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Consulta 
De: Jeová Marques <jeovamarques@yahoo.com.br> 
Assunto: Torque em junta RTJ 
 
Como calcular torque para Juntas RTJ?. 
Fiz pela tabela Excel do petroblog, mas não funcionou. 
 
Resposta 

1. Informações gerais 
As juntas de vedação tipo anel metálico RTJ Ring Type Joint estão detalhadas na Norma 
ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed e 
são utilizadas para aplicações em elevadas pressões e temperaturas. 
Os tipos de juntas metálicas RTJ são: 
 

 

 
 
As juntas RTJ mais comuns são as estilo “R”: 
 

   
 
As superfícies de contato da junta e do flange devem ser cuidadosamente usinadas e o 
acabamento superficial na região do canal do flange e na junta RTJ deve ser de 63 RMS.  
 
Nota: 

RMS (Root Mean Square) 
Conhecido como “Desvio Médio Quadrático” é um parâmetro que correspondente ao desvio médio 
quadrático do perfil dos picos de rugosidade de uma superfície. 

.  
A vedação é obtida em uma linha de contato (junta oval) ou em uma banda estreita (junta 
octogonal), por ação de cunha, gerando elevadas pressões de esmagamento, que forçam o 
material a escoar nesta região. A pequena área de vedação com alta pressão de contato 
garante confiabilidade na estanqueidade da ligação flangeada.  
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A dureza para diferentes materiais metálicos da junta de anel RTJ não deve exceder os 
valores de a tabela a seguir. 
 

Tabela: Dureza máxima para juntas de anel RTJ 
Material da junta de anel RTJ Máxima dureza (Brinell) 

Ferro doce 90 
Aço de baixo Carbono  120 
Aço baixa liga Cr-Mo 130 
Aço inoxidável Tipos 304, 316 e 347 160 
Aço inoxidável Tipo 410 170 

 
Recomenda-se que a dureza superficial das juntas de anel seja menor do que a dos flanges 
correspondentes. Para a proteção do flange, a superfície de vedação do canal do flange, que 
é a sede para assentamento da junta, deve ter dureza de no mínimo 30 HB (dureza “Brinell”) 
acima da dureza correspondente à da junta de anel metálico RTJ.  
 
A reutilização da junta RTJ não é recomendada, pois é previsto que ela sofra deformação 
plástica que resulta no endurecimento da superfície externa do metal. As superfícies 
endurecidas podem causar danos permanentes ao canal ou sulco do flange, por estarem 
mais duras que o flange. 
 
Conforme o código ASME PCC 1 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint 
Assembly, a região de assentamento, onde devem ocorrer o escoamento local e a 
consequente deformação plástica e o endurecimento, está representada na figura a seguir: 

 
 

2. Cálculo do torque de aperto nos parafusos 
O torque de aperto sobre os parafusos ou estojos, da ligação flangeada, é que provê a 
pressão sobre a junta e garante a estanqueidade. 
A formulação de cálculo do ASME da força de aperto sobre a junta RTJ confere uma carga 
(tensão de contato) bem elevada nas regiões de contato da junta com a sede (canal do 
flange), já que, a junta toca a sede apenas em uma linha (junta oval) ou em uma banda 
estreita (junta octogonal). 
Essa carga deve assegurar que haja escoamento e deformação plástica do material da junta 
na região de contato e o assentamento adequado na sede no flange. 
 
A planilha Excel que você utilizou é exatamente o procedimento de cálculo de ligação 
flangeada, conforme definido no código ASME Section VIII Division 1 Mandatory Appendix 2 
Rules for Bolted Flange Connections with Ring Type Gaskets. 
Provavelmente, a dúvida sobre o uso da planilha de cálculo desse torque esteja na 
determinação das grandezas bo, b e G, referentes à junta RTJ, desse procedimento. 
  
As tabelas e figuras a seguir referidas correspondem às do Apêndice 2 do ASME VIII 1. 
 
Os parâmetros de junta utilizados na sistemática de cálculo, apresentada no código ASME 
Seção VIII Divisão 1 Apêndice 2, que é mandatório, são: 

• N = largura usada para determinar a largura básica do assentamento da junta (bo), 
com base na largura de contato da junta (consultar a Tabela 2-5.2). 
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• G = diâmetro no local da força de reação da junta. 
Exceto flange tipo “lap joint”, G é definido da seguinte forma (consultar a Tabela 2-5.2): 
   - Quando bo ≤ 1⁄4 pol. (6 mm), G = diâmetro médio da face de contato da junta; 
   - Quando bo> 1⁄4 pol. (6 mm), G = diâmetro externo do contato da junta menos 2b. 

• bo = largura básica do assentamento da junta (consultar a Tabela 2-5.2). 
• b = largura efetiva da junta ou da superfície de contato da junta com a sede.  
• w = largura usada para determinar a largura básica de assentamento da junta (bo), 

com base na largura de contato da face do flange e a junta RTJ (consultar a Tabela 2-
5.2). 

• m = fator de junta, obtido da tabela 2-5.1.  
• y = força de assentamento da junta ou da superfície de contato da junta, obtido da 

tabela 2-5.1. 
 
Os parâmetros, de aperto “m” e de esmagamento mínimo “y”, são valores característicos 
referentes ao material de vedação e considerados no cálculo de torque de uma junta de 
vedação. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Considerando-se uma junta RTJ tipo R de aço Carbono tem-se: 

 



petroblog-Santini                                                                                                              Página 4 de 10 

 

Do = p + A 
Di = p - A 
w = A (conforme Table 2-5.2)  
bo = A/8 
   - Quando bo ≤ 1⁄4 pol. (6 mm), G = diâmetro médio da face de contato da junta: G=p. 
   - Quando bo> 1⁄4 pol. (6 mm), G = diâmetro externo do contato da junta menos 2b: 
G=(p+A)-2b, 
b =  
m = 5,5 (supondo RTJ de material aço Carbono) 
y = 124 MPa 
 
Nota:  

Com relação á dimensão “w” não fica claro se é a largura de abertura do canal do flange ou a largura 
da junta RTJ. 
Pela tabela a seguir, se pode constatar que a largura da abertura do canal do flange é sempre maior 
que a largura da junta, com diferença muito pequena, pelo menos de 1 mm, logo o contato será 
sempre, no máximo, a largura da junta. 
Daí adotar-se ‘w’ igual à largura da junta RTJ.  
 

 

 

 
 
De acordo com o código ASME Seção VIII Divisão 1 Apêndice 2, o cálculo da força de aperto 
compreende duas situações: as condições operacionais e a condição de assentamento da 
junta na sede do flange. 
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a. Força de aperto dos parafusos necessária para as condições operacionais  
• Wm1 = força mínima exigida de aperto dos parafusos para suportar as condições de 

operação  
Wm1 é determinada de acordo com a eq. (1) 

  
H = força hidrostática total = 0.785G2P, que é a força para resistir à tendência de abertura da 
ligação flangeada devido à pressão interna, a ser mantida sobre a junta, durante a operação. 
Hp = força de compressão na superfície de contato comum = 2b x 3.14 GmP, que é a força 
residual a ser mantida sobre a junta, durante a operação. 
p = pressão interna de projeto (consulte UG-21).  
Nota: 

Para flanges sujeitos a pressão de projeto externa, consulte Apêndice 2 parágrafo 2-11. 
 
b. Força mínima de aperto dos parafusos para o assentamento adequado da junta no flange  

• Wm2 = força mínima exigida de aperto do parafuso para assentamento da junta na 
sede do flange 

Wm2 deve ser determinada de acordo com a eq. (2) 

  
 
c. Força de aperto a ser adotada 

• W = força de aperto sobre os parafusos para projeto do flange, que atenda às 
condições de operação e de assentamento da junta. 

A força de aperto sobre os parafusos a ser usada deve ser o maior valor dos obtidos a seguir: 
Para condições de operação, 

 
Para assentamento da junta, 

 
Ab = área real total da seção transversal dos parafusos, considerando o diâmetro na raiz da 
rosca ou o menor diâmetro do trecho sem rosca, se menor; 
A área real total da seção transversal dos parafusos Ab não deve ser menor que Am. 
 
Am = área total de seção transversal requerida para os parafusos, considerada a maior entre 
Am1 e Am2  
Am1 = área total da seção transversal dos parafusos na raiz da rosca ou na seção de menor 
diâmetro sob tensão, necessária para as condições de operação   

Am1= Wm1 / Sb 
Am2 = área total da seção transversal dos parafusos na raiz da rosca ou na seção de menor 
diâmetro sob tensão, necessária para assentamento da junta   

Am2= Wm2 / Sa 
Sa = tensão de tração admissível do parafuso à temperatura atmosférica  
Sb = tensão de tração admissível do parafuso na temperatura de projeto  
 

Com a definição de Ab seleciona-se a quantidade de parafusos (n) e o diâmetro nominal (a) 
de cada um. 
A força de aperto (F) a aplicar em cada parafuso é igual a: 
         F= W/n. 
 
A paritir da força de aperto (F) sobre o parafuso, o torque ser aplicado na montagem pode ser 
calculado pela expressão mais precisa dada no código ASME PCC 1 Guidelines for Pressure 
Boundary Bolted Flange Joint Assembly Appendix J - Calculation of Target Torque ou, 
aproximadamente, conforme a expressão apresentada no ASME PCC 1 Appendix K Nut 
Factor Calculation of Target Torque. 
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Este aperto dos parafusos ou estojos é, normalmente, dado através do torque de montagem, 
aplicado com ferramentas chamadas de torquímetros, que podem ser manuais ou hidráulicos.  
 

3. Discussão sobre o torque a ser aplicado na monta gem  
A vedação das ligações flangeadas é conseguida através de aperto inicial ou de montagem 
dos parafusos ou estojos sobre a junta de vedação, de forma que durante a operação não 
ocorra qualquer vazamento. 
 
A força de aperto dos estojos, aplicada pelos flanges sobre a junta, além de comprimi-la até 
assentar, deve: 

• Compensar a força de separação causada pela pressão interna e esforços externos; e 
• Ser suficiente para manter, constantemente, uma compressão residual sobre a junta, 

evitando o vazamento do fluido. 
 
O valor do torque calculado a partir da força de aperto “F” é o mínimo a ser mantido nos 
parafusos ou estojos durante a operação. Acontece que durante a operação e mesmo no 
aperto de montagem há vários fenômenos que interferem nesse aperto. 
 
O segredo do aperto confiável é considerar que as juntas de vedação, após sucessivos 
aquecimentos e resfriamentos operacionais, tendem a relaxar e não recuperam a espessura 
inicial.  
Assim, necessitam ser comprimidas durante a montagem, ao limite máximo possível permitido 
pelo escoamento do parafuso, esmagamento da junta e deformação por rotação dos flanges, 
de forma que quando relaxarem em operação, ainda haja aperto suficiente sobre a junta, não 
ocorrendo o vazamento.  
 
Nesta operação de aperto há ainda várias causas de perdas, por ex.:  

• Atrito entre os filetes de rosca do parafuso estojo e as porcas;  
• Atrito entre a face da porca e a superfície do flange;  
• Atrito entre os componentes do próprio torquímetro;  
• Esforços externos devido à tubulação conectada;  
• Relaxamento espontâneo do parafuso ou estojo, pelo acomodamento, por efeito do 

aumento de temperatura, entre os filetes de roscas do conjunto estojo e porca;  
• Relaxamento da junta de vedação;  
• Emergências operacionais;  

 
Além disso, há situações em que a pressão interna é superior a do projeto, como por ex. a 
pressão de teste de pressão hidrostático.  
 
Ou seja, para se garantir a força de tração mínima no parafuso ou estojo se deve aplicar um 
valor de torque do aperto maior do que o valor correspondente, se calculado com a força de 
tração mínima de aperto “F”, que atende à situação de operacão. A força mínima de aperto 
deve atender ao projeto da ligação flangeada e impedir o vazamento.  
 
É o que o ASME Sec VIII Div 1, no Appendix S - Design Considerations for Bolted Flange 
Connections, chama de pré-tensão inicial. 
O ASME reconhece que o aperto inicial dos estojos é um pré-tensionamento e que uma 
tensão maior que a de projeto deve ser aplicada. 
O valor prático da tensão de aperto na montagem e início de operação, conforme indicado 
pela fonte ASME PPC-1, deve estar na faixa de 40% a 70% da tensão de escoamento a frio 
do material do parafuso ou estojo.  
 
Assim, na prática se calcula a força de tração no aperto a ser aplicada no parafuso ou estojo, 
durante a montagem, a partir do limite de escoamento do material do estojo, na temperatura 
ambiente.  
E o valor máximo recomendado pelo próprio ASME PCC 1 para o pré-tensionamento do 
estojo corresponde a 40% a 70% do limite de escoamento a frio (temperatura ambiente) do 
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material do parafuso ou estojo, para prevenir os problemas durante a operação e devido às 
imprecisões inerentes ao torqueamento.. 
 
Este pré-tensionamento do parafuso ou estojo induz um comportamento tipo efeito de mola, 
que absorve as flutuações das condições de operação, assim é útil que a força de tração 
aplicada seja a maior possível, porém se deve garantir que não ocorra escoamento do estojo, 
distorção dos flanges e esmagamento da junta de vedação, quando em operação. 
 

Nota: 
É reconhecido pelo Apêndice S do Código ASME Seção VIII, Divisão 1, para caldeiras e vasos de 
pressão, que o aperto inicial dos parafusos, em uma ligação composta por flanges projetados de 
acordo com o Apêndice 2 desse códig, é uma operação de protensão e que o nível necessário do 
Target Bolt Prestress pode variar consideravelmente acima da tensão de admissível tabulada pelo 
mesmo.  
Essa é uma prática aceitável e geralmente necessária. 
O Apêndice S afirma que ”. . . uma tensão inicial do parafuso maior que o valor do projeto pode e, 
em alguns casos, deve ser aplicada na operação de aperto e é a intenção desta Divisão que tal 
prática seja permitida, desde que se inclua a provisão necessária e apropriada para garantir contra 
distorção excessiva do flange e esmagamento da junta de vedação.” O pré-esforço geralmente 
considerado aceitável é de cerca de 40% a 70% do valor mínimo especificado para o escoamento a 
frio do material do parafuso ou estojo 

 

A planilha Excel que você utilizou adota essa prática para o cálculo do valor do torque de 
montagem. 
O restante da planilha é a verificação de que a força de aperto mínimo (força “F”) foi atendida 
e da possibilidade do escoamento dos parafusos ou estojos, da deformação ou rotação dos 
flanges e do esmagamento da junta de vedação, que devem ser evitados na temperatura de 
operação.  
 

4. Considerações sobre a execução do Torqueamento n a montagem 
Devido ao aperto durante a montagem, a interação mecânica, isto é, a redução de carga de 
um parafuso quando um parafuso adjacente é apertado, pode ser significativa. 
Por isso, é necessário executar os passes de acordo com o padrão cruzado, finalizando com 
as passes circulares, para garantir o fechamento uniforme da junta e que o torque calculado 
seja obtido.  
Para flanges RTJ de diâmetro grande (> NPS 12), isso pode significar realizar vários passes 
cruzados e outros vários passes circulares. 
 
É possível obter uma vantagem significativa (redução no número de passes) usando 
máquinas de torqueamento de várias cabeças de aperto (duas, quatro ou mais) para apertar 
simultaneamente os parafusos. Isso tem o efeito de assentar a junta de maneira mais 
uniforme e reduz o efeito da interação mecânica.  
Para as juntas RTJ o aperto multiponto é muito efetivo. 
 
Além disso, é recomendável que o procedimento de aperto incorpore medições do espaço 
entre os flanges, ao longo da circunferência, durante a montagem. A redução dessa diferença 
durante o aperto deve ser igual e uniforme durante montagem, o que indica o assentamento 
correto da junta. 
 
O ASME PCC 1 no parágrafo 11 Tightening Sequence apresenta uma sequência padrão de 
aperto cruzado dos parafusos ou estojos de uma ligação flangeada. 
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ANEXOS 
 

1. Padrões dimensionais de parafusos e estojos norm almente empregados nas 
ligações flangeadas 

Parafusos e parafusos estojo conforme norma ASME B18.2.1  
• Diâmetros nominais de ½” a 1”  

Roscas: conforme ASME B1.1 - UNC classe 2A.  
• Diâmetros nominais maiores ou igual a 1 1/8”  

Roscas ASME B1.1 - 8UN, 8 fios por polegada, classe 2A.  
• Material e comprimento a ser definido a cada caso.  

 
2. Exemplo com parte da Tabela de seleção da junta RTJ conforme Norma ASME 

B16.20 
A partir da especificação do flange (norma de construção, classe de pressão e diâmetro 
nominal), através da norma ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, 
Spiral-Wound, and Jacketed é selecionado o “Ring Number” da junta RTJ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



petroblog-Santini                                                                                                              Página 9 de 10 

 

 
3. ASME PCC 1 Guidelines for Pressure Boundary Bolt ed Flange Joint Assembly 

Appendix J - Calculation of Target Torque 
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4. ASME PCC 1 Guidelines for Pressure Boundary Bolt ed Flange Joint Assembly 
Appendix K Nut Factor Calculation of Target Torque.  

 
 

5. Procedimento da ConocoPhillips – Flange make-up procedures  
Enviado como informação. 
A Conoco é uma projetista de instalações industriais de óleo&gás e possui vários padrões e 
especificações para projeto mecânico-estrutural, dentre eles há este que define o valor de 
torque a aplicar em ligações flangeadas de tubulações com junta RTJ. 

 


