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CARACTERÍSTICAS DA PORCA HARDLOCK
◆ Reutilizável sem redução de desempenho!
◆ Gerenciamento de torque total e completamente apertada mesmo com carga de aperto ZERO (0)!
◆ Disponível em vários materiais e tratamentos de superfície personalizados para o ambiente!
◆ Sem necessidade de ferramentas especiais para instalação!

MECANISMO DE TRAVAMENTO

Excêntrico

PORCA HARDLOCK
Porca Castelada e Contrapino

Outra Porca Autotravante

Porca de Nylon

Porca Dupla

Arruela de Pressão e Porca

Porca Ordinária 12 seg 20 seg 30 seg
60 seg

360 seg

90 seg

Descontinuado após 17 min!

Número de ciclos repetidos

Condições do teste

Frequência de teste: 1.780 cpm
Curso de vibração: 11 mm
Curso de impacto: 19 mm

Condições do teste

Amplitude: ±0,35 mm
Frequência: 10 Hz

Porca de Teste

Célula de CargaPlaca Fixa

Placa Planadora

 

PORCA HARDLOCK

Porca com Inserto de Nylon

Porca Única e Arruela de Pressão

Porca Única e Arruela Especial

Curso de Impacto

Porca de Teste

Curso de Vibração

Concêntrico

EXEMPLO DE CASO DE REDUÇÃO DE CUSTO

Volante pendular instalado com
 porcas ordinárias 

Peneira Vibratória Instalado com porcas HARDLOCK

Redução do custo de manutenção anual (por 1 máquina)

Redução do custo de manutenção anual (por 500 junções)

Instalado com porcas ordinárias Instalado com porcas HARDLOCK

A PORCA HARDLOCK consiste em duas porcas.
A primeira porca, “Porca Convexa” ❶ (porca de fixação), tem uma 
saliência truncada de maneira descentrada na superfície superior.
A segunda porca, “Porca Côncava” ❷ (porca de travamento), 
é desenhada com um recesso cônico concêntrico para travamento 
das duas porcas juntas.
Com o aperto da porca côncava na porca convexa, é aplicada uma 
forte carga perpendicular no parafuso de ambos os lados.

As peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de mineração para separar alimentos de sólidos e pedras/minérios pela força de 
vibração gerada por um volante, que é exposto continuamente a uma forte vibração.

SUPERIORIDADE PROVADA EM UMA 
GRANDE VARIEDADE DE TESTES DE AFROUXAMENTO

Amostra de teste:

Tamanho: M12x1,75
Material: Equivalente a JIS 55400 Classe 4
Tratamento da superfície: Cromato Trivalente com Revestimento de Zinco
Torque de aperto: 40 N-m

Amostra de Teste Tamanho: M10x1,5, Material: JIS S45C Classe 8

Aperto de volante para PENEIRA VIBRATÓRIA (Empresa de mineração no Brasil)

Dois trilhos são aparafusados para sua união numa via. Uma força tão forte como 500G é aplicada quando um trem passa, 
causando um grande esforço na junção, além da tensão da expansão e contração do trilho.

A porca HARDLOCK pode produzir 
um efeito de travamento significati-
vo mesmo com um baixo torque de 
250-300 N-m em comparação com 
o torque de 500 N-m para uma 
porca ordinária. Isso também 
contribui para diminuir a quebra do 
parafuso, criando um bom balanço 
na junção do trilho como se permi-
tisse que a junção “respirasse”, 
aliviando-a do esforço.

Aplicações em junções ferroviárias (Empresa ferroviária no Japão)

Embora o custo inicial seja mais alto do que a conexão aparafusada padrão, a Porca HARDLOCK fornece 
uma redução significativa do custo de manutenção total,eliminando o trabalho de reaperto com a 
resultante redução da frequência e do tempo de manutenção.

Custo Inicial
(Estimativa aproximada)

Porca
HARDLOCK

US$ 48
US$ 1 x 48 peçasPorcaOrdinária

US$ 312
US$ 6,5 x 48 peças

Diferença de Custo + US$ 264

Coste de mantenimiento
(a) (b) (c) (d)=(a)x(b)x(c) (e) (f) = (d)x(e)

Engenheiros
Horas de

manutenção
Manutenção por

ano
Homens-hora

por ano

Custo de
mão-de-obra

(/hora)

Custo de
Manutenção por

ano
5

(Engenheiros)
4

(horas)

1
(hora)

1
(vez)

12
(veces) 240 (HH) US$ 20 US$ 4.800

5
(Engenheiros) 5 (HH) US$ 20 US$ 100

- US$ 4.700

Custo de manutenção reduzido em até 98%

M24 x 3,0 Classe8
48 peças/máquina

Custo Inicial
(Estimativa aproximada)

Porca
HARDLOCK

US$ 18.000
US$ 4,5 x 4.000 peçasPorca Ordinária

US$ 32.000
US$ 8 x 4.000 peças

Diferença de Custo + US$ 14.000

Custo de Manutenção
(a) (b) (c)=(b) x 12 (d)=(a)x(c) (e) (f) = (d)x(e)

Engenheiros Horas de
manutenção

Manutenção por
ano

Homens-dia por
ano

Custo de mão
-de-obra (/dia)

Custo de
Manutenção por

ano

3
(Engenheiros)

3
(días)

1
(día)

12
(días)

36
(días)

108
(homens-dia) US$ 200 US$ 32.400

2
(Engenheiros)

24
(homens-dia) US$ 300 US$ 7.200

- US$ 25.200

Coste de mantenimiento reducido hasta en un 77%

Parafuso e arruela M20 x 2,5 Classe8
500 junções x 2 trilhos x 4 conjuntos

Porca Dupla

Resultados do testeConjunto de máquina de teste NAS

Comparação do comportamento de
auto-afrouxamento de fixadoresSeção através da máquina de teste Junker

INTRODUÇÃO DA PORCA HARDLOCK

1) Teste de vibração acelerada em conformidade com a norma NAS 3350/3354
 (National Aerospace Standard)

Para determinar a capacidade de fixadores para resistir à condição de vibração acelerada.

O banco de teste aplica uma vibração cíclica transversal na placa planadora, e a carga de aperto é medida
em tempo real, sendo plotada em um gráfico.

2) Teste de Vibração Junker
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Dimensões externas: JIS B1181 (2004) / ISO 4032 (Somente largura de face a face)
Tolerâncias de roscas de parafuso: JIS B0209 (2001) / ISO 965 6H

:TIPO COM BORDAHLN-R :TIPO BÁSICOHLN
Porca côncava Porca convexa

Borda

Porca côncava Porca convexa

Unidad: mm Unidade: N-m

Dimensões externas: JIS 81181 (2004) / ISO 4032 (Somente largura de face a face)
Tolerâncias de roscas de parafuso: JIS 80209 (2001) / ISO 965 6H
* No caso de HDZ, aperte a porca côncava 50% mais do que o valor do torque acima devido ao alto coeficiente de torque.
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Outros materiais de passos finos estão disponíveis no tipo Normal Básico.
Outros acabamentos de superfície estão disponíveis a pedido.
A Porca Côncava de carbono médio (borda) é utilizada em combinação com a Porca Convexa de classe 10.

Unidad: mm Unidade: N-m

 TABELA 2 DE DIMENSÕES DE PORCAS HARDLOCKTABELA 1 DE DIMENSÕES DE PORCAS HARDLOCK
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Dimensões ... ASME/ ANSI B18.2.2 1987(R1999)
Requisitos de Rosca ... ANSI B1.1a-1968 2B

Ferrovias <Trens>

1

2

3

4

Utilize uma ferramenta de aperto (chave inglesa, chave de torque, etc.) para apertar a Porca Convexa com o torque apropriado para a 
aplicação. A Porca Convexa tem a mesma Classe de Resistência que uma porca sextavada regular e, portanto, pode ser apertada até 
seu limite máximo.

Instale a Porca Côncava na Porca Convexa manualmente até que não possa mais girar. Antes de apertar a Porca Côncava, 
certifique-se de que haja uma folga de aproximadamente 1 passo de rosca entre as porcas. Caso contrário, abstenha-se de utilizar a 
PORCA HARDLOCK com o parafuso atual.
Se o espaço for mais estreito do que 1 passo de rosca, a porca será incapaz de produzir seu efeito de travamento suficiente. As 
mesmas condições aplicam-se à reutilização.

Utilize uma chave de torque para apertar a Porca Côncava com o torque recomendado mostrado neste catálogo.

Mesmo depois de apertar as porcas corretamente, existe uma possibilidade de que haja uma pequena folga entre as porcas devido à 
tolerância do diâmetro do parafuso. Contudo, mesmo com ou sem um espaço, se a porca for apertada corretamente conforme instruído 
neste procedimento de instalação, a PORCA HARDLOCK produzirá um efeito de travamento suficiente.

: TIPO BÁSICO:HLN-B
Porca côncava

Porca convexa

1 2 3 4

Equipamento de Construção <Disjuntor Hidráulico>

Ferrovias <Desvios>

Energia Eólica <Torre>

Equipamento Elétrico <Fixador de Terminal de Quadro de Distribuição>

 EXEMPLO DE CASO DE MELHORATABELA 3 DE DIMENSÕES DE PORCAS HARDLOCK

Unidad: pulgadas
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