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Juntas Espirais

As juntas espirais também são
conhecidas como juntas em espiral. 

Eles consistem em uma tira de metal em forma de V forman-

do uma espiral junto com um material de vedação macio. 

Graças à fita metálica, as juntas apresentam excelente 

recuperação, essencial na maioria das aplicações devido às 

mudanças bruscas de pressão e temperatura. Por outro 

lado, o material macio confere-lhe uma excelente capacida-

de de vedação.

Propiedades

Anel de Centralização Anel Interior

O dispositivo de centralização facilita a colocação da 

gaxeta, centralizando-a no flange.

Controlador devido à possibilidade de expulsão da junta 

por excesso de pressão.

Protetor do corpo devido a possível supercompressão 

dos parafusos.

Podem ser usados   para selar fluidos a pressões de até 

250 bar e a temperaturas de até 1000 °C.

Simples de instalar sem ser danificado.

Devido às suas propriedades não adesivas, é fácil de 

remover a aplicação ou uso.

Eles não causam nenhum dano às faces do flange.

Dimensiones

Juntas, essas dimensões são listadas em diferentes 

padrões.

Nosso padrão é ASME B16.20. No entanto, podemos 

fabricar de acordo com os padrões DIN, BS e JIS.

Também podemos fabricar de acordo com os desenhos 

e requisitos do cliente.

Utilizado em condições extremas de operação, pois 

minimiza turbulências e o acúmulo de sólidos.

Protege o elemento de vedação contra meios agressivos 

e contra erosão do flange. Por esse motivo, é altamente 

recomendável usar um anel interno quando o material 

de vedação for PTFE.

Evita que o elemento de vedação “imploda”, devido a 

um falso paralelismo entre as flanges.

Anel de Centralização Anel Interior

Fita metálica

Elemento Selante

Material de enchimento
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Estilo W

Este estilo possui apenas o elemento de vedação. Só pode 

ser utilizado em flanges ou equipamentos que tenham um 

confinamento nas duas faces para evitar que, ao 

comprimir a junta, se quebre. Seu uso é comum em 

flanges macho-fêmea, válvulas, bombas, caldeiras e 

trocadores de calor.

Estilo WI

Estilo CWIEstilo CW

Nesse caso, um anel interno de proteção é adicionado ao 

modelo W. O anel interno evita a perda de tensão para o 

interior e reforça a proteção contra a agressão do fluido no 

elemento de vedação. Também deve ser utilizado com 

confinamento lateral externo, geralmente em flanges e 

trocadores de calor.

As gaxetas espirais mais comumente usadas para flanges 

RF e FF são deste estilo. Eles têm um desempenho muito 

bom em uma ampla gama de aplicações. O elemento de 

vedação possui um anel externo de centralização e 

proteção. Quando o anel externo é feito de aço carbono, ele 

possui um revestimento anticorrosivo. Nosso padrão é com 

tinta epóxi.

Além do anel externo, possui um anel interno protetor. O 

anel interno é geralmente do mesmo material que a tira de 

metal do elemento de vedação. É altamente recomendado 

em altas pressões e meios quimicamente agressivos. De 

acordo com a ASME B16.20, seu uso em juntas com PTFE 

é obrigatório, em 24"-900, 12"-1500 e em 4"-2500 e maiores.

Estilo CWI-X2 Estilo CWI-HT

É um estilo de alto desempenho. Como o estilo CWI, ele tem 

dois ilhós, mas a densidade do elemento de vedação é 

maior, dando a ele maior capacidade de vedação e 

menores taxas de vazamento. Por sua vez, é fabricado com 

Grafite APX2, especialmente desenvolvido para resistir à 

oxidação, o que lhe confere melhor desempenho em altas 

temperaturas. Pode ser usado até 525 °C com níveis de 

perda muito baixos.

Este estilo foi desenvolvido especialmente para suportar 

altas temperaturas de operação. É composto por folhas de 

MICA no início e no final do enchimento em espiral que o 

protegem de altas temperaturas. No centro, o Grafite APX2, 

especialmente desenvolvido para resistir à oxidação, 

proporcionando melhor desempenho de vedação do que o 

MICA sozinho. Os anéis interno e externo devem ser feitos 

de aço inoxidável ou outros materiais resistentes a altas 

temperaturas. Com esta configuração podemos operar até 

800 °C.



Estilo CWI-TC

Em aplicações com ciclos térmicos exigentes, as variações 

de temperatura afetam a capacidade de vedação das juntas 

utilizadas. Para essas aplicações onde as mudanças de 

temperatura são muito altas e constantes, desenvolvemos 

nosso estilo CWI-TC, construído com fita Inconel X-750, 

tratada termicamente. O enchimento pode ser Grafite ou 

Mica dependendo da temperatura máxima a ser selada. A 

junta com este material tem propriedades de resiliência 

extraordinárias, compensando as contrações e expansões 

que são produzidas pelas mudanças de temperatura.

Estilo CW-LS / CWI-LS

Estilo CWI-HFA

Gráfico de comparação de estilos

Eles foram desenvolvidos como uma alternativa às juntas 

planas para as séries 150 e 300. Sua principal propriedade 

é exigir uma compressão mínima para produzir uma 

vedação (Sgmin) de 50% daquela exigida pelos estilos 

tradicionais. Em algumas medidas, com uma espiral 

tradicional exigimos uma carga de aperto (Sb) que faz com 

que os flanges sejam solicitados por outros. Além disso, 

eles podem ser usados   em flanges de outros materiais 

onde é necessário um baixo torque para obter uma 

vedação.

Projetado para vedar meios altamente corrosivos, como o 

ácido fluorídrico. Existem duas configurações igualmente 

eficazes. O primeiro consiste em um CWI padrão feito de 

Monel / Grafite e um anel interno de Monel. O anel interno é 

camperfilated e revestido com grafite. Isso fornece uma 

primeira barreira de vedação para o fluido e protege a fita 

espiral da agressão do meio. A segunda alternativa tem um 

anel interno de aço carbono revestido de PTFE com perfil de 

came com PTFE expandido em ambas as faces para 

cumprir a função de vedação primária como na primeira 

opção.
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Flanges RF / FF

Flanges Macho-Fêmea. Requer acomodação

Trocadores de calor

Caldeiras

Flanges frágeis. Baixa capacidade de torque

Desempenho de vedação muito alto

Alta temperatura (até 525°C)

Temperatura muito alta (até 800°C)

Fluidos muito agressivos como o ácido fluorídrico

Ciclos Térmicos

W                WI             CW              CWI         CWI-X2       CWI-HT      CWI-TC       CWI-LS     CWI-HFA W OVAL
W-HE
WI-HE



Estilos Especiais 

W-HE/WI-HE/CW-HE/CWI-HE

São os estilos tradicionais, mas em formato para serem 

usados   em trocadores de calor. Eles geralmente têm barras 

transversais encamisadas, soldadas ao corpo da junta. 

Com esses formatos, podemos substituir as gaxetas enca-

misadas tradicionais em trocadores em que não há saliên-

cias (nubbin) na base da carcaça. A capacidade de 

vedação será maior do que as gaxetas encamisadas, 

permitindo que níveis mais baixos de perda sejam alcança-

dos.

( bbi ) b d A id d

W-OVAL / W-OBROUND / W-SQUARE

Esses estilos são freqüentemente usados   em caldeiras, 

válvulas ou equipamentos especiais onde o confinamento 

está disponível. Construtivamente, eles são iguais ao estilo 

W, mas em formatos especiais.

Este tipo de gaxetas são especiais para a passagem do 

homem da caldeira. É necessário ter um plano com as 

medidas corretas para produzi-las.

Para juntas com lados retos, o uso de um anel interno é 

recomendado se a relação comprimento / largura for maior 

que 2.
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Nossa marcação nas placas

CWI

Estilo

316L / FG

Fleje

metálico / Relleno

OR316L

Material de

Anel externo

IR316L

Material de

Anel interno

de 10”- 600

Diâmetro nominal

Pipe and Series

Según ASME B 16.20

Padrão para o qual

corresponde

Nossa descrição na documentação

Lote de fabricação que permite

sua rastreabilidade
Marca do fabricante

Material do anel interno

Material do anel externo

Modelo do fabricante

Diâmetro nominal do tubo e série

Materiais do elemento de vedação

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

Materiais

Metálicos

Descrição

SS304 (304) Amarelo

Aço inoxidável austenítico com 18% 

de cromo, 12% de niquel y 2% de 

molibdeno para resistência a altas

temperaturas. Contenido de carbón 

reducido a 0,03% máximo.

SS316L (316L) Verde

Turquesa Aço inoxidável austenítico com 18% 

de cromo 10% de niquel e adição

de titânio.

SS321 (321)

Aço inoxidável austenítico com 18% 

de cromo 10% de niquel e adição de 

nióbio.

SS347 (347) Azul

Titânio de alta pureza.Titanio (TI) Púrpura

70% de niquel, 15% de cromo y 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

Pureza do níquel 99,6%.Níquel 200 (NI) Vermelho

Liga de 67% de niquel e 30% 

de cobre.

Monel 400 (MON) Laranja

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

Liga de níquel, cromo e molibdênio.Hastelloy C276 (HASTC) Bege

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

Grafite flexível pura.Grafite (FG) Listra cinza

Politetrafluoretileno.Politetrafluoretileno (PTFE) Franja blanca

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

Cor de

Identific.

NOTA: O valor entre parênteses é a abreviatura usada para marcar as juntas.

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

Aço inoxidável austenítico com 18% 

de cromo, 13% de níquel y 3% de 

molibdeno para resistência a altas 

temperaturas. Contenido de carbón 

reducido a 0,03% máximo.

SS317L (317L) Grená

Qualidade comercial.

-100 °C / 316 °C

-254 °C / 760 °C

-254 °C / 871 °C

-59 °C / 1093 °C

-254 °C / 1093 °C

-198 °C / 760 °C

-198 °C / 816 °C

-198 °C / 760 °C

-240 °C / 450 °C

-210 °C / 260 °C

-50 °C / 1250 °C

-240 °C / 800 °C

-198 °C / 760 °C

-29 °C / 538 °C

É um aço inoxidável de alta resistência mecânica e excepcional

à corrosão. Não é adequado para altas temperaturas.

Comentários

Excelente resistência à corrosão.

Corrosão intergranular em altas temperaturas.

Excelente resistência à corrosão, reduzindo

a possibilidade de quebra e corrosão intergranular.

Chances reduzidas de corrosão intergranular.

Semelhante ao 321. Excelente resistência à temperatura.

Excelente resistência à corrosão em altas temperaturas.

Especial para meios oxidantes.

Excelente resistência à corrosão em altas temperaturas.

Também para oxidação, nitretação e carbonização.

Alta resistência a ácidos em altas temperaturas.

Alta resistência a vários produtos químicos redutores e

álcalis cáusticos.

Alta resistência ao ácido fluorídrico.

Excelente resistência química aos ácidos clorídricos,

sulfúrico, acético e fosfórico.

Excelente resistência à corrosão em meios oxidantes

e também redutores.

Especialmente desenvolvido para resistir ao ácido sulfúrico.

Excelente selabilidade e resistência química.

Resiste a praticamente qualquer composto químico e tem

baixa permeabilidade. As juntas com PTFE devem ser CWI.

Baixa selabilidade em comparação com o resto dos materiais,

embora tenha excelente estabilidade em altas temperaturas.

Consiste em papel de mica com alto teor de silicone

qualidade. Usado em combinação com APX2 para alcançar 

grafite boa selabilidade e estabilidade a altas temperaturas.

Excelente resistência à corrosão, principalmente 

intergranular. Maior resistência a soluções de ácido 

sulfúrico.

Apenas para aplicações gerais.Acero al Carbono (CRS) Prata

MATERIAIS PARA JUNTAS ESPIRAIS

Liga de 18Ni-20Cr-6Mo.Inoxidable 

Super Austenítico 

(254SMO) 

Sem Cor -200 °C / 1000 °C Especialmente desenvolvido para água do mar e outros

meios agressivos com cloro. Adequado para altas

temperaturas e mantém sua força em condições voláteis.

Liga de 6Ni-23Cr-3Mo.Duplex 2205 (A-2205) Sem Cor -100 °C / 316 °C É um aço inoxidável de alta resistência mecânica e

corrosão. Não é adequado para altas temperaturas.

Faixa de

Temperatura

-254 °C / 760 °C

-254 °C / 760 °C

-254 °C / 1093 °C

-254 °C / 1093 °C

-254 °C / 1093 °C

Materiais

No Metálicos
Descrição

Cor de

Identific.
Comentários

Faixa de

Temperatura

Grafite APX2 (FGAPX2) Fita negra -240 °C / 525 °C Excelente selabilidade aprimorada em altas temperaturas.Grafite com Oxidação Inibida.

Listra azul

UNS

G10100

S30400

S31603

S31703

S32100

S34700

R50400

N06600

N06625

N08800

N08825

N02200

N04400

N10665

N10276

N08020

S32205

S31803

S32750

S31254

Liga de Níquel, Chrome,

Titânio e alumínio

Inconel X-750

(INC X-750)

Sem Cor -254 °C / 1093 °C Tratamento térmico. Excelente resistência à corrosão em

altas temperaturas. Especialmente usado em grande estilo

CWI-TC por sua excelente recuperação de ciclos térmicos.

N07750

Aço inoxidável austenítico com 18%

de cromo e 8% de níquel.
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