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Soluções chave na 
mão de autoclaves 
com o máximo grau 
de segurança.



- Pressured Equipment Directive 97/23/EC (PED) 
- Simple Pressure Vessels Directive 2009/105/EC (SPVD) 
- ASME SEC VIII Div. 1 
- GOST - R 
- DIN EN 15085-2 CL 1 
- DIN EN ISO 3834-2 
- AD2000
- Outros certificados que podem ser requeridos pelos diferentes países e jurisdições

- Instalações modernas com máquinas de última geração
- Gestão de projetos com um equipamento de profissionais com alto grau de experiência e conhecimento
- Pessoal de fabricação altamente formados e capacitados (incl.soldadores certificados)
- Alta capacidade de usinagem CNC e softwares de desenho de última geração
- Estrategicamente situados na localização Eskisehir (cerca de portos e das principais cidades)
- ISSO 9001 – 2008 y certificação CE
- Planificação de crescimento futuro corretamente executado
- Empresa internacional orientada ao crescimento e à exportação
- O alto grau de flexibilidade e o acesso às numerosas empresas subcontratadas permitem a Akarmak gerir 
grandes e numerosos projetos.

Para certificar as nossas autoclaves, trabalhamos com as agências internacionais de certificaç‼8º como são Bureau 
Veritas, TUV, Hartford Steam Boilers.

Muito obrigado por mostrar interesse na nossa empresa e nos fabricamos. Esperamos poder realizar projetos de 
grande êxito consigo para termos a oportunidade de implementar produtos inovadores de máxima qualidade e 
rentabilidade ao seu processo de fabricação.

Por favor, não exita em contactar connosco se tem alguma consulta.

DADOS BREVES

SOBRE NÓS

Akarmak fundada em 1990, fabrica autoclaves e recipientes à pressão para múltiplos setores como compósitos, a 
laminação de vidro, vulcanização de pneumáticos e vulcanização para o setor alimentário.

As nossas autoclaves fabricam-se nas instalações de última geração que temos na cidade de ESKISEHIR, próxima às 
principais cidades e portos. Desde o pedido com as especificações do cliente até o desenho, fabricação, teste e controlo 
de qualidade aceitação final com o cliente, Akarmak é capaz de prover soluções completas chave em mãos de acordo 
às exigências de cada cliente.

As autoclaves se desenham usando os melhores softwares de desenho para desenvolver e fabricar um produto que 
cumpre com os máximos standards de qualidade e segurança. Realizamos cada projeto como único e personalizado de 
acordo às necessidades especificas de cada cliente. As autoclaves fabricam-se mediante pessoas com amplia 
experiência e conhecimento técnico certificado com uma segurança de 27 anos de experiência.

Akarmak dispõe dos seguintes certificados para a fabricação de autoclaves e recipientes á pressão:

OS GRANDES PROJETOS
REQUEREM EQUIPAMENTOS COMPETENTES
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EMPRESA
27.000 m² de nave no polígono industrial de Eskisehir.

CALIDAD
ISO 9001-2008  certificado con alta capacidad de ingeniería. 

LOCALIZAÇÃO
Eskisehir, Turquia, Situado perto das principais cidades e portos.

ASME, CE, GOST-RDIN EN 15085-2 CL 1, DIN EN ISO 3834-2, AD2000
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A EMPRESA



IFS (ERP & MRP) SOFTWARE

PV ELITE (DESENHOS E ANALISES DE RECIPIENTES Á PRESSÃO)
PROFIRST CAD-CAM

AUTODESK INVENTOR

ANSYS CFD Flo w / MRF

SOFTWARE Y HARDWARE
CAPACIDADES

SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW)
SOLDADURA POR ARCO DE METAL E GAS (MIG & MAG) (GMAW)
SOLDADURA TIG (TIG/GTAW)
SOLDADURA POR ARCO COM ELECTRODO METALICO REVESTIDO (MMA /SMAW)

LIQUIDOS PENETRANTES VISUAL

FORTE
CONEXÃO

COM A
INOVAÇÃO

TESTE ESPECIAL DE SOLDADURA
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SOLDADURA

UNISAGEM

POR ULTRASSONS RADIOGRAFICO PARTICULAS MAGNÉTICAS



A segurança é critica quando falamos de 
autoclaves, o processo de construção baseia-se 
em normas e standards de fabricação aceitados.

OS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS AUTOCLAVES AKARMAK ESTÃO 
GARANTIDOS PELAS SEGUINTE RAZÕES:

O material utilizado na construção.

Sistemas de segurança que garante que a porta se encontra aberta, 
fechada e celadas.

Sistema de controlo mediante PLC que controla a pressão máxima e 
mínima dentro dos valores preestabelecidos no PLC.

Sistema de válvula mecânica sob pressão.

Fabricação baseada em diretivas para equipamentos 
pressurizados 97 / 23 / EC e ASME e normativas GOST - R.

Fabricação baseada na normativa regulatória para 
segurança de máquinas 98 / 37 / AT.

Fabricação baseada em normativas CE, ASME, GOST - R.

Certificação das autoclaves pela agência de certificação 
internacional Bureau, TUV, Hartford steam Boiles, etc…

10 anos de garantia para a segurança como estabelece CE / ASME.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Autoclaves para aplicações para materiais compostos para o setor 
aeronáutico que cumprem com os standards de BOEING e NADCAP.

Autoclaves para compósitos para cura de materiais em série para 
diversos setores.

Autoclaves de até Ø 5.000 mm e a capacidade de fabricar a 
medida de forma personalizada segundo as necessidades do cliente.

Condições de trabalho: 260°C (500°F) @ 10.5 Bar (150 psi); 400° C 
(750° F) @ 14 Bar (200psi).

Especificamente desenhado e 
construído para uso em 
laboratório, universidades, centros 
de investigação e 
desenvolvimento, e empresas de 
protótipos.

PARA PRODUÇÃO EM SÉRIE E LABORATÓRIO

AUTOCLAVES 
PARA COMPOSITOS

AERONAUTICA

AUTOMUTIVO

MOTOR SPORT 

 INDUSTRIA NAUTICA

Ø 4.000 x 14.200 mm
Fabricado para as Aerolíneas 
Turcas
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Provas de aceitação e serviço de montagem em casa do 
cliente em qualquer lugar do mundo com serviço pós-
venda profissional

Instalações amplias de fabricação com a mais moderna 
máquina e software de fabricação

Meios de segurança avançados com a certificação PED 
97 / 23 / EC CE, ASME, GOST - R

10 anos de garantia de acordo CE / ASME

RT

60

180

Full Vacuum

4

7

120 180

180

 °C

Time dk

Time dk

bar

0.5-5 °C min 0.5-5 °C min

Ciclo de cura típico

PARA FABRICAÇÃO EM SÉRIE E LABORATÓRIOS

COMPOSITOS
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 OS MAIS ALTOS
STANDARS  DE SEGURANÇA

Sistema de controlo mediante PC fácil e livre de 
manutenção para obter as melhores proporções 
de aquecimento e arrefecimento com 
temperaturas uniformes.

Adaptável a diferentes condições de tensão 
elétrica.

Projetos personalizados com diferentes pressões 
de vácuo e conexões para sensor de temperatura 
com termopar.

Capacidade para soluções chave na mão incluindo 
periféricos e acessórios como unidades de 
arrefecimento, carros para alimentar a autoclave, 
compressores, unidades de nitrogénio.

Portas com sistema de 
fechaura de baioneta



VIDRO PARA

ARQUITECTURA

VIDRO PARA

O SETOR DE 

AUTOMOVEL

VIDRO
ANTIBALAS
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AUTOCLAVES 
PARA VIDRIO 
LAMINADO E 
SALAS LIMPAS 
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Sistema de controlo e programação fácil e intuitivo

Sistemas energeticamente eficiente com um ótimo isolamento

Múltiplos pontos de controlo de segurança, construído com os mais altos standards de segurança

Opções disponíveis: sistemas de vácuo, carros para a autoclave, unidades de arrefecimento, compressores

Fabricado com os mais modernos meios tecnológicos

Meios de segurança avançados com a certificação PED 97 / 23 / EC CE

10 anos de garantia de acordo CE / ASME

 OS MAIS ALTOS  STANDARDS  
DE SEGURANÇA

Portas com sistema 
de fechaura de 
baioneta



Desenho e fabricação com base em regulamentos 
internacionais incluindo CE, ASME, GOST - R

Sistema de ventilação especial para criar uma ótima 
distribuição da temperatura e do ar

Sistemas de aquecimento standard: Elétrico ou Gás

Para a fabricação de Vidro 
para arquitetura, Vidro 
para o setor automotivo, 
Vidro à prova de balas.

INGENHARIA INOVADORA 

CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO

PESSOAL ALTAMENTE  FORMADO E QUALIFICADO
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AUTOCLAVES 
PARA VIDRIO 
LAMINADO E 
SALAS LIMPAS 

 OS MAIS ALTOS 
STANDARDS  DE 
SEGURANÇA 

Autoclaves para fabricação de vidro laminado para arquitetura, vidro para o 
setor de automóvel e vidro laminado blindado

Soluções de fabricação á medida das necessidades do cliente em diâmetro e 
comprimento

Sistemas de fechadura da porta hermético mediante via dobradiça de baioneta, 
ouros tipos de fechadura disponíveis em função das preferências do cliente

O excelente sistema de aquecimento, pressurização, despressurização e 
arrefecimento garantem produtos perfeitos



15”
63”

TO

VULCANIZAÇÃO 
DE 

PNEUMÁTICOS

881
881E

384AKR
AKR
AKR

Sistema de 
aquecimento

Pressão de 
trabalho

Máxima
temperatura

Curado
pneumático

2300 mm / 90”

2300 mm / 90”

3100 mm / 122”

4900 mm / 193”

3900 mm / 153”

4000 mm / 158”

Elétrico /
Vapor indireto

29,50 R 25 x 6 rodas

29,50 R 25 x 4 rodas

27,00 R 49 x 4 rodas

170 °C Consola

120 °C J Hook

170 °C Consola

7 Bar / 100 psi

7 Bar / 100 psi

7 Bar / 100 psi

434
389
337

AKR
AKR
AKR

3500 mm / 138”

3900 mm / 153”

4600 mm / 181”

5000 mm / 197”

5500 mm / 216”

3500 mm / 138”

36,00 R 51 x 4 rodas

40,00 R 57 x 4 rodas

59/80 R63 x 2 rodas

7 Bar / 100 psi

7 Bar / 100 psi

7 Bar / 100 psi

170 °C Consola

170 °C Consola

170 °C Consola
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PNEUMÉTICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Materiais certificados P série especifica para 
construção de recipientes á pressão

Sistemas de fechadura da porta de baioneta 

Abertura e fechadura da porta hidráulica

Sistema automatizado de controlo de pré-curado

Software PLC inovador capaz de controlar tempo, 
temperatura, pressão, funções de pré-curado DPC 
automaticamente

Processos de fabricação com máquinas de última 
geração

Meios de segurança avançados com a certificação PED 
97/23/EC CE, ASME, GOST-R

10 anos de garantia de acordo CE/ASME.

OS MAIS ALTOS  STANDARDS 
DE SEGURANÇA

DISCRIÇÃO Comprimento Capacidades

Elétrico /

Elétrico /

Elétrico /

Elétrico /

Elétrico /

Vapor indireto

Vapor indireto

Vapor indireto

Vapor indireto

Vapor indireto

Diâmetro 
interior



PNEUMÁTICOS PARA CAMIÃO

 AUTOCLAVES 
PARA MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

291
293

AKR
AKR
AKR

294

Capacidades Diâmetro Interior
(mm)

Comprimento
(mm)

Sistemas  de 
aquecimento

Temperatura 
de trabalho

12 rodas

16 rodas

20 rodas

1600 mm / 63”

1600 mm / 63”

1600 mm / 63”

120 oC / 248 oF

120 oC / 248 oF

120 oC / 248 oF

4500 mm / 177”

6000 mm / 236”

7500 mm / 295”

297AKR 24 rodas 9000 mm / 354”1600 mm / 63” 120 oC / 248 oF
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DISCRIÇÂO

OS MAIS ALTOS  
STANDARDS  DE 
SEGURURANÇA

Elétrico /

Elétrico /

Elétrico /

Elétrico /

Controlo de PLC totalmente informatizado

Sistemas de aquecimento elétrico da alta eficiência

Características de pré-aquecimento

Função teste de vácuo

Pressão de trabalho: 6 bar

Meios de segurança avançados com a certificação 
PED 97 / 23 / EC CE, ASME, GOST - R

10 anos de garantia de acordo CE / ASME



AUTOCLAVES PARA MATERIAIS 
DE CONTRUÇÃO

Para a fabricação de 
concreto celular,

tijolos silico-calcários,
fibrocimento

LARGE PROJECTS
REQUIRE STRONG TEAMS

Desenho e fabricação com base nos 
Regulamentos internacionais 
Inclueindo CE, ASME, GOST-R

Portas com sistemas de 
fechadura de baioneta
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OS MAIS ALTOS  STANDARDS 
DE SEGURANÇA



AUTOCLAVES PARA 
ESTERILIZAÇÃO DE
RESIDUOS 
SANITÁRIOS – 
HOSPITALÁRIOS 

PÓS E PRE TRITURAÇÃO
SISTEMAS

24 25

AUTOCLAVES PARA ESTERILIZAÇÃO DE RESIDUOS SANITÁRIOS – HOSPITALÁRIOS COM 
SISTEMA PÓS E PRÉ TRITURAÇÃO

Materiais de alta qualidade

Diversas capacidades horárias de esterilização em função das necessidades do cliente

Sistema completamente automatizado com esterilização conforme a pressão e vapor direto na 
autoclave

Triturado automático depois de realizar a carga no filtro triturador

Informe detalhado e sistema monitorizado

Alta capacidade de esterilização cumprindo as normativas internacionais

Soluções chave na mão que incluem o triturador e carros para a autoclave

Juntas especiais para pressão a vácuo em perfeitas condições

Desenho e fabricação com base nos regulamentos internacionais incluindo 
CE, ASME, GOST - R



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Desenho e fabricação personalizados com base nas necessidades de cada 
cliente

Projetos a medida para trabalhar a pressões e temperaturas especificas

Vários sistemas de aquecimento, vapor direto ou indireto, elétrico, gás

Distribuição homogénea do calor

Sistemas avançados de controlo e programação

Soluções chave na mão que incluem carros para autoclaves, geradores de 
vapor, ar comprimid

Meios de segurança avançados com a certificação PED 97 / 23 / EC CE, ASME, 
GOST - R

10 anos de garantia de acordo CE/ASME

AUTOCLAVES PARA 
VULCANIZAÇÃO DE 
BURRACHA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fabricação de recipientes pressurizados especiais para 
aplicações como filtros, camaras de vácuo, recetor de ar, 
unidades de impregnação e muito mais

Tamanhos personalizados até 5.000 mm de diâmetro e 
pressão até 80 bar

Múltiplos controles de segurança, construção com os mais 
altos standards de qualidade e segurança

Meios de segurança avançados com a certificação PED 97 / 
23 / EC CE, ASME, GOST - R

RECIPIENTES 
PRESSURIZADOS 
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Soluções chave na mão em
autoclaves com garantia de 
exito para os nossos clientes a 
Nivel mundial
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CERTIFICADOS



• Akarmak reserva-se ao direito de realizar mudanças nas características técnicas dos equipamentos mostrados neste catálogo sem 
aviso prévio aos seus clientes.

NOTAS

OS GRANDES PROJETOS  REQUEREM 
EQUIPAMENTOS COMPETENTES






