
JUNTAS ESPIRAiS



Juntas Espirais

As juntas espirais são também conhecidas como juntas espirometálicas. 
Consistem em uma fita de metal em forma de V que forma um espiral junto 
com um material vedante macio. Graças à fita metálica as juntas apresentam 
uma excelente recuperação, essencial na maioria das aplicações devido às 
mudanças bruscas de pressão e temperatura. Por outro lado, o material 
macio lhe outorga excelente capacidade de vedação.

Propiedades

•  Podem ser usadas para vedar fluidos a pressões de até 250 bar e temperaturas de 1000º C.

•  Simples de instalar sem serem danificadas.

•  Por suas propriedades não adesivas são fáceis de remover depois de utilizadas.

•  Não causam dano nenhum às faces dos flanges.

Dependendo da aplicação, as juntas espirais podem ser solicitadas com anel externo e/ou interno.

•  As dimensões das juntas estão listadas nas diferentes normas.

•  A nossa norma padrão é a ASME B16.20. Porém, podemos fabricar segundo norma DIN, BS e JIS.

•  Também podemos fabricar segundo desenhos e requerimentos do cliente. 
       

Dimensões

Anel de Centralização

•  Centralizador facilita a colocação da junta centrando-a 
   no flange.

•  Controlador ante a possibilidade de uma expulsão 
   da junta por excesso de pressão.

•  Protetor do corpo por uma eventual super-compressão 
   de parafusos.

•  Utilizado em condições extremas de operação, porque 
   minimiza turbulências e a acumulação de sólidos.

•  Protege o elemento vedante contra a agressividade do 
   meio e contra a erosão do flange. Por esta razão, é 
   altamente recomendável à utilização de anel interno 
   quando o material de vedação é PTFE.

•  Evita que o elemento vedante “implode”, devido a um 
    falso paralelismo entre flanges. 

Anel Interior



Conforme ASME B16.20 seu uso é obrigatório em juntas com 
PTFE, em 24”-900 e maiores, em 12”-1500 e maiores e  em 
4”-2500  e  maiores

Estilo W

Elemento de vedação reforçado com mais voltas de 
fita  de metal no interior e no exterior. Só podem ser 
utilizadas em flanges macho e fêmea ou em toda 
aplicação onde exista um alojamento para junta. 

Estilo WI

Estilo CW Estilo CWI

Igual ao estilo CW, mas com um anel interno maciço, 
que fornece uma proteção superior em casos de alta 
pressão. Muito recomendada a partir da série 600 e 
em meios agressivos. 

Clasificação

As juntas espirais são classificadas, conforme possuam ou não alguns de seus elementos, em quatro diferentes estilos que 
são detalhados a seguir.

Elemento de vedação com anel interno que o protege 
de uma excessiva compressão de parafusos, reduz 
turbulências e minimiza a erosão nas faces dos 
flanges.

Utiliza um anel de centralização externo maciço, 
geralmente de aço carbono, como protetor do corpo 
espiralado.



As juntas espirais podem ser produzidas 
com uma ou várias travessas. Geralmente, 
as travessas são encamisadas.

Requisitos de Marcacão conforme ASME B 16.20

Este tipo de juntas é especial para portas 
de visitas e inspeção de caldeiras. É necessário 
possuir um plano com as medidas corretas para 
produzir este tipo de juntas.

Para juntas com lados retos, é recomendada a 
utilização de anel interno se o quociente cumprimento 
/ largura for > 2.
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Identificação da norma.

Material de construção do anel externo quando não for
padronizado. O padrão é SAE 1010.

Material de construção do anel interno se não for
padronizado. O padrão é AISI 304. 
Também pode ser marcado sobre o anel externo.

Material de construção do espiral.

Diâmetro nominal de tubulação e série.

Nome do fabricante.

Norma à que CorrespondeEstilo Fita metálica /Enchimento Material do Anel
Exterior

Material do Anel
Interior

Diâmetro Nominal
de Tubulação e Série

CWI 316L / FG OR316L IR316L de 10”-600. Según ASME B 16.20

Estilos Especiais 



Liga de 7Ni-25Cr-4Mo.Duplex 2507 (A-2507) Sem Cor

Materiais
Metálicos Descrição

Aço inoxidável austenítico com 18%
de cromo e 8% de níquel.

SS304 (304) Amarelo

Aço inoxidável austenítico com 
18Cr-12Ni-2Mo para resistência a altas
temperaturas. 
Carbono 0,03% máximo.

SS316L (316L) Verde

Turquesa Aço inoxidável austenítico com 18%
de cromo 10% de níquel e adição
de titânio.

SS321 (321)

Aço inoxidável austenítico com 18%
de cromo 10% de níquel e adição de
nióbio.

SS347 (347) Azul

Titânio de alta pureza.Titânio (TI) Púrpura

70% de níquel, 15% de cromo e 8%
de ferro.

Inconel 600/625
(INC600 o INC625)

Ouro

Liga de níquel, cromo, ferro,
molibdênio e cobre.

Incoloy 800/825
(INC800 o INC825)

Branco

Níquel pureza 99,6%.Níquel 200 (NI) Vermelho

Liga de 67% de níquel e 30%
de cobre.

Monel 400 (MON) Laranja

Liga de níquel e molibdênio.Hastelloy B2 (HASTB) Marrom

Liga de níquel, cromo e molibdênioHastelloy C276 (HASTC) Bege

Liga de ferro e cromo.Alloy 20 (A-20) Preto

Puro grafite flexível.Grafite (FG) Faixa cinza

Politetrafluoretileno.Politetrafluoretileno (PTFE) Faixa branca

Fibra de silicato de alumínio.Fibra Cerâmica (CER) Faixa verde claro

Cor de
Identific.

Materiais
No Metálicos Descrição

NOTA: O valor entre parênteses é a abreviatura
utilizada na marcação das juntas.

Papel de Mica e Grafite.Mica - Grafite APX2 (MIC-FGAPX2)

Aço inoxidável austenítico com 
18Cr-13Ni-3Mo para resistência a altas
temperaturas. 
Carbono 0,03% máximo.

SS317L (317L) Grená

Qualidade comercial.

-100ºC / 316ºC

-254ºC / 760ºC

-254ºC / 871ºC

-59ºC / 1093ºC

-254ºC / 1093ºC

-198ºC / 760ºC

-198ºC / 816ºC

-198ºC / 760ºC

-240ºC / 450ºC

-210ºC / 260ºC

-50ºC / 1250ºC

-240ºC / 800ºC

-198ºC / 760ºC

-29ºC / 538ºC

É um aço inoxidável de alta resistência mecânica e 
excepcional à corrosão. Não apto para altas temperaturas.

Comentários

Excelente resistência à corrosão.
Corrosão intergranular a elevadas temperaturas. 

Excelente resistência à corrosão, reduzindo a 
possibilidade de quebra e a corrosão intergranular.

Reduzidas possibilidades de corrosão intergranular.

Similar ao 321. Excelente resistência à temperatura.

Excelente resistência à corrosão em altas temperaturas. 
Especial para meios oxidantes.

Excelente resistência à corrosão em altas temperaturas. 
Excelente resistência a oxidação, nitração e carbonização.

Alta resistência aos ácidos em altas temperaturas.

Alta resistência a vários químicos redutores e álcalis 
cáusticas.

Alta resistência ao ácido fluorídrico.

Excelente resistência química aos ácidos clorídrico, sulfúrico, 
acético e fosfórico.

Excelente resistência à corrosão em meios oxidantes e 
redutores.

Especialmente desenvolvido para resistir ácido sulfúrico.

Excelente selabilidade e resistência química.

Baixa selabilidade comparado com o resto dos materiais, 
mas tem excelente estabilidade em altas temperaturas.

Comentários

Consiste em papel de Mica aderido com silicone de alta 
qualidade. É utilizada em combinação com Grafite para 
conseguir uma muito boa selabilidade e estabilidade em 
altas temperaturas.

Excelente resistência à corrosão, especialmente a 
intergranular. Melhorada resistência a soluções de
ácido sulfúrico.

Para aplicações gerais somente.Aço Carbono (CRS) Prata

MATERIAIS PARA JUNTAS ESPIRAIS

Liga de 18Ni-20Cr-6Mo.Inoxidável
Super Austenítico 
(254SMO)  

Sem Cor -200ºC / 1000ºC Especialmente desenvolvido para água de mar e outros 
meios agressivos com cloro. Apto para altas temperaturas 
e mantém sua força em condições voláteis.

Liga de 6Ni-23Cr-3Mo.Duplex 2205 (A-2205) Sem Cor -100ºC / 316ºC É um aço inoxidável de alta resistência mecânica e à 
corrosão. Não apto para altas temperaturas.

Faixa de
Temperatura

-254ºC / 760ºC

-254ºC / 760ºC

-254ºC / 1093ºC

-254ºC / 1093ºC

-254ºC / 1093ºC

Grafite APX2 (FGAPX2) Faixa cinza -240ºC / 525ºC

Resiste praticamente a qualquer composto químico e tem 
baixa permeabilidade. As juntas com PTFE deveriam ser CWI.

Grafite com Oxidação Inibida.

Faixa azul claro

UNS

G10100

S30400

S31603

S31703

S32100

S34700

R50400

N06600

N06625

N08800

N08825

N02200

N04400

N10665

N10276

N08020

S32205

S31803

S32750

S31254

Excelente selabilidade e resistência química.

Faixa de
Temperatura

Cor de
Identific.
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Fluidos de Vedação

Juntas Encamisadas.
Juntas Espirais.

Juntas Serrilhadas.
Ring Type Joints.

Materiais para juntas em 
aramida, carbono, gra�te 
e PTFE.

Laminados de borracha.

SEALON DE PTFE expandido.
Gaxetas FLEXPACK.
Juntas de Expansão.

Prevenção de Corrosão 
em Flanges e Tubulações
 
Kits de isolamento para 
�anges.

Juntas Monolíticas.

Protetores de Segurança 
Kleerband.

Produtos para Proteção 
Catódica

Zerust Flange Saver & VCI 
Tape.

Segurança industrial
e proteção do meio 
ambiente

Protetores de Segurança 
para �anges (Safety Spray 
Shields).


