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Informações Adicionais sobre Torquímetros

1 - PARA QUE SERVE O TORQUÍMETRO?

Torquímetros geralmente são utilizados quando existe a necessidade de apertar um parafuso ou porca com um torque controlado. É muito 
importante saber controlar o torque, pois se o aperto for abaixo do especificado, o parafuso poderá soltar-se facilmente com o passar do tempo. 
Porém, se o aperto for acima do especificado, poderá danificar os filetes das roscas ou o conjunto a ser apertado. Sendo assim, o controle de torque 
deve sempre seguir as orientações dos fabricantes dos equipamentos.

O campo de aplicação de um torquímetro pode ser dos mais variados: motores automotivos, motocicletas, montagens elétricas, equipamentos 
mecânicos, entre outros.

2 - INTRODUÇÃO SOBRE TORQUE:

Quando surge a necessidade de fixar um conjunto com extrema precisão, todos os quesitos de segurança devem ser seguidos. Além da qualidade 
dos elementos a serem utilizados, um fator de grande relevância é o torque a ser aplicado.

O Torque ou Momento de Torção caracteriza-se pela aplicação de uma força direcionada a uma alavanca que gira através de um eixo fixo.  Quanto 
maior a força aplicada ou a distância entre o eixo e o centro de aplicação desta força, maior será o torque gerado na fixação do parafuso. 

3 - CONCEITOS DE TORQUE:

Muitos fatores influenciam na fixação de um conjunto. Entre eles estão:

3.1 - Qualidade do parafuso

Cada material possui propriedades mecânicas características e, devido a isso, suporta diferentes valores de torque antes de sofrer uma deformação 
plástica (deformação permanente onde o material não retorna à sua forma original) que pode ocasionar danos à fixação. Geralmente, a classe de 
qualidade dos parafusos é informada através de marcações na cabeça.

Abaixo, segue uma tabela com informações para parafusos padrões conforme cada classe:

Assim, o cálculo geral do Momento de Torção ou Torque é descrito por:
 

M = F x d

Onde: 
 M = Momento de Torção ou Torque aplicado em Newton. metro [N.m]
 F = Intensidade da Força em Newton [N]
 d = Distância entre eixo de rotação e o centro de aplicação da força em metros [m]

MOMENTO DE
TORÇÃO

FORÇA

45 N.m

d

Classe de qualidade 5.6 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9

Resistência a tração 
(N/mm2 = MPa)

500 600 800 900 1.000 1.200

Tensão de escoamento 
(N/mm2 = MPa)

300 480 640 720 900 1.080
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Sendo assim, a força resultante é:
 

FR = Força aplicada - Força de Atrito

Para referência, as informações contidas neste catálogo tomam como base um coeficiente de atrito 
médio de 0,125.
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3.2 - Coeficiente de Atrito

A resistência imposta contra o movimento do parafuso é chamada de atrito. O coeficiente de atrito é fortemente influenciado pelo grau de 
lubrificação, acabamento e material utilizado no conjunto. Quanto menor for o atrito, maior será a força de fixação resultante.

Quando é aplicado torque a um parafuso, nem toda força é repassada ao mesmo.  Existem perdas oriundas do atrito da cabeça (μK) e do atrito da 
rosca (μG), conforme representado abaixo:

3.3 - Acabamento e Lubrificação

Como afetam o coeficiente de atrito, é sempre aconselhável se ter um bom acabamento e lubrificação no conjunto para que haja o mínimo de 
perdas possíveis. Assim, os valores de torque calculados serão suficientes para uma fixação segura.

4 - TABELA DE TORQUE REFERENCIAL PARA
     PARAFUSOS PADRÕES:

Os valores de torque apresentados nesta tabela 
são apenas para orientação. Os valores exatos são 
definidos em testes práticos baseados em experiências 
de trabalho.

Como já mencionado anteriormente, o coeficiente de 
fricção ou atrito depende diretamente do acabamento, 
lubrificação, material e da área de contato entre os 
elementos de fixação. Influenciando, assim, na força 
resultante repassada a rosca do parafuso.
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5 - NORMA DIN ISO 6789:

Norma internacional que rege a fabricação, qualidade e calibração de torquímetros dos mais variados modelos e aplicações.

Essa norma especifica tolerâncias máximas do erro de indicação de torque do torquímetro, bem como o processo de calibração em 3 diferentes 
pontos (20, 60 e 100%) da capacidade de torque da ferramenta.

7 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:

Os torquímetros Tramontina PRO saem de fábrica com o certificado de calibração (com exceção do torquímetro de vareta ref. 44500/300), conforme 
o modelo abaixo:

8 - REPAROS E RECALIBRAÇÃO

Para informações sobre serviços de reparos ou calibrações, envie um e-mail para sactg@tramontina.net

6 - PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO DE TORQUÍMETROS:

• Nunca ultrapasse os limites de escala, evitando danos ao instrumento.

• Retorne para o valor mínimo de torque da escala quando o torquímetro não estiver sendo utilizado, evitando assim danificar seu mecanismo
   interno (mola) por meio de esforços desnecessários.

• Após um longo período sem utilização (mais de 1 mês), faça uso do torquímetro, de 5 a 10 vezes, com um valor de torque de 75% da capacidade
   máxima. Este procedimento serve para lubrificar os componentes internos.

• Nunca desmonte o torquímetro nem modifique qualquer um de seus componentes. Tal procedimento deve ser feito somente pela Tramontina.

• Após a utilização, armazene o torquímetro em sua caixa original ou embalagem apropriada.

• Recomenda-se calibrar o torquímetro a cada 6 meses ou a cada 5.000 ciclos de operação (o que acontecer primeiro), após quedas ou impactos,
   esforços excessivos e quando houver incerteza no torque aplicado.


