
SÃO CONSTITUÍDAS EM 3 TIPOS: 

• Dupla camisa;
• Camisa metálica corrugada;
• Dupla camisa com cobertura.

DUPLA CAMISA E CAMISA 
METÁLICA CORRUGADA 

São constituídas por uma dupla camisa 
metálica sobre o enchimento macio (confor-
me figura). Produzidas sob encomenda, não 
existe praticamente nenhum limite de 
diâmetro ou de forma para a sua fabricação. 
Suas aplicações mais típicas são para troca-
dor de calor. Possuem aplicação também 
nas tubulações de gases de alto-forno das 
siderúrgicas e são ainda empregadas em 
flanges de grandes diâmetros, em reatores 
de indústrias químicas. As juntas Dupla 
Camisa, quando recobertas por grafite 
flexível ou PTFE expandido, recebem a 
denominação de juntas Dupla Camisa com 
Cobertura.
As principais características destas aplica-
ções são a alta temperatura, baixa pressão e 
a utilização em flanges com empenamentos 
e irregularidades. Para compensar estes 
problemas, as juntas são fabricadas com 
espessura de 4mm a 6mm. A Norma ASME 
B16.20 apresenta as dimensões e tolerância 
deste tipo de junta para uso em flanges 
ASME B16.5.

CAMISA METÁLICA 
CORRUGADA

Conforme pode se observar na figura, a junta 
de camisa metálica corrugada é similar á 
Dupla Camisa com a camisa metálica corru-
gada. Sua função é atuar como um labirinto, 
adicionando maior selabilidade ao conjunto. 
Devido ao seu custo mais elevado, possui 
uso restrito, sendo normalmente preterida 
em favor das Juntas Metálicas em Inox.

JUNTAS PARA
TROCADOR DE 
CALOR STAMPFLEX®
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MATERIAL DA JUNTA RAIO DE CONCORDÂNCIA

Alumínio

Cobre

Aço Carbono

Aço Inoxidável

Monel

6

8
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12

10

DIMENSIONAMENTO 

As dimensões consideradas normais são:

• Largura da junta (B): 10, 12 e 13, 16, 20 e 25mm;
• Largura das divisões (C): 10, 12 e 13mm;
• Espessura (E): 3.2mm (1/8 pol.);
• Raios de concordância: conforme tabela;
• Folga de montagem: 3.2mm (1/8 pol.) entre a junta e seu alojamento para permitir a monta-
gem e o correto esmagamento.

São definidas pela Norma TEMA 3, classes de trocadores de calor tipo “Shell and Tube”. Entre 
as juntas recomendadas pelo tema estão as juntas de inox.

• Classe R: para uso em aplicações relacionadas ao processamento de petróleo, considerado 
serviço severo. São especificadas juntas Dupla Camisa ou Metal Sólido para cabeçotes flutuan-
tes internos, para pressões de 300psi ou maior e para todas as juntas de contato com hidrocar-
bonetos.

• Classe B: para uso na indústria química em geral. São especificadas juntas dupla camisa ou 
metal sólido para cabeçotes flutuantes internos e para pressões de 300psi ou maior. Nas juntas 
externas é permitido o uso das juntas não metálicas desde que haja compatibilidade química e 
térmica com o fluido.

•Classe C: para serviço considerado moderado na indústria em geral. São recomendados os 
mesmos critérios de seleção do tipo junta classe B.


