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Solução apresentada
No sentido de obter-se vedação em um reservatório em polietileno com tampa rosqueável,
pode-se utilizar diversos sistemas, tais como:
Juntas de vedação;
Adesivos;
Soldagem.
O sucesso da vedação é decorrente de vários fatores entre os quais estão a
qualidade da matéria-prima utilizada, a perfeita seleção do tipo de junta e do
material da mesma e o conhecimento de todos os dados operacionais e de
aplicação. Feita essa especificação, definido o tipo e material da junta, esta
tem que ser fabricada dentro de rígidos critérios e tecnologia de modo a
respeitar todos os limites, quer dimensionais ou construtivos, de norma,
assegurando, assim, a performance e boa selabilidade (TEADIT, 2014).

Juntas de Vedação
Utilizadas para situações que necessitam remoção frequente da tampa. Esse sistema é
formado por uma membrana de material flexível, que é colocada entre a tampa e o bocal
para realizar a vedação entre esses elementos. Para eficácia desse sistema é importante
que a junta de vedação tenha o formato adequado ao encaixe com a tampa e o bocal,
apresente flexibilidade para se ajustar às irregularidades das superfícies de contato, bem
como boa resistência química às substâncias que entrará em contato. Como a vedação se
dá pela compressão da junta é necessário que o bocal e a tampa apresentem resistência
mecânica suficiente para suportar o torque de fechamento.
Adesivos
Adesivo é uma substância que, aplicada como camada fina, é capaz de manter dois
materiais juntos por união de suas superfícies. O adesivo deve ser homogêneo e molhar o
substrato, que no caso serão as superfícies da tampa e do bocal. Embora, geralmente a
principal função dos adesivos é a junção de componentes, pode-se empregá-los com
grande êxito na vedação e isolamento de materiais.
Adesivo substância capaz de manter materiais juntos por união superficial
(PETROPOL, 2011).

Como o mecanismo de adesão se dá por forças interfaciais, que podem ser compostas por
forças de valência ou mecanismos de ancoramento, é necessário observar os seguintes
pontos:
Escolha de adesivo compatível com o substrato;
Preparação e limpeza das peças a serem aderidas, livrando-as de quaisquer
contaminantes;
Utilização de primers, que são revestimentos aplicados às superfícies antes da aplicação
de um adesivo para melhorar o desempenho de uma adesão, sendo importantes para a
adesão de plásticos não polares, como o polietileno.
Soldagem
O objetivo da soldagem é a união permanentemente de peças pelo aquecimento e
plastificação dos componentes nas regiões de união. No caso dos plásticos esse
aquecimento geralmente se dá por transferência de calor (termofusão), fricção ou ultrassom.
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Soldagem a quente é o processo de junção de duas ou mais camadas finas
de materiais, sendo que pelo menos um destes é um filme termoplástico,
por aquecimento e contato entre as camadas até uma temperatura onde
ocorra a fusão do termoplástico. A junção usualmente é completada pela
aplicação de pressão (PETROPOL, 2011).

Para auxiliar na verificação do processo de aplicação, veja a seguir algumas das principais
causas de falha na vedação:


temperaturas incompatíveis com a junta utilizada;



pressões elevadas incompatíveis com a junta utilizada;



ataque químico;



ciclagem térmica incompatível com a junta utilizada;



dimensionamento incorreto da junta;



acabamento superficial do flange incompatível com a junta;



material do flange incompatível com a junta;



características típicas de cada equipamento;



montagem inadequada da junta (TEADIT, 2014).

Conclusões e recomendações
É importante a escolha adequada do sistema de vedação, para que se obtenha a eficácia na
estanqueidade do reservatório e o atendimento às exigências de operação. Uniões por
soldagem garantem estanqueidade, porém são difíceis de executar, necessitam
equipamentos específicos para sua realização, além de serem uniões definitivas. Na
utilização de adesivos, que se pode considerar uma união semi-definitiva, é importante a
orientação de fabricantes para definir o sistema adesivo adequado, principalmente quando a
aplicação se dá em peças como o polietileno, que é um material não polar.
No caso de uso de vedantes, a borracha nitrílica pode ser uma boa alternativa por sua
resistência química a hidrocarbonetos, como o gás metano (principal componente do
biogás). Porém, nesse sistema é necessário que o conjunto de tampa e rosca suporte o
torque de fechamento e tenha rigidez suficiente para manter a estanqueidade.
Para a escolha definir a melhor alternativa, recomenda-se o contato com o fabricante do
reservatório para obter a orientação de qual sistema é adequado, conforme as
características específicas de seu projeto.
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