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Requisitos de Junta de Vedação tipo dupla camisa a ser utilizada em 
permutadores de calor  

 
1. Objetivo 
Definir os requisitos de qualidade mínimos aplicáveis à fabricação de juntas de vedação do tipo 
dupla camisa ou encamisada (jacketed gaskets), com enchimento e revestimento de grafite 
flexível, a ser utilizada em flanges principais de permutadores de calor, do tipo TEMA casco e 
tubos, conforme Figura 1. 
Também prescrever as exigências para fabricantes de junta de vedação dupla camisa de 
permutadores de calor. 
 
Figura 1 Vedação dos flanges principais de permutad ores de calor. 

 
 

2. Normas de referência 
2.1. ASME B16.20-2012 - Metallic Gaskets for Pipe Flanges Ring-Joint, Spiral-Wound, and 
Jacketed 

      2.2. ASME IX Welding  
2.3. TEMA - The Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc. Shell and Tubes 
Heat Exchangers 
2.4. MSS SP 6 Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting-
End Flanges of Valves and Fittings 
2.5. BRITISH STANDARD BS EN 12560-2 - Flanges and their joints - Gaskets for Class-
designated flanges - Spiral wound gaskets for use with steel flanges 
2.6. FSA-G-604-07 - Oxidation Test Standard for Flexible Graphite Materials-Method B TGA. 
2.7. Norma ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 
atributos. 
2.8. Norma NBR 16137 - Ensaios não destrutivos - Teste por pontos - Identificação de 
materiais 
2.9. ASTM DS-56K - Metals and Alloys in the Unified Numbering System (UNS)  
2.10. Normas Petrobras 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_normast
ecnicas.asp 
 
A edição da revisão de cada Norma é a em vigor na época de uso desse procedimento. 
 
3. Construção típica de junta dupla camisa 
Junta de chapa metálica fina com enchimento de grafite flexível e recoberta em ambas as faces 
com uma película de grafite flexível, conforme Figura 2, a seguir: 
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Figura 2 Esquema construtivo da junta de dupla cami sa 

 
 
4. Testes de desempenho de juntas de dupla camisa 
O fabricante deve apresentar os resultados dos testes de resistência de juntas de dupla camisa 
de sua fabricação. 
O procedimento de execução e os critérios de aceitação de cada teste devem ser apresentados 
ao Cliente ou Comprador, para aprovação. 
No anexo estão descritos uma proposta de procedimentos e do dispositivo para os testes. 
Para o processo de qualificação devem ser executados os seguintes testes, específicos para 
juntas de trocador de calor.  
 
4.1. Teste de resistência ao esmagamento da junta d upla camisa 
Este teste visa avaliar o desempenho da junta dupla camisa quando submetida à compressão, 
devida ao aperto de montagem dos estojos dos flanges e às condições operacionais, verificando 
a integridade da junta e identificando a compressão que leva ao esmagamento da junta. 
 
4.2. Teste de cisalhamento da junta dupla camisa 
Quando em operação, temperaturas diferentes nos flanges do lado do casco e do lado dos 
tubos geram dilatações diferenciais, entre os flanges principais de permutadores de calor. 
Outra situação similar acontece quando os materiais dos flanges são diferentes, por exemplo, 
um lado de aço Carbono e o outro lado de aço Inoxidável austenítico, com coeficientes de 
expansão térmica diferentes.  
Este teste visa avaliar o desempenho da junta dupla camisa quando submetida a dilatações 
radiais diferentes, entre os flanges de uma ligação flangeada, que provocam tensões de 
cisalhamento na junta. 
 
4.3. Teste de selabilidade da junta do tipo dupla c amisa 
Este teste visa avaliar a selabilidade ou resistência a vazamentos da junta dupla camisa, quando 
submetida à pressão de operação e ao aperto entre os flanges de um trocador de calor, do tipo 
casco e tubos. 
 
5. Fabricação da junta dupla camisa  
5.1. Método de fabricação 
O anel inferior da junta tipo dupla camisa pode ser fabricado a partir de um perfil metálico, 
previamente conformado na geometria da camisa e calandrado até o diâmetro definido. 
Os materiais da dupla camisa, normalmente utilizados, são os aços inoxidáveis austeníticos, 
série 300, não utilizar aço Carbono. 
A junta deve ser fabricada em peça única, até o diâmetro nominal de NPS 12, e por soldagem 
de 2 a 3 segmentos para diâmetros superiores. 
Utilizar máquinas automáticas para corte e usinagem.  
 
5.2. Solda de emenda para fabricação do anel inferi or  
A solda de emenda da camisa deve ser executada com procedimento de soldagem qualificado, 
conforme código ASME Sec IX Welding. 
A região de solda deve ter acabamento liso e manter a mesma espessura do perfil metálico. 



  petroblog-Santini                                                                                             Página 3 de 12 
 

A solda executada deve ser inspecionada com exames visual e líquido penetrante, não sendo 
aceitáveis poros, trincas, mordedura ou outros defeitos. 
A inspeção e os critérios de aceitação são os das normas Petrobras N-1597 Exame Visual e N-
1596 Exame com Líquido Penetrante. 
 
5.3. Fechamento da junta  
A junta deve ser fechada mecanicamente com uma chapa circular, isto é, sem solda. 
 
5.4. Enchimento e recobrimento da junta dupla camis a com grafite flexível grau HT (“High 
Temperature”) 
O grafite flexível a ser aplicado no enchimento e na cobertura das faces da junta deve ser 
próprio para resistir à oxidação em alta temperatura (até 600ºC), atender às características 
conforme Tabelas 1 e 2 e ter certificado de Teste TGA, que comprove a resistência à alta 
temperatura. 
 
Tabela 1 Características do Grafite flexível para a lta temperatura  

Propriedades  Norma de teste  Valores de 
referência 

Densidade ASTM F 1315 
ASTM C559  

1,0 (g/cm³) 

Compressibilidade 
 

ASTM F 36 40 (%) 

Recuperação ASTM F 36  15 (%) 
Teor de cinzas           - < 2 (%) 
Teor de Enxofre           - < 500 ppm 

 
Tabela 2 Certificado de Teste TGA - Análise Termogr avimétrica conforme FSA-G-604-07 - 
Oxidation Test Standard for Flexible Graphite Mater ials -  Method B  
Fonte: Fluid Sealing Association  http://www.fluidsealing.com/ 
 

TGA - perda de massa máxima em 3 horas a 700ºC  < 8(%) 
TGA - perda de massa máxima em 5 horas a 700ºC  < 13(%) 

 
5.5. Colagem das fitas de grafite flexível para o r ecobrimento das faces da junta dupla 
camisa 
As fitas de grafite flexível devem ser coladas com uma fina camada de cola 3M “Super 77”, 
aplicada com “spray”, em ambas as faces, cobrindo toda a largura da junta. 
Como alternativa, poderá ser utilizada fita de grafite flexível autoadesiva. 
Essa colagem deve ser no máximo à temperatura de 50ºC, que é o limite de resistência da cola, 
e a junta deve ser, convenientemente, armazenada e aplicada para evitar a descolagem da fita 
de grafite flexível. 
Após a aplicação da fita de grafite, apertar firmemente o grafite em cada face da junta. 
O anel de fita grafite, de cobertura de cada face do anel, deve ser de duas peças, de modo a 
conter duas emendas. 
As extremidades dos segmentos devem ser firmemente comprimidas com sobreposição de 1,5 a 
2 mm. 
De cada lado da junta, as emendas devem estar defasadas de no mínimo 100 mm. 
 
6. Especificação de junta dupla camisa  

• Material da junta: chapas finas de aços inoxidáveis austeníticos, série 300, especificação 
ASTM A240, dureza 160 a 170 HB; 

• Enchimento com grafite flexível grau HT (“High Temperature”); 
• Cobertura de ambas as faces com fita de grafite flexível grau HT (“High Temperature”);  
• Dimensões da junta dupla camisa:  

o Diâmetro externo:  
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o Espessura total da junta T = 4,0 +/- 0,25 mm, sem o revestimento de grafite 
flexível; 

o Espessura da chapa fina de confecção do perfil da camisa: 0,5mm; 
o Espessura mínima do grafite flexível de enchimento: 3,0mm; 
o Espessura das fitas de grafite flexível: 0,4 mm (1/64”) +/- 0,1 mm. 

 

 
 

Com as seguintes tolerâncias dimensionais: 
• Diâmetros interno e externo: +/-1,6 mm; 
• Espessura da chapa do perfil: +/- 0,05 mm; 
• Desalinhamento de solda do perfil da junta +/- 0,1 mm; 
• Largura do perfil: +0,0 / -0,8mm; 
• Planicidade do anel: < 1 mm em cada 300 mm de diâmetro externo; 
• Tolerância de ovalização do diâmetro externo: - 0,0/+ 1,5 mm 

 
7. Requisitos exigíveis aos fabricantes de juntas d upla camisa 
7.1 Máquinas e Equipamentos 
A empresa deve ter as máquinas e equipamentos necessários, para a faixa de dimensões das 
juntas dupla camisa a serem fabricadas, tais como: 

• Máquinas de corte de chapa tipo Laser CNC; 
• Máquinas de corte circular, para chapas; 
• Máquina especifica para fabricação de junta dupla camisa inteira a partir de chapa ou 

perfil;  
• Máquina especifica para fabricação de perfis segmentados; 
• Calandra de perfil ou chapa conformada; 
• Mesas de montagem;  
• Máquinas de soldagem TIG. 

 
O fabricante pode terceirizar qualquer etapa do processo fabril, desde que evidencie a gestão do 
processo na contratação dos serviços com base na norma ISO 9001 e nos requisitos deste 
procedimento. 
 
7.2. Documentação 
O Fabricante deve apresentar a seguinte documentação de fabricação de suas juntas: 

a- Certificados de Qualidade de todos os materiais utilizados na fabricação das juntas; 
b- Desenhos certificados de fabricação das juntas; 
c- Certificados de inspeção: Visual, Dimensional, Liquido Penetrante das juntas fabricadas. 
d- Certificado de teste de oxidação TGA FSA-G-604-07 Oxidation Test Standard for Flexible 

Graphite Materials – Test Method B para os materiais de grafite flexível expandido grau 
HT. 

 
8. Fornecedores qualificados 
Serão considerados qualificados os fornecedores, que possuírem: 

a. Máquinas e equipamentos previstos em 7.1 em quantidade suficiente para fabricação 
das juntas dos diâmetros previstos nas normas. 

b. Tiverem as juntas aprovadas nos testes descritos neste procedimento. 
c. Demonstrar capacidade de fabricação das juntas validadas nos testes. 
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As empresas que fabricarem juntas dupla camisa devem possuir laboratório para análise, 
desenvolvimento e testes de desempenho de seus produtos, com corpo técnico qualificado e 
capacitado, para aprovação de novos modelos de protótipos, incluindo os limites de fabricação.  
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 
Procedimento de execução dos testes requeridos 

 
Os testes de desempenho de juntas de dupla camisa, especificados no item 4 deste 
procedimento, a saber: 

• Teste de resistência ao esmagamento da junta dupla camisa; 
• Teste de cisalhamento da junta dupla camisa; 
• Teste de selabilidade da junta do tipo dupla camisa; 

devem ser realizados pelo fabricante em juntas protótipos, representantes da sua linha de 
fabricação. 
 
Os testes de desempenho das juntas protótipos podem ser realizados em laboratório do próprio 
fabricante, desde que certificado por entidade OCP – Órgão Certificador de Produto (DNV, ABS, 
etc.) acreditado pelo INMETRO. 
Alternativamente, os testes podem ser realizados em laboratório externo independente 
credenciado pelo INMETRO. 
 
Para as juntas protótipos aprovadas deve ser emitido um laudo pelo laboratório dos testes com 
registro dos resultados de cada teste, constando de: 

a. Desenhos de fabricação das juntas dupla camisa protótipos, utilizadas nos testes;  
b. Relatórios com os resultados de cada ensaio;  
c. Certificados de aprovação de cada teste requerido, com base neste procedimento, 

informando a data de realização do ensaio e a validade de 5 (cinco) anos; 
d. Certificados de qualidade dos materiais empregados nas juntas protótipos: chapas e 

grafite flexível. 
 
Devem ser fabricadas duas juntas dupla camisa idênticas, para uso em cada teste, que são 
chamadas de as juntas protótipos.  
Se a 1ª junta a ser atestada der problema, durante determinado teste, é permitido repetir o 
mesmo teste com a 2ª junta, considerada junta reserva. 
Se a junta reserva passar, ela deve passar também em todos os demais testes.  
Se a junta reserva também falhar, o produto não está qualificado, todo o processo de fabricação 
deve ser reavaliado e serem executados novos testes. 
 
O propósito dos testes em protótipos é validar o processo de produção do fabricante, portanto, o 
processo de fabricação das juntas protótipos deve ser o mesmo das juntas fabricadas 
comercialmente. 
Os testes de desempenho devem ser executados a cada 5 (cinco) anos e sempre que o projeto 
for alterado. 
Os certificados de aprovação dos testes de desempenho devem ser apresentados em cada 
proposta de fornecimento. 
 
A seguir é proposto um procedimento para cada um dos testes. 
 

1. Dispositivo proposto para os testes 
Par de flanges de diâmetro nominal NPS14, com dimensões conforme norma ASME B16.5, 
classe de pressão 150 e face “tongue & groove”, com  rugosidade na face de 125 a 250 RMS e 
sem “nubbin”. 
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Material dos flanges: aço Carbono ASTM A105 ou chapa de ASTM A516 Gr70 com dureza 
mínima de 200HB. 
Material dos estojos e porcas: ASTM A193 Gr. B7 / ASTM A194 Gr.2H. 
20 (vinte) estojos de diâmetro nominal 1” rosca 8UNC. 
Os estojos devem ter as extremidades usinadas e ser calibrados para o mesmo comprimento. 
A junta dupla camisa deve ser instalada como ilustrado na figura do dispositivo, a seguir. 
 

                          Esquema do dispositivo de  testes 

 
Foto ilustrativa do dispositivo de testes 
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                               Dimensões do disposi tivo de testes 

 
 

2. Aperto de montagem dos estojos 
Ao início de cada sequência dos testes a serem executados, o aperto de montagem dos estojos 
deve ser como a seguir. 
A carga de aperto dos estojos deve promover sobre a superfície da junta, limitada entre os 
diâmetros externo e interno, uma compressão uniforme de 215 MPa. 
Isto corresponde à tensão de tração em cada estojo de 488 MPa e aplicação de torque de 
aperto em cada estojo de 794 N.m, ver Anexo dos cálculos, no final deste documento. 
Lubrificar cada estojo com Molykote P-37. 
 
A sequência de aperto a adotar: 

30% Cruzado 238 N.m 
70% Cruzado 555 N.m 
100% Cruzado 794 N.m 
100% Seqüencial 794 N.m 

 
O controle da força aplicada pelo torque deve ser por medição direta dos estojos com 
micrômetro, antes e depois de aplicação do torque, correspondendo a uma extensão de 0,25 
mm. 
Ver cálculos desenvolvidos no Anexo, no final deste documento. 
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Micrômetro para medição de alongamento  

 
 
 

3. Metodologia do teste de resistência ao esmagamen to da junta dupla camisa 
protótipo 

Este teste visa verificar se a camada de grafite é rompida durante a carga de compressão sobre 
a junta dupla camisa. 
O teste deve ser executado em temperatura ambiente: 24°C a 30 ºC. 
 
6.1. Sequência do teste 
a) Medir a espessura da junta, incluindo as camadas ou capas de grafite flexível, como 
construída, em pelo menos 4 seções ao longo da junta: (TO = T original); 
b) Instalar a junta protótipo no dispositivo de testes: 
c) Montar entre as superfícies da junta e as faces dos flanges uma película de filme Fuji para 
revelação da superfície de compressão. 
O filme revelador (Fuji Film Prescale) não pode ser reutilizado, devendo ser trocado a cada ciclo 
do ensaio. 
d) Sequência dos ciclos de carregamento. 
 

1º ciclo 
                    Aplicar a carga de aperto de fechamento dos flanges. 
                     Esperar durante uma hora e retorquear com 100% sequencial. 

         Permanecer por uma hora. 
         Abrir os flanges, retirar a junta, proceder ao exame visual e à medição da 
         espessura residual da junta (T1 = T 1º ciclo). 
         Verificar se houve marcação das serrilhas no revelador de superfície do Fugi Film.  
         Ou rompimento de alguma das camadas de grafite flexível. 
2º ciclo  

                     Aplicar a carga de aperto de fechamento dos flanges. 
                     Esperar durante uma hora e retorquear com 100% sequencial. 

         Permanecer por uma hora. 
         Abrir os flanges, retirar a junta, proceder ao exame visual e à medição da 
         espessura residual da junta (T2 = T 2º ciclo). 
         Verificar se houve marcação das serrilhas no revelador de superfície do Fugi Film.   
         Ou rompimento de alguma das camadas de grafite flexível. 

            3º ciclo 
                     Aplicar a carga de aperto de fechamento dos flanges. 
                     Esperar durante uma hora e retorquear com 100% sequencial. 

         Permanecer por uma hora. 
         Abrir os flanges, retirar a junta, proceder ao exame visual e à medição da 
         espessura residual da junta (T3 = T 3º ciclo). 
         Verificar se houve marcação das serrilhas no revelador de superfície do Fugi Film. 
         Ou rompimento de alguma das camadas de grafite flexível. 
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6.2. Critério de aceitação 
a. No exame visual as camadas de grafite não podem ter rompido. 

Se qualquer das camadas de grafite flexível se romper, em qualquer fase do teste, 
interromper o teste da junta e repetir toda a seqüência com a junta reserva. 

b. Se a camada de grafite flexível estiver íntegra, remover as camadas de grafite flexível e 
proceder aos exames Visual e de Líquido Penetrante do anel metálico, para verificação 
de possível amassamento ou deformação e formação de trinca conforme tabela a seguir. 

Inspeção com Exame Não 
Destrutivo 

Critério de Aceitação  

Visual  Sem marcas de defeitos. 
Líquido Penetrante Sem indicações de trincas e poros, na 

superfície da junta e na solda de emenda. 
c. Em seguida, proceder à avaliação ou exame dimensional da espessura da junta. 

A perda máxima de espessura da junta dupla camisa, em cada ciclo do ensaio, deve ser 
conforme a Tabela a seguir. 
      Ciclo do ensaio Compressão calculada  Critério de aceitação 
1º ciclo (To – T1) / To ≤ 20% 
2º ciclo (To – T2) / To ≤ 40% 
3º ciclo (To – T3) / To ≤ 60% 

d. Se a junta titular falhar, em qualquer fase do teste, e o mesmo acontecer com a junta 
reserva, a junta dupla camisa desse Fabricante não pode ser aceita e, portanto está 
desqualificada. 

 
 

4. Metodologia do teste de cisalhamento da junta do  tipo dupla camisa protótipo 
Este teste visa verificar se a camada de grafite rasga ou se rompe, quando a junta do tipo dupla 
camisa é submetida à carga lateral ou cisalhante, provocada por dilatação térmica diferencial 
entre os flanges. Se for utilizada a mesma junta que passou pelo teste de compressão para 
fazer o teste de cisalhamento, há necessidade de revestir novamente. 
 
7.1. Sequência do teste 
São requeridos 5 (cinco) ciclos de teste da junta dupla camisa protótipo. 
Instalar a junta e aplicar a carga de aperto de fechamento dos flanges. 
Esperar durante uma hora e retorquear com 100% sequencial. 
 
1º ciclo de teste 

• Abrir a água corrente de resfriamento do flange superior; 
• Ligar o aquecimento elétrico do flange inferior; 
• Monitorar e registrar as temperaturas pelos termopares até a diferença entre as 

temperaturas entre o flange quente e o flange frio seja de 300ºC; 
• Manter nessa condição por 30 minutos; 
• Medir e registrar a dilatação da distância entre os pinos do flange frio e do flange quente; 
• Desligar o aquecimento do flange quente; 
• Manter a água corrente do flange frio até o resfriamento do flange quente; 
• Após ambos os flanges estarem na temperatura ambiente, fechar a água; 
• Medir e registrar a distância entre os pinos. 

 
2º ciclo até 5º ciclo de teste 
Repetir o procedimento descrito em “1º ciclo de teste”. 
 
Ao final dos 5 (cinco) ciclos, o par de flanges deve ser aberto para a remoção da junta e 
inspeção visual e dimensional. 
 
7.2. Critério de aceitação 



  petroblog-Santini                                                                                             Página 10 de 12 
 

a. Se qualquer das camadas de grafite flexível se rompeu, é permitido repetir toda a 
seqüência do teste com a junta reserva. 

b. Se as camadas de grafite flexível estiverem íntegras, remover as camadas de grafite 
flexível e proceder ao Exame Visual e Dimensional de cada uma das camadas, conforme 
tabela a seguir. 

Inspeção Visual e 
Dimensional 

Critério de Aceitação  

Visual  A camada de grafite flexível deve estar 
íntegra, sem rasgos nem furos. 

Dimensional Sem indicação de perda de espessura da 
junta maior que 50% da espessura 
original. 

c. Se a junta titular falhar, em qualquer fase do teste, e o mesmo acontecer com a junta 
reserva, a junta Dupla camisa desse Fabricante não pode ser aceita e portanto está 
desqualificada. 

 
 

5. Metodologia do teste de selabilidade da junta do  tipo dupla camisa protótipo 
Este teste visa verificar se a funcionalidade da vedação da junta do tipo dupla camisa submetida 
ao aperto previsto. 
 
8.1. Sequência do teste 
Instalar a junta no dispositivo de teste. 
Aplicar a carga de aperto de fechamento dos flanges. 
Esperar durante uma hora e retorquear com 100% sequencial. 
Pressurizar o dispositivo a 40 bar, com ar comprimido. 
Monitorar a pressão, por um período de 4 horas.  
 
8.2. Critério de aceitação 
Ao final do período de 4 horas, não pode ocorrer uma queda de pressão superior a 0,5 bar. 
 
 

Anexo 2 
Cálculos auxiliares aos testes requeridos 

 
1 Cálculo da tensão de compressão sobre a junta  
 

 
1.1 Cálculo da largura efetiva (“b”) de compressão da junta 
N = DE – DI  = 0,5(412,7 – 374,7) = 19 mm = 0,75” 
            2 
b0  = N/2 = 0,75/2 = 0,375” (> 0,25”) 
b = 0,5 (b)1/2 = 0,3062” = 7,78 mm 
 
1.2 Cálculo da área efetiva de compressão da junta 
Acj = π.G.b 
G = DE – 2b = 412,7 – 2(7,78) = 397,14 mm 
Acj = π.(39,714).(0,778) = 97,067 cm² 
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1.3 Cálculo da força de compressão sobre a junta de vido ao aperto dos estojos 
Sy = tensão de escoamento a frio do material do estojo 
Ar = área de raíz do estojo 
n = nº de estojos 
% = porcentagem da tensão de escoamento de aperto do estojo 
 
n = 12 
% = 67,5 
Sy = 105000 psi = 7382 kgf/cm² 
Ar = 0,5509 in² = 3,554 cm² 
 
Ste = tensão de tração em cada estojo 
Ste = (%).(Sy) 
Ste = (0,675).(7382) = 4983 kgf/cm² = 488 MPa 
 
Fte = Força de tração em cada estojo 
Fte = (Ste).(Ar) 
Fte = (4983). (3,554) = 17709 kgf 
 
Fcj = força de compressão sobre a junta 
Fcj = n. Ste. Ar = n.Fte 
 
Fcj = (12).(17709) = = 212 508 kgf 
 
1.4 Cálculo da tensão de compressão sobre a junta 
Scj = Fcj/Acj 
Scj = 212 508/97 = 2190 kgf/cm² (215 MPa) 

 
 

2 Cálculo do comprimento do estojo tracionado 
∆L = F L / E A          
∆L = aumento do comprimento (elongação) do estojo (mm) 
Fte = Força de tração aplicada (kgf) 
L = comprimento efetivo do estojo em que se considera a força de tração aplicada (mm) 
E = Módulo de elasticidade ou de Young (kgf/cm²) 
Ar = área de raiz do estojo (cm2) 
Li = comprimento inicial do estojo  
Lf = Li + ∆L 
 
Comprimento efetivo do estojo  
L = 2.( espessura flange) + (espessura junta) + (diâmetro nominal do estojo) 

 
Fte = 17709 kgf 



  petroblog-Santini                                                                                             Página 12 de 12 
 

L = 2.(35)+(4)+25,4 = 99,4 mm = 9,94 mm 
Ar = 3,554 cm² 
E = 29,3.E6 psi = 2,06 E6 kgf/cm² 
∆L =  17709 . 9,94 = 0,025 cm = 0,25 mm 
        2.06E6 . 3,554 
 Li = 150 mm 
Lf = 150 + 0,25 = 150,25 mm 
 
 
3 Cálculo do torque a ser aplicado conforme método do ASME PCC 1 
T = K.Fte.d 
T = torque (N.mm)  
K= “nut factor” 
d = diâmetro nominal do estojo (mm)  
F = força de tração de aperto do estojo (N) 
 
Para: 
K = 0,18 
d = 25,4 mm 
Fte = 17709 kgf = 173665 N 
T = 794 N.m 
 
Seqüência de aperto: 
30% Cruzado 238 N.m 
70% Cruzado 555 N.m 
100% Cruzado 794 N.m 
100% Seqüencial 794 N.m 

 


