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Porcas 
 

Peças de forma prismática, ou cilíndrica, com furo 
roscado. São usadas em conjunto com o parafuso. É 
geralmente usada com uma arruela para evitar o 
excesso de aperto e seu afundamento na superfície 
do material. 
 
 

Porca sextavada 
 
Esse é o tipo mais básico de porca. A borda exterior 
da porca tem seis faces planas que proporcionam 
aderência com a chave, quando apertada ao 
parafuso.  

 
 

Porca flangeada 
 

Possui uma superfície mais larga que atua como uma 
arruela, para evitar que a porca se afunde ou 
danifique o material no qual ela se encaixa. Algumas 
porcas de flange têm uma série de pequenas 
saliências na superfície plana que podem prender, 
dando-lhes propriedades de travamento. 

 

 
 

Porca de travamento 
 
Elas podem geralmente ser identificadas pela 
presença de uma pequena junta de nylon em torno 
de uma das extremidades dos segmentos. 

 
Porca leve x pesada 

 
A porca pesada possui, para uma mesma medida de 
rosca, dimensões externas maiores que as da porca 
leve (chave diagonal e altura). 
 
 

Matérias-primas dos fixadores 
 

Exemplos: Aços SAE 1045, 4140, INOX 304, INOX 
316. 

 
Aço SAE 1045 

 
Médio carbono (0,30-0,60% de Carbono): apresenta 
quantidade de Carbono suficiente para receber 
tratamento térmico de têmpera e revenimento.   
 

Aço SAE 4140  
 

Possui em sua composição Níquel, Cromo, 
Molibdênio, Titânio, Vanádio, Boro, Chumbo, etc. A 
adição destes elementos confere ao aço, em cada 
caso, propriedades mecânicas e físicas 
especialmente melhoradas, como resistência ao 

desgaste, resistência à corrosão, temperabilidade, 
ductilidade e tenacidade.  
 
 

Aços inoxidáveis 

 

São aqueles que contém um mínimo de 10,5% de 
Cromo como principal elemento de liga.  
 
Alguns:  
 

• Austenítico: Excelente resistência à corrosão, 
ductilidade e soldabilidade; 
 

• Ferrítico:  Não são endurecíveis por solubilização 
e têmpera, são utilizadas no estado recozido; 

 
 

• Martensítico: Endurecidos por tratamento 
térmico – alta dureza;  
 

• Duplex: Resistência à corrosão igual ao aço inox 
austenítico com liga similar. 

 
 
 
  

 

https://www.google.com.br/url?q=http://www.ipabrac.com.br/loja/produtos/2255/porca-sextavada-unc-38-emb-5-ct&sa=U&ei=DCyGU7uBKIuZqAa96oHYAw&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNGlQF0vK_6lcbVVq2F8ir6XJw1Kog
https://www.google.com.br/url?q=http://www.ipabrac.com.br/loja/produtos/2485/porca-sextavada-unc-38-flange-zb-emb-1-ct&sa=U&ei=gCyGU8S1IJOOqgb8yoKIAw&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNG7Q52GYF6Qt5CW0UbqBxw_OFYaxw
https://www.google.com.br/url?q=http://www.ppk.com.br/detalhes.asp?cod%3D24508&sa=U&ei=7y2GU9u4BsWWqAbWxYCQCw&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNF4XNIkc_OPgGe2Zk34n7cANvKuXw

