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SIMPLES  

Nada de fios, instrumentos, procedimentos complexos ou caixas 

pretas eletrônicas. O único instrumento necessário é o olho.  

A indicação é baseada no mais preciso princípio conhecido para 

medição de tensão de parafusos - real  alongamento do parafuso  

sob carga. 

INDICAÇÃO VISUAL DE TENSÃO 

O único sistema de parafusos indicadores de tensão que fornece  

uma chamativa indicação visual de uma condição potencialmente  

perigosa, evidente mesmo à distância e em partes de máquinas  

que ficam em movimento. 

BAIXO CUSTO  

O custo de SmartBolts é uma fração do preço de parafusos calibrados  

de acordo com a pressão ou de outros produtos que executam uma  

função equivalente. Outros instrumentos caros tais como pontes  

calibragem de pressão ou leituras eletrônicas não são necessários. 

ALTA PRECISÃO 

O único sistema de parafusos indicadores de tensão direta sem  

qualquer contato capaz de precisões dentro de 2% da força  

mínima do parafuso, comparável à precisão esperada atingida  

com caros parafusos instrumentalizados com calibradores por  

pressão.  

 

CONFIÁVEL / REUTILIZÁVEL  

A indicação de tensão dos SmartBolts continua confiável e  

reproduzível através de inúmeros ciclos de aperto e afrouxamento.  

O processo é totalmente reversível e não há peças móveis que se  

desgastam. Smartbolts têm uma vida útil de mais de 20 anos. 
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INSPEÇÃO DE VELOCIDADES  

Em qualquer momento posterior, durante uma manutenção ou 

inspeção periódica, a tensão apropriada pode ser verificada sem 

entrar em contato  com os parafusos, sem os afrouxar ou perturbar 

fios de segurança. Em muitos casos, condições adversas podem ser 

prontamente observadas ao se  moverem os equipamentos, 

eliminando caros desligamentos para inspeções. Parafusos frouxos 

podem ser identificados e corrigidos antes que falhas catastróficas 

tenham a chance de ocorrer.          

A OPERAÇÃO dos SmartBolts se baseia na resposta de um elemento 

microindicador ótico ao desvio de uma porção interna do parafuso 

em relação a outra quando o mesmo se alonga sob carga                                                   

tênsil. Este minúsculo movimento relativo é transformado pelos 

patenteados microindicadores óticos DTI em uma dramática e 

reproduzível mudança na cor. (DTI Smartbolt: frouxo, meia-tensão, 

apertado. HR Smartbolt: frouxo, apertado, muito apertado) 
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TORQUE VS. INDICAÇÃO DE TENSÃO DIRETA 
Os parafusos são apertados geralmente por métodos de torção, tais  
como giro manual de torque, giro por impacto pneumático, ou  
ferramentas automáticas eliminadoras do torque. Isso é feito  
simplesmente porque é fácil medir o torque, enquanto que medir a  
tensão do parafuso é muitas vezes difícil. Podem haver grandes  
variações na tensão de um parafuso produzidas por essas técnicas  
de torque no entanto. Cerca de 90% do torque aplicado para apertar  
um parafuso é requerido para superar a fricção. O fator de atrito varia 
 com a quantidade de voltas no parafuso e na porca, chapeamento  
lubrificação, o número de vezes que o conjunto é apertado, etc, e  
pode  variar sobre um fator de cinco entre as várias condições  
reunidas. Isse faz com que a quantidade de torque necessária para  
produzir uma tensão desejada seja muito difícil de prever sem amplos 
testes laboratoriais sob  condições idênticas. Cada caso deve ser  
avaliado individualmente. 
 
Indicadores de tensão direta, por outro lado, respondem diretamente 
apenas à tensão do parafuso, ignorando os giros de torque. A tensão é,  
naturalmente, o importante resultado em pré-carregar um conjunto  
parafusado. Número de voltas do parafuso e da porca, ferrugem,  
chapeamento de superfície, ou lubrificação já não são fatores ao  
estabelecer ou controlar a tensão do parafuso. Os melhores métodos  
DTI são baseados na medição da tensão na haste do parafuso,  
medindo o alongamento do parafuso diretamente quando tensionados, 
pois a tensão do parafuso é diretamente proporcional à carga  
suportada. 

DTI SmartBolts fornece uma indicação brilhante e chamativa de uma  
condição de frouxidão ou subtensão. A indicação vermelho-alaranjada 
brilhante de um parafuso frouxo escurecerá gradualmente ao apertar  
até que ela atinja um preto profundo na tensão ideal.  
A exatidão da tensão indicada fica dentro de uma margem de 10% da  
tensão ideal. Isso representa uma precisão favorável aplicável a  
praticamente qualquer condição comercial onde manutenção ou  
responsabilidade seja importante. A quantidade de tensão sobre o  
parafuso pode ser facilmente estimada a partir da cor do indicador. 

HR (High Resolution/Alta Resolução) SmartBolts foram projetados  
para maximizar a sensibilidade do indicador e para posicionar essa  
resposta máxima da sensibilidade em "totalmente apertado" ou no  
limite mais alto do intervalo de tensão. O indicador amarelo berrante  
começa a mudar de cor em 85-90% da tensão ideal, é de uma cor  
verde-grama na tensão ideal (normalmente de 90% de prova) e fica  
quase preto em tensão demasiada. O microindicador sensível é capaz  
de resolver visualmente um desvio de apenas 60 micropolegadas,  
que permite a uma tensão de uma precisão sem precedentes,  
especificadas em 5%, mas muitas vezes tão preciso quanto 2% da  
força tênsil mínima do parafuso. Isso representa a maior precisão  
disponível em qualquer parafuso comercializado com indicador de  
tensão direta embutido. 

 
Intervalo de Tamanho  
Parafusos especiais para clientes ou disponíveis comercialmente de 
diâmetros variando de 7/16"(M10) a 11/4" (M32) normalmente  
podem ser convertidos em SmartBolts. 

 

 

 

                                      DISTRIBUIÇÔES TIPICOS DE TENSAO 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                   Tensao Indicada, KIPS 

 

                                        RESPONSA TIPICO DO INDICADOR 
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                              ESPECIFICAÇOES TIPICOS DO DESEMPANHO 
                   GRAU 8 1/2-13  x 2,75 PARAFUSOS EQUIPADOS COM INDICADORES DTI 

                  

                   PROPRIEDADES                UNIDIADES       DTI SMARTBOLT     HR SMARTBOLT 

                    DO PARAFUSO 

 

 

 

Força tênsil mínima                                     psi 
Prova de estresse                                        psi 
Prova de carga                                             lbf 
Propriedades do indicador 

150,000 
120,000 
  17,000 

150,000 
120,000 
17,000 

Tensão indicada 
(90% prova)                                                    lbf  
Indicação de tensão nula  
Indicação de 50% da tensão   
Indicação de tensão ideal  
Indicação de sobretensão  
Indicador de Sensibilidade (Tensão para 
Alterar o Brilho em 63%)                               lbf   
Desvio padrão da distribuição de tensão   lbf   
Coeficiente de Variação                                % 
Sensibilidade à temperatura                        %/C  
Faixa de temperatura                                     C 

 
 15,300 
Vermelho-alaranjado 
Marrom 
Preto  
Preto 

2000 
1500 
10 
<.01  
-20 a 75  

 
15,300 
Amarelo 
Amarelo 
Verde 
Quasi Preto 
 
250 
500 
3 
<.05 
-20 a 75 



 

 

 


