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PREPARAÇÃO DE JUNTAS E SOLDA DE VASOS DE PRESSÃO DIVERSOS, 

RESERVATÓRIOS, TUBULAÇÃO, CORPOS CILINDRICOS E EMENDA DE CHAPAS  

Os equipamentos, dispositivos e consumíveis de soldagem  fornecidos pela Arc Service e suas coligadas 

internacionais de renome, atendem as especificações iniciais citadas abaixo e as exigências da NR 13, para a 

preparação e solda de vasos de pressão, tubulação, reservatórios e corpos cilíndricos e planos em geral. 

 

SISTEMAS AUTOMATICOS DE SOLDAGEM / SISTEMAS DE PREPARAÇÃO DE JUNTA 

Vasos de pressão e tanques de armazenamento devem ser projetados , fabricados, preparados e soldados de 

tal maneira que não permitam  falhas como  deformação plástica excessiva,  instabilidade elástica,  altas tensões 

localizadas, fluência a alta temperatura, trincas e  fraturas, fadiga e corrosão. 

Os equipamentos para soldagem automática  longitudinal e circunferencial Seam welders, entre outros tipos de 

equipamentos e controles microprocessados  da coligada Jetline e os seguidores de juntas – Seam trackers da 

coligada Cyclomatic Powcon, para soldagem manual ou automática  são itens essenciais para a obtenção de soldas 

precisas. 

     

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIDORES DE JUNTAS –SEAM TRACKERS PARA SOLDAS LONGITUDINAIS E CIRCUNFERENCIAIS 

 

Vasos de pressão e reservatórios são equipamentos utilizados principalmente em indústrias químicas, petroquímicas, 

farmacêuticas, e alimentícias,  como reservatórios  que acumulam fluido sob pressão ( líquidos, gases).Dependendo 

das dimensões os mesmos devem utilizar chapas emendadas em sua confecção. O mesmo acontece com a 

fabricação dos tampos, para posterior solda circunferêncial.   

Corte, faceamento ou bizelamento para soldagem dos tampos nos corpos cilíndricos soldados longitudinalmente, são 

atividades que requerem qualidade e rapidez com tecnologia dos equipamentos da coligada Tri Tool.  

 

 

 

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA CORTAR, FACEAR E BIZELAR CORPOS CILINDRICOS E  

TAMPOS DE RESERVATÓRIOS 

 

Os vasos de pressão e reservatórios diversos devem ser produzidos de acordo com a  norma ASME VIII Div.1, a qual 

estabelece regras para o dimensionamento de seus principais componentes :-casco ou corpo cilíndrico, tampos, 

reduções, bocais para inspeção,  reforços, flanges. 

 

 

SISTEMAS PARA CORTAR , PREPARAR E SOLDAR AUTOMATICAMENTE BOCAIS , FLANGES... 

De formato esférico, cilíndrico ou cônico, vasos e reservatórios, são usualmente  manufaturados em  aço inoxidável 

de varias ligas, alumínio, aço carbono, e outros materiais não ferrosos. Possuem dimensões como expessura da 

chapa,  diâmetro, comprimento, volume,  de acordo com as características necessárias  determinadas pelo usuário. 



 

 

SISTEMAS AUTOMATICOS PARA SOLDAS LONGITUDINAIS  E CIRCUNFERENCIAIS COM CLAMPEAMENTO 

PNEUMATICO OU HIDRAULICO NA JUNTA  A TOPO 

 

Existem dispositivos de nossas coligadas que permitem incremento de qualidade nas soldagens a arco,  quer manuais 

ou automaticas. Os produtos da coligada  Huntingdon Fusion  Possibilitam controle de purga de gás, quando 

necessários, por varios tipos de dispositivos, permitem solda de um só lado no eventual passe de raíz, proteção e 

purga na solda manual entre outros benefícios. 

 

 

 


