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Resumo: Este trabalho pretende avaliar a influência 

do atrito na distribuição de momentos experimentados 

por sistemas que utilizam parafusos de fixação. O 

mesmo tem previsão de término em Out/2014 e 

apresentará uma comparação entre resultados analíticos, 

simulações numéricas baseadas no método dos 

elementos finitos e resultados experimentais.  

 

1. Introdução 
As uniões roscadas são as soluções mais utilizadas, 

tanto para uniões desmontáveis quanto para 

permanentes
[1]

. O pré carregamento é o esforço aplicado 

no parafuso durante sua montagem antes da aplicação 

da carga de operação da junta. Evita a ocorrência de 

folgas durante operação além de aumentar a resistência 

à fadiga e ao cisalhamento
[1,2,3]

. 

 
Figura 1 – União por parafuso. 

Fonte: Shigley, 1984 

 

2. Metodologia 
1. Avaliação analítica da influência do atrito 

Fi         eq.1 

 

Fi= Pré carregamento dm=diâmetro médio 

α = ângulo da rosca dc=diâmetro do colar 

µc = coeficiente de atrito   = ângulo de hélice 

2. Avaliação experimental 

De acordo com a figura abaixo, o equipamento 

possui um motor de passo (1) e uma célula de carga (2). 

São medidos o torque aplicado, o ângulo imposto e a 

força axial obtida na junta. 

 
Figura 2 – Equipamento experimental 

Fonte: Autor 

 

3. Simulação numérica de elementos finitos 

 
Figura 3 – Análise computacional no corpo de prova. 

Fonte: Autor 

 

3. Resultados Parciais 
O projeto está na fase de instrumentação.  

 

Tabela I – Variação da força do pré carregamento. 

Fonte:Autor 

Finom[N] 48900,0 Tnom[Nmm] 80000 

Parafuso M12x1.75 

Classe 8.8 

μ Fteo [N] 

0,10 48237,13 

0,11 46422,52 

0,12 44739,41 

0,13 43174,00 

0,14 41714,37 

0,15 40350,14 

 
Figura 4 – Representação do experimento. 

Fonte: Autor 

 

5. Referências 
[1] COLLINS, J. A. Projeto mecânico de elementos de 

máquinas: uma perspectiva de prevenção da 

falha. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

 [2]SHIGLEY, Joseph Edward. Elementos de 

máquinas. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC,1984. 

[3]NORTON, R. L. Projeto de máquinas: Uma 

abordagem integrada. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2000. 

 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI e à Cummins Brasil. 

 
1
 Aluno bolsista –N. Fei 12.109.329-8 (PBIC79/13); 

2
 Orientador e Prof. do Centro Universitário da FEI. 


