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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Equilíbrio de forças em uma ligação 
flangeada

Forças atuantes devido à 
pressão interna

• Forças longitudinal, 
circunferencial e radial nos 
flanges

• Tração nos parafusos

• Compressão na junta de 
vedação 
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Componentes a serem considerados para 
a ligação flangeada confiável:

Flanges

Parafusos / estojos / porcas

Junta de vedação

Método de aperto

Ferramenta de aperto

Qualificação do executante
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• Fator de assentamento  da junta: Y
Responde pela selabilidade com o preenchimento dos 

defeitos da face dos flanges.

Premissas para a vedação
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• Fator de compressão residual da junta: m
Responde pela vedação em operação

Premissas para a vedação
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Junta Fator “Y” 
Mpa 

Fator ‘m’  

“Lip seal” AISI 304 0,00 0,00 
Neoprene >75 shore 1,40 1,00 
Papelão hidráulico 
Aramida 

25,5 2,75 

Grafite com inserção 
metálica AISI 316 

13,8 2,00 

Espiralada 304 com 
grafite flexível 

69,0 3,00 

Dupla camisa AISI 304 
com grafite 

62,0 3,75 

Camprofile AISI 304 
com grafite flexível 

31,0 4,25 

RTJ AISI 304 180,0  6,50 
Metálica plana 70,0 6,50 
 

• Fatores 
ASME de 
juntas de 
vedação 

Premissas para a vedação
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• Força de compressão para o assentamento da junta po r  
parafuso

Condições: Pressão e Temperatura atmosféricas

Força necessária: Fa = Aj . Y         
n

• Força de compressão mínima sobre a junta para a sel agem 
em operação por parafuso

Condições: Pressão e Temperatura de projeto 

Força necessária: Fmín = (Aj . m . Pp) + (At . Pp)
op                          n

• Força de compressão mínima sobre a junta para a sel agem 
durante o teste hidrostático
Condições: Pressão e Temperatura atmosféricas 

Força necessária: Fmín = (Aj . m . Pth) + (At . Pth)
th                         n  

ou  Fmín = (Aj . m . 1,5.Pp) + (At . 1,5.Pp) 
th                              n

ou  Fmín = 1,5 . (Fmin )
th                   op

n: quantidade de  
parafusos

Aj: área de junta;

At : seção do tubo;

Pp: pressão interna 
de projeto;

Sy: tensão de 
escoamento a frio 
do parafuso;

Ap: área da raiz do 
parafuso

Premissas para a vedação
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas 

Variação da área de aperto da junta e  
esmagamento na compressão da junta

Aumento da área
de contato da junta

À medida em que
ocorre o aperto do
parafuso há um
espalhamento da
junta, até o limite do
esmagamento, o que
compromete a
vedação.
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas

Rotação ou deformação dos flanges acarretando 
a redução da área de aperto da junta

Redução da 
área de contato 
da junta

Quando ocorre a 
rotação dos 
flanges, a área 
de contato da 
junta se reduz, 
comprometendo 
a vedação
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas 

Dilatação térmica diferencial entre os parafusos e os flanges

Em flanges não isolados, a temperatura do parafuso é inferior a dos flanges, o 
que leva ao aumento da tração no parafuso e da comp ressão sobre a junta, em 
função da menor dilatação dos parafusos.

Em flanges isolados, as temperaturas dos flanges e dos parafusos são iguais 
e, em temperaturas elevadas, pode ocorrer o vazament o, pelo escoamento dos 
parafusos (a resistência ao escoamento reduz com a t emperatura) ou 
afrouxamento por “creep” dos parafusos. 
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas

Temperatura 
lado do casco

Temperatura 
lado dos tubos

Dilatação térmica diferencial
entre os flanges

Caso de 
permutadores 
de calor

O movimento relativo entre os flanges e o espelho, atritando a 
superfície da junta, leva à destruição da junta e a o vazamento
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas

 

M 

F

Peq = P + F + M__   
π.G²        π.G³

G: diâmetro efetivo da junta

Cargas externas: forças e momentos

Conceito de 
pressão 

equivalente
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Relaxação dos parafusos: caso do material B7

Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS
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Particularidades do comportamento das juntas 
flangeadas

Relaxação dos parafusos: outros materiais
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Relaxação de junta da junta de vedação: caso da esp iralada

Particularidades do comportamento das 
juntas flangeadas

Deflexào inicial

Deflexão 
residual

Perda do efeito 
de mola da 
junta
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• Erros de montagem, tais como, alinhamento deficient e dos 
flanges, instalação descentralizada da junta;

• Aperto não-uniforme ao longo da junta, criando regi ões de 
superaperto e outras de falta de aperto; 

• Condições operacionais variáveis de aquecimento e r esfriamento, 
choque térmico, pressurização e despressurização;

• Dilatação térmica diferencial entre estojos e flanges, aum entando
ou aliviando o aperto;

• Aperto excessivo levando à rotação dos flanges; 

Causas principais de vazamentos

Vazamentos ocorrem pela perda da força de compressã o sobre a 
junta, seguindo-se a abertura da união flangeada, p elos seguintes 

motivos, individuais ou em conjunto :
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• Compressão excessiva da junta, chegando ao esmagame nto;

• Relaxação  do aperto por escoamento dos parafusos o u fluência,

• As juntas não apresentam “memória”, não recuperando  a 
espessura inicial, após os ciclos de aquecimento e resfriamento 
operacionais, logo leva à perda de aperto da união flangeada;

• Defeitos tipo riscos, porosidades, mossas e protube râncias na 
face dos flanges e na junta;

• Outro fatores como fadiga, corrosão, fragilização p or H2 dos 
parafusos, vibração;

• Efeito das oscilações meteorológicas como vento, te mperatura e 
chuva.  

Causas principais de vazamentos       
(continuação)
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

CONDIÇÕES EM QUE AS JUNTAS FLANGEADAS 
DEVEM PERMANECER ESTANQUES 

Condições das 
juntas 
flangeadas
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• O segredo do aperto confiável é considerar que as 
juntas de vedação não têm memória no desaperto, ou 
seja, não recuperam a espessura inicial após sucessivos 
aquecimentos e resfriamentos operacionais. 

• Necessitam, pois, serem comprimidas durante a 
montagem, ao limite máximo possível dado 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.

APERTO CONFIÁVEL
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

PREMISSAS PARA O APERTO
• O aperto inicial ou de montagem dos parafusos e est ojos deve gerar tensões, 

adequadas para impedir o vazamento na junta flangead a, em todas as 
condições de serviço, incluindo o teste de pressão.  

• A 1ª condição importante a ser atendida é a necessi dade de a ligação ser 
estanque no teste hidrostático, por isso, no aperto , uma tensão inicial acima 
do valor de projeto deve ser aplicada, pois a press ão do teste hidrostático é 
usualmente 1,5 vezes (atualmente 1,3) maior que a de  projeto.

COMPROMISSOS DO APERTO
• ASME Sec VIII Div 1, Apêndice S “Design considerations  for bolted flange 

connections” alerta que os fenômenos naturais das ligações apara fusadas 
devem ser levadas em conta:
a- relaxação dos parafusos, com a acomodação que oco rre entre os filetes de 
rosca, logo após a montagem, reduzindo o aperto, na temperatura de 
operação;
b- relaxação própria da junta de vedação, dependendo  do tipo e do material 
da junta;
c- incapacidade da junta de vedação de atuar como mo la,  compensando as 
variações das condições de operação; 
d- “creep” natural dos parafusos e da junta em tempera turas elevadas.

APERTO CONFIÁVEL
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Limitações  a serem verificadas para tensão de aper to
• tensão de escoamento do material do parafuso na tem peratura de 

trabalho;
• tensão de esmagamento da junta de vedação;
• tensão que acarreta a deformação / rotação dos flan ges nas 

temperaturas ambiente e de trabalho;
• tensão de tração correspondente à taxa de fluência do material 

do parafuso e do flange, na temperatura de trabalho .

APERTO CONFIÁVEL

Valor prático da tensão de aperto na montagem
Na prática, limita-se tensão máxima aplicada no ape rto da 

montagem de 50% a 70% ASME PPC-1 – 2000 “Guidelines for 
pressure  boundary bolted flange joint assembly”. da tensão do 
escoamento do material do parafuso, na temperatura ambiente .
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

APLICAÇÃO PARA O PARAFUSO B7
Sadm = 25 000 psi     Sy = 105 000 psi

Fa = Aj . Y        
n

Fmín = (Aj . m . Pp) + (At . Pp) = 25 000.Ap
op                          n

Fmín = (Aj . m . 1,5.Pp) + (At . 1,5.Pp) = 1,5 (25 000.Ap) = 37 500.Ap
th                              n

Fmont = (0,50 a 0,75) (Sy) . Ap = (50 000 a 75 000)  Ap

Ou seja   Fmont = 2 a 3 vezes  (Fmin)
op
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Curvas de tensão admissível e tensão de escoamento do B7

75 000 psi

50 000 psi
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Assentamento 

Operação

Flanges: Forças atuantes 

W = ( Ap ) Sa

Bolt loads for flange calculation
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Resumo dos fatores a considerar no cálculo da  
força de aperto da ligação flangeada

Força resultante 
em operação

Força de 
montagem

Pressão + dilatação térmica
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Cálculos de Verificação de Ligações Aparafusadas
Informações a inserir

(Entradas pelo Sist. Americano com 
conversão automática para o 

Sist.Internacional) Resultados de cálculo

Características da Ligação Flangeada

Descrição do 
Equipamento

CASO DE ANÁLISE 1: FLANGES SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO

Características 
dos Flanges Flanges do small by-pass - padronizado  diâm. 36"

Características
Parafusos/Estojos

SA-193 Gr. B8M Cl.1 (temp. máxima = 1500°F) -
Diâmetro 2",  Tproj=380°C (716 °F)

Características 
das Juntas

Espiralada l (m=3,0 e y=10.000 psi) da tabela 2-5.1 
do ASME VIII-1 App. 2 

Planilha de cálculo do AB-RE para força e torque de  
montagem de ligações flangeadas
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Esquema do funcionamento da ligação flangeada

 

Força de 
aperto dos 
parafusos 

Tempo de 
operação 

Força para 
assentament
o da junta 

Força mínima 
para vedação 

Força cálculo 
dos flanges 

Força de 
montagem 

Reaperto  
(150º a 200ºC) 

Início do risco 
de vazamento 

Incorreções  
da  montagem 
a compensar  

Segundo a experiência, toda junta flangeada 
perde a tensão de aperto em função do 
relaxamento da junta e dos parafusos, durante 
o aquecimento na partida e ao longo dos 15 a 
20 meses após o o reaperto a quente.
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• A montagem de uma união flangeada pode ser realizada 
por vários métodos: torque com chave manual, torque com 
chave de impacto, torque controlado, controle do 
alongamento e tensionador. 

• Cada método tem sua precisão, entretanto mesmo 
utilizando o método mais preciso não se consegue 
transformar todo o aperto em tensão nos parafusos.

• No caso do torqueamento a maior parte do torque é usada 
para superar as forças de atrito entre os flanges e as 
porcas e entre as roscas. 
Portanto, somente uma porcentagem do torque aplicado 
produz tensão nos parafusos, que gera a carga de 
compressão sobre a junta da  união flangeada

Métodos de aperto dos parafusos da ligação 
flangeada
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Método de aperto Imprecisão da força 
de tração 
resultante

Torque com chave manual e 
com chave de impacto

± 50%

Torque controlado ± 30 a 50%

Tensionador ± 10 a 15%

Com medição direta do 
alongamento

± 10% ou menor

Eficiência esperada de cada método de aperto
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Formas recomendadas de aplicação da força de 
aperto de ligações flangeadas críticas

•: Torqueamento controlado 

• Alongamento controlado: Tensionador
ou

Torquímetro  com medição 
do alongamento dos
parafusos
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Aperto por Torqueamento
Aperto suficiente para levar em conta a pressão de teste hidrostático , as 
imprecisões da montagem, as limitações do método de  aperto, a relaxação da 
junta e dos parafusos, as alterações da carga de ap erto em função das mudanças 
das condições de operação (temperatura e pressão) e  das emergências na planta. 

Aperto inicial ou de montagem dos parafusos confiáv el, considerando o 
torque  aplicar e a carga de tração resultante nos parafusos. 
• Uso de torquímetro hidráulico;
• Lubrificação dos parafusos e porcas que levem a um fator de atrito conhecido;
• Uso de arruelas temperadas de atrito reduzido e conh ecido, entre as porcas e a

superfície da face do flange;
• Uso de parafusos, porcas e juntas novos, pois defei tos mesmo que

mínimos, podem comprometer a vedação; 
• O torque  deve ser repassado de forma a obter valor es uniformes;
• Na prática o aperto inicial é reduzido ao longo da o peração, em função do

relaxamento da junta e dos parafusos, daí, para o c ontrole da tensão atuante na
junta durante a operação é obrigatório o reaperto à  quente, a uma temperatura
dos flanges em torno de 150 - 200 °C.
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

APERTO COM TORQUE CONTROLADO: cálculo do torque

Fonte: ASME PCC-1 2000
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

APERTO COM TORQUE CONTROLADO: tabela de torque para  B7

Fonte: ASME 
PCC-1 2000
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Incertezas do torqueamento

• Desconhecimento dos coeficiente de atrito real entr e as faces 
do flange e da porca e entre as roscas da porca e d o parafuso, 
devido à:

Variabilidade das propriedades do lubrificante;                                      
Roscas oxidadas;                                                                                      
Faces do flange e da porca oxidadas;                                               
Parafusos e porcas reutilizados;

• Baixa eficiência da conversão do torque em força de  tração;

• Espalhamento dos valores de aperto nos parafusos
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

David W. Reeves, El Segundo, CA, dree@ChevronTexaco .com

Espalhamento do aperto função do método

Chave manual e parafusos novos Chave de impacto e parafusos novos

Torque controlado e parafusos novos Tensionador e parafusos novos
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Torqueamento com controle de alongamento

Objetivo

• Confiabilidade na conversão                                     
Torque aplicado x Tensão aplicada x Tensão resultan te

Solução

• Controlar o alongamento, através da medição precisa  
do parafuso, antes e após o aperto, para conhecer a  
força e a tensão realmente aplicadas
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

TORQUEAMENTO COM CONTROLE DO ALONGAMENTO: 
cálculo do alongamento de montagem

Fonte: ASME PCC-1-2000
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

No método do micrômetro, se deve medir antecipadame nte o comprimento total de 
cada parafuso (L), antes e após o aperto, determina ndo-se o alongamento ( ∆L) do 
parafuso, com a expressão da Lei de Hook:
∆L = F . L  (unidades coerentes)  

A.E         
F = Força de aperto
A= área nominal do parafuso
E= módulo de elasticidade a frio do material do par afuso

O aperto é aplicado até que o parafuso alongar da q uantidade ∆L calculada.

Técnicas de controle do alongamento
Método do micrômetro

Método da rotação da porca

Nesse método calcula-se o ângulo de giro da porca n ecessário ao alongamento  ∆L
calculado para o parafuso.

Primeiramente, com chave manual de impacto ou comum , apertar a porca até a 
condição de montagem sem folga.
Marcar com sinal, na porca e no flange, a posição d e instalação da porca.

O ângulo de giro da porca é calculado com a express ão:
Ângulo =  ∆L. 360º (unidades coerentes)

p
p = passo da rosca do parafuso. 39



VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Técnicas de controle do alongamento

Aparelho de medição do alongamento do parafuso 
por ultra - som
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Aparelhos de medição de alongamentos/tensões

Aparelho da
HYDRATIGHT
BOLTSCOPE II

Aparelho da 

CONTINENTAL RENTAL
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Técnicas de controle do alongamento

Arruela calibrada

Antes do aperto Após o aperto

O “gap” inicial 
menos o 
“gap” final é 
igual ao 
alongamento 
aplicado.

42



VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Pino de controle  é 
encravado no núcleo do 
parafuso

Durante o aperto o 
parafuso é alongado, 
enquanto o pino se 
mantém, eliminando-se o 
“gap”, que tem a dimensão 
do alongamento calculado.

Pino de 
controle

Técnicas de controle do alongamento
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

MÁQUINA HIDRÁULICA TENSIONADORA

Aperto com tensionador

A estação hidráulica cria a força para o 
tensionador alongar o parafuso.
Com isso a porca fica livre e é 
posicionada com a barra “tommy bar”, 
liberando-se a célula de carga. 
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

• A arruela HYTORC-CLAMP® ou LOAD 
DISC é um tensor mecânico que permite um 
ajuste preciso da força de tração ou carga 
em um parafuso.

• É constituída de uma arruela e uma porca 
com uma luva interna que é montada na 
ponta do parafuso. 

• Durante o torqueamento a luva interna é 
mantida parada pela ferramenta, quando se 
gira a porca, a luva é puxada para cima junto 
com o parafuso, sem torção.  

• A carga ou pré-carga residual do parafuso 
pode ser calibrada periodicamente com uma 
exatidão de + 10%.

Arruela LOAD DISC da HYTORC

Aperto com tensionador
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VAZAMENTOS EM LIGAÇÕES FLANGEADAS

Segundo a 
literatura  
70% dos 

vazamento 
ocorrem 
após um 
ciclo de 

temperatura

TÉCNICA PARA MANTER DURANTE A OPERAÇÃO O APERTO 
INICIAL, COMPENSANDO A DILATAÇÃO DIFERENCIAL ENTRE 

FLANGES E PARAFUSOS

SISTEMA DE CARGA CONSTANTE 
(FLANGE LIVE LOADING”) NO PARAFUSO

Mantém força constante sobre a junta, acima 
do mínimo necessário à selagem, a despeito 

da variação da temperatura.  
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