0,01323 50583,47 55577,18 1083,00 0,08985 9%

0,01376 52609,87 58226,43 1153,20 0,09646 10%

0,00177 6767,40 12988,83 300,80 0,47898 48%

0,00523 19996,34 25409,24 575,40 0,21303 21%

0,00709 27107,85 30441,27 676,40 0,10950 11%

0,00859 32842,94 34420,64 768,20 0,04584 5%

0,01291 49359,99 51840,05 1030,10 0,04784 5%

0,01349 51577,55 58629,43 1168,50 0,12028 12%

ID 31

ID 32

ID 33

 

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

8.1.3 –  Comprimentos Iniciais e Medida Relaxada dos Estojos com Revestimento de 

Cádmio 

 

As colunas que se seguem na Tabela 12 correspondem a: 

• Paquímetro: Comprimento inicial dos estojos, em  polegadas, medido através 

do paquímetro 

• Ultrassom: Comprimento inicial dos estojos, em  polegadas, medido através do 

ultrassom 

• Δ Medida Relaxada: Diferença entre a medida inicialmente feita pelo ultrassom 

(“Medição Ultrassom”) com a medida realizada ao final de cada experimento, 

em polegadas. 
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Tabela 12: Comprimentos Iniciais e Medida Relaxada dos Estojos com Revestimento de 

Cádmio 

 

Estojo Paquímetro (“) Ultrassom (“) Δ Medida Relaxada 

31 7,246 7,17221 -0,00026 

32 7,236 7,15753 0,00002 

33 7,246 7,22153 0,00010 

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

8.1.4 – Torque, Pré-Carga e Alongamento dos Estojos com Revestimento de Bissulfeto de 

Molibdênio Medidos com Ultrassom 

 

As colunas que se seguem na Tabela 13 correspondem a: 

• Alongamento US: Variação do alongamento em  polegadas, medido pelo 

ultrassom 

• Pré-carga US: Pré-carga calculada com a Equação 7 apresentada neste projeto 

a partir do alongamento do ultrassom (kgf) 

• Pré-carga SG: Pré-carga medida pelas células de carga ao aplicar o torque no 

fixador (kgf) 

• Torque SG: Valores de torque aplicados no fixador medidos pelo torquímetro 

(lbf.ft) 

• Δ Pré-Carga: Comparação relativa entre a medida da pré-carga medida pela 

célula de carga do strain gauge e a calculada a partir da Equação 7 com os 

dados lidos pelo ultrassom. 
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Tabela 13: Torque, Pré-Carga e Alongamento dos Estojos com Revestimento de 

Bissulfeto de Molibdênio Medidos com Ultrassom 

Bissulfeto de Molibdênio Alongamento US (") Pré-Carga US (kgf) Pré-Carga SG (kgf) Torque SG (lbf.ft) Δ Pré-Carga Δ Pré-Carga

0,00335 12808,36 13068,55 261,10 0,01991 2%

0,00598 22863,88 23872,11 446,90 0,04223 4%

0,00807 30854,77 32824,05 582,20 0,05999 6%

0,01025 39189,77 41434,65 715,30 0,05418 5%

0,01431 54712,74 57120,92 942,00 0,04216 4%

0,00345 13190,70 12744,83 265,70 0,03498 3%

0,00668 25540,26 25622,85 466,50 0,00322 0%

0,00822 31428,28 31905,73 570,60 0,01496 1%

0,01060 40527,95 42650,26 730,30 0,04976 5%

0,01355 51806,96 54101,70 919,10 0,04242 4%

0,00433 16555,29 16275,84 275,60 0,01717 2%

0,00717 27413,72 28972,40 443,40 0,05380 5%

0,00898 34334,06 35986,41 561,40 0,04592 5%

0,01214 46415,98 49415,42 716,90 0,06070 6%

0,01579 60371,36 63720,91 922,00 0,05257 5%

0,00339 12961,30 13264,55 248,60 0,02286 2%

0,00578 22099,20 24098,93 436,60 0,08298 8%

0,00739 28254,87 32566,39 570,30 0,13239 13%

0,00959 36666,33 40595,61 701,40 0,09679 10%

0,01304 49857,03 54971,57 938,90 0,09304 9%

0,00336 12846,60 14140,58 244,00 0,09151 9%

0,00747 28560,74 31471,90 494,50 0,09250 9%

0,00879 33607,61 37686,51 588,20 0,10823 11%

0,01071 40948,53 45156,37 702,30 0,09318 9%

0,01407 53795,12 59226,22 918,40 0,09170 9%

ID 71

ID 72

ID 73

ID 74

ID 75

 

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 

 

8.1.5 – Comprimentos Iniciais e Medida Relaxada dos Estojos com Revestimento de 

Bissulfeto de Molibdênio 

 

As colunas que se seguem na Tabela 14 correspondem a: 

• Paquímetro: Comprimento inicial dos estojos, em  polegadas, medido através 

do paquímetro 

• Ultrassom: Comprimento inicial dos estojos, em  polegadas, medido através do 

ultrassom 

• Δ Medida Relaxada: Diferença entre a medida inicialmente feita pelo ultrassom 

(“Medição Ultrassom”) com a medida realizada ao final de cada experimento, 

em polegadas. 
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Tabela 14: Comprimentos Iniciais e Medida Relaxada dos Estojos com Revestimento de 

Bissulfeto de Molibdênio 

 

Estojo Paquímetro (“) Ultrassom (“) Δ Medida Relaxada 

71 9,710 9,61966 -0,00022 

72 9,709 9,61072 -0,00009 

73 7,246 7,16808 0,00011 

74 7,244 7,16676 -0,00010 

75 7,251 7,17245 -0,00022 

 

Fonte: Próprios Autores (2018) 


