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Desde a primeira patente em 1919, a Victaulic tem 
fornecido soluções inovadoras para junção de tubos 
que ajudam clientes a alcançar seus objetivos em 
todo o mundo. Procure dentro de muitos dos navios 
e embarcações mais reconhecíveis do mundo, 
e você encontrará as soluções da Victaulic® operando, 
possibilitando inovações de desenho arrojadas, 
acelerando o tempo para a conclusão, permitindo 
movimentos sísmicos imprevisíveis e preparando 
o cenário  para a escalabilidade. 

Desde o conceito até a prática, a Victaulic fornece 
as tecnologias e serviços necessários para simplificar 
seu próximo projeto.

Proprietários de navio

• Leve seu navio para o mar mais rápido com tempo 
de instalação mais rápido. Até 50% mais rápido que os 
métodos de junção da concorrência, permitindo 
a conclusão mais rápida de projetos.

• Reduz o tempo de parada em retrofits ou expansões do 
sistema

• Reduz o número de junções de tubo soldadas com o uso 
de acoplamentos mecânicos

• Mantendo um ambiente marinho sustentável

• As soluções de tubulação Victaulic® fornecem uma 
instalação livre de chamas, evitando fumaças tóxicas e 
vigilância de incêndio, e somente exigem uma inspeção 
visual para confirmar que a instalação foi realizada 
adequadamente

• Reduzem a transmissão de ruído e vibração 
provenientes das bombas, engrenagens 
e outros componentes

VICTAULIC® SOLUÇÕES 
PARA CONSTRUÇÃO 
DE NAVIOS E 
SISTEMAS DE 
TUBULAÇÃO MARÍTIMA
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Produtos testados e aprovados quanto ao tipo por membros do IACS

Engenheiros navais

• Confirmação visual de uma instalação adequada 

• Acomoda expansão e contração do sistema

• Acomoda exigências únicas de espaço devido 
à pequena superfície de produto 

• Reduz o peso em 50% quando comparado 
a componentes flangeados

• Atenua o ruído e vibração do sistema

Estaleiros e Empreiteiros

• Tempo reduzido de instalação ajuda a atender 
ou mesmo superar os prazos do projeto 

• Melhora a segurança no local de trabalho 
e facilita o alinhamento do sistema 

• Facilita manuseio do material em espaços confinados 

• Somente dois parafusos são necessários 
em até 24" | DN600 

• Manutenção programada ou rotineira facilitada 

Veja MB-560 para uma lista completa de aplicações e sistemas
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ANEL DE VEDAÇÃO

SEGMENTO

RANHURA

PARAFUSO/PORCA

RANHURA

TECNOLOGIA PARA UNIÃO DE TUBOS RANHURADOS

Como funciona? 

A ranhura é acabada a frio ou usinada 
na extremidade do tubo utilizando uma 
ferramenta ranhuradora. Os segmentos do 
acoplamento, completamente circundando 
o anel de vedação, são montados ao redor 
de duas extremidades de tubo ranhurado 
e as seções-chave dos segmentos encaixam-
se nas ranhuras. Os parafusos e porcas são 
apertados com uma chave de roda ou chave 
de impacto.

Tipos de acoplamentos ranhurados

• Acoplamento flexível – permite movimento linear e 
angular controlado, que acomoda deflexão do duto 
bem como expansão térmica e contração.

• Acoplamento rígido – não permite movimento 
similar a uma junta com flange ou soldada. 

A DIFERENÇA 
VICTAULIC

®
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Rigidez – com um desenho de 
apoio de parafuso angular que 
provê fixação positiva do tubo 
para resistir cargas de torção 
e flexão.

Flexibilidade – com o movimento 
axial inerente e as propriedades 
de deflexão de acoplamentos 
flexíveis em um sistema de ranhura. 
Pode ser utilizado para acomodar 
expansão e contração térmica 
de tubulação, desalinhamento 
e assentamento, e absorção 
de tensão sísmica.

Atenuação de ruído e vibração – 
através do isolamento da 
transferência de vibração 
de cada junta.

Junções de tubo autolimitadoras – 
Acoplamentos engatam ranhuras 
das tubulações para prender 
os tubos contra pressão total 
de cargas de impulso sem 
a necessidade de restrições 
complementares.

Entre todos os benefícios que as soluções Victaulic® trazem a um projeto — 

tais como produtividade, segurança, qualidade e flexibilidade de desenho — 

encontram-se as características únicas de nossos produtos.

Sistema fácil de manutenção 
e expansão – através de simples 
desmontagem de acoplamento 
que permite o fácil acesso.

Facilidade de alinhamento – através 
de um desenho que permite rotação 
completa dos componentes do tubo 
e do sistema antes do aperto.

OS SISTEMAS DE TUBULAÇÃO DE PONTA RANHURADA VICTAULIC FORNECEM:

Contração

carga 
final

carga 
final

Expansão

Deflexão

Anéis de vedação Victaulic – Ao contrário 
de sistemas flangeados que são fabricados 
com material de asbestos, os anéis de vedação 
Victaulic não são e têm um ciclo de vida útil 
maior do que o anel de vedação flangeado padrão. 
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O sistema de tubulação ranhurada Victaulic® 
é o sistema de tubulação mais versátil, econômico 
e confiável disponível no mercado. É até três vezes mais 
fácil de instalar do que soldagem, mais fácil e mais confiável 
do que rosqueamento ou flangeamento, resultando em 
custo total instalado mais baixo. O sistema é desenhado 
para tubo padrão ranhurado por laminação ou por 
corte ou tubo de parede fina ranhurado por laminação. 
Também a preparação da extremidade do tubo é rápida 
e fácil Pode ser feita no local da obra ou na oficina com uma 
variedade de ferramentas ranhuradoras da Victaulic. 

 Acoplamentos página

 Acoplamento rígido QuickVic™ (Modelo 107N)     5

 Acoplamento flexível QuickVic (Modelo 177N) 5

 Acoplamento rígido Zero-Flex™  (Modelo 07)  5

 Acoplamento Flexível (Modelo 77) 6

 Acoplamento Flexível (Modelo 75) 6

 Acoplamento de Redução (Modelo 750) 6

 Adaptadores 

 Adaptador Vic‑Flange (Modelo 741)                 7

 Conexões 

 Conexões                                                         7

 Válvulas 

  Válvula Borboleta Vic-300™ MasterSeal™ 
(Série 761) 8

 Válvula Vic-Check (Série 716H e 716) 8

 Válvula Vic-Ball (Série 726) 9

 Filtros e difusores 

 Conexão em T Vic‑Strainer (Série 730) 9

 Conexão em Y Vic‑Strainer (Série 732) 9 

Sistema Original de Ranhura (OGS)

Corte transversal 
pronta para instalação

Opções de revestimento 
e material
A Victaulic oferece uma linha completa de acoplamentos, 
conexões e válvulas projetadas para manter a integridade 
da tubulação em aplicações em água do mar corrosiva. 
Os revestimentos/materiais podem variar por aplicação, 
consulte a publicação para Encomenda para ver as opções 
especificadas. 

Nota: Os produtos de aço inox da Victaulic não são 
aprovados quanto ao tipo pelos membros do IACS e devem 
ser usados somente em sistemas não essenciais. Para usos 
em sistemas a bordo não essenciais, entre em contato com 
a Victaulic para obter mais informações.

Ferro dúctil 
pintado

Aço galvanizado Aço inox

Classificações de pressão em publicações 
para encomenda de produto para uso 
comercial. Os índices de pressão marinhos 
variam por agência e podem ser encontrados 
em cada entrada de produto.
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Sistema Original de Ranhura (OGS)

Acoplamento rígido Zero-Flex™

MODELO 07

Faça download da publicação 06.02 para obter 
informações completas

• O desenho de apoio de parafuso angular 
provê rigidez 

• Diâmetros de 1 a 12" | DN25 a DN300

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

• Para diâmetros de 14 a 24"| DN350 a DN600, faça download 
da publicação 20.02 para obter informações sobre o AGS 
Modelo W07

Acoplamento Rígido QuickVic™

MODELO 107N

Faça download da publicação 06.23 para obter 
informações completas

• Desenho de apoio de parafuso angular provê rigidez 

• Diâmetros de 2 a 12" | DN50 a DN300

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas

Acoplamento flexível QuickVic™

MODELO 177N

Faça download da publicação 06.24 para obter 
informações completas

• União de tubo flexível que permite expansão, 
contração edeflexão.

• Diâmetros de 2 a 8" | DN50 a DN200

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas
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Acoplamento flexível
MODELO 75

Faça download da publicação 06.05 para obter 
informações completas

• Acoplamento de pouco peso para pressões moderadas 

• União de tubo flexível que permite expansão, contração 
e deflexão.

• Diâmetros de 1 a 8" | DN25 a DN200

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Acoplamento flexível
MODELO 77

Faça download da publicação 06.04 para obter 
informações completas

• União de tubo flexível que permite expansão, contração 
e deflexão.

• Diâmetros de ¾ a 24" | DN20 a DN600

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

• Pode ser usado em tubo FRP/GRP

• Para diâmetros de 14 a 24" | DN350 a DN600,  
faça download da publicação 20.03 para 
obter informações sobre AGS Modelo W77

Sistema Original de Ranhura (OGS)

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Acoplamento de Redução
MODELO 750

Faça download da publicação 06.08 para obter 
informações completas

• Substitui dois acoplamentos e uma conexão de redução 

• Diâmetros de 2 a 10" | DN50 a DN250

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas
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Sistema Original de Ranhura (OGS)

Adaptador Vic‑Flange
MODELO 741

Faça download da publicação 06.06 para obter 
informações completas

• Classe ANSI 125 e 150, padrão Australiano 
tabela E e flanges PN10/16 

• Diâmetros de 2 a 24" | DN50 a DN600

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Conexões
Faça download da publicação 07.01 para obter informações 
completas sobre conexões originais de extremidade ranhurada para 
tubo de aço carbono

• As faixas de pressão padrão para esta conexão seguem os 
mesmos padrões do acoplamento instalado.

• Todas as conexões são fornecidas com ranhuras ou ombros 
sobrepostos para instalação rápida.

• Conexões disponíveis de ¾ a 24" | DN20 a DN600

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas

Nº. 10
Curva 
de 90º

Nº. 11
Curva 
de 45º

Nº. 12
Curva 
de 22 ½º

Nº. 13
Curva 
de 11¼º

Nº. 20 
Conexão 
em Tee

Nº. 25
T de redução 
com ramificação 
ranhurado

Nº. 35
Cruzeta

Nº. 33
Ypsilon

Nº. 30
Derivação 
de 45º

Nº. 60
Tampa

Nº. 50
Redutor 
concêntrico
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Válvula Borboleta Vic-300™ 
MasterSeal™
SÉRIE 761

Faça download da publicação 08.20 para obter 
informações completas

• Projetado para serviço de extremidade inoperante 
bidirecional para pressão de trabalho total. 

• Assentos múltiplos, material de disco e opções 
de alças  disponíveis 

• Diâmetros de 2 a 12" | DN50 a DN300

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Não deve ser usado onde a conformidade 
com Resistência contra o fogo for exigida.

Produtos testados e aprovados quanto 
|ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas

Sistema Original de Ranhura (OGS)

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic  Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Válvula Vic‑Check de alta 
pressão
SÉRIE 716H

Faça download da publicação 08.08 para obter 
informações completas

• Fornece vedação estanque sob condições a cinco pés | 
1.5 m da cabeça 

• Diâmetros de 2 a 3" | DN50 a DN80

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Não deve ser usado onde a conformidade 
com Resistência contra o fogo for exigida.

Válvula Vic‑Check
SÉRIE 716

Faça download da publicação 08.08 para obter 
informações completas

• Fornece vedação estanque sob condições a cinco pés | 
1.5 m da cabeça 

• Diâmetros de 2 ½  a 12" | 73,0 mm – DN300

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Não deve ser usado onde a conformidade 
com Resistência contra o fogo for exigida.
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Sistema Original de Ranhura (OGS)

Válvula de esfera Vic‑Ball
SÉRIE 726

Faça download da publicação 08.23 para obter 
informações completas

• Válvula de esfera de alta pressão com porta padrão 
em  conformidade com MR-01-75 NACE 

• Disponível sem alça, ou com operador de alavanca 
ou de engrenagem. 

• Diâmetros de 1 ½  a  6" | DN40 a DN150

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Não deve ser usado onde a conformidade 
com Resistência contra o fogo for exigida.

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas

Conexão em Y Vic‑Strainer 
SÉRIE 732

Faça download da publicação 09.03 para obter 
informações completas 

• Provê fluxo direto passante para reduzir queda de pressão 

• Diâmetros de 2 a 12" | DN50 a DN300

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Conexão em T Vic‑Strainer 
SÉRIE 730

Faça download da publicação 09.02 para obter 
informações completas 

• Mais leve que filtros com flanges do tipo Y e provê fluxo 
direto passante para menor queda de pressão. 

• Diâmetros de 1 ½ a 12" | DN40 a DN300

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto ao tipo pelos
membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas
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Advanced Groove System 
TM

À medida que indústria naval continua a se expandir, 
o mesmo ocorre com a necessidade por produtos de 
Advanced Groove System (AGS). A Victaulic oferece 
o acoplamento Flexível AGS W77 AGS para sistemas 
14 – 24" | DN350 – DN600. Nossas soluções de tubulação 
de diâmetro grande fornecem força e confiabilidade, além 
de velocidade, fazendo delas uma excelente opção em 
relação a soldagem. Outras vantagens proporcionadas pelas 
juntas AGS em relação a juntas soldadas incluem instalação 
sem chama, resistência superior a choques sísmicos e 
uma união em cada junção para fácil ajuste, manutenção 
de sistema ou expansão de sistema.

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic  Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Acoplamento Flexível AGS
MODELO W77

Faça download da publicação 20.03 para obter 
informações completas

• O exclusivo perfil chave de forma encravada 
aumenta separação permitida da extremidade do tubo. 

• Diâmetros de 14 a 24" | DN350 a DN600

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

• Pode ser usado em tubo FRP/GRP

• Para diâmetros de ranhuras originais 
¾ a 24" | DN20 a DN600 (Modelo 77), 
faça download da publicação para encomenda 
06.04; Para acoplamentos com ranhuras originais 
que apresentam tecnologia Installation‑Ready de 
diâmetros 2 a 8" | DN50 a DN200 (Modelo 177N), 
faça download da publicação para encomenda 06.2.
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Acoplamento Rígido AGS
MODELO W07

Faça download da publicação 20.02 para obter 
informações completas

• Primeiro acoplamento rígido de assento plano metal-a-
metal a ser oferecido nessa faixa de diâmetros. 

• Diâmetros de 14 a 50" | DN350 a DN1250

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

• Para diâmetros de ranhuras originais 
de 1 a 12” | DN25 a DN300 (Modelo 07), faça download 
da publicação 06.02; Para acoplamentos com ranhuras 
originais que apresentam tecnologia Installation-
Ready™ de diâmetros de 2 a 12” | DN50 a DN300 
(Modelo 107N), faça download da publicação 06.23.

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic  Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas
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Sistema de Furo Fresado

A Victaulic desenvolveu o conceito de sistema de tubulação 
com furos fresados para permitir uma solução fácil e 
rápida de saída de meio tubo que não exige soldagem. 
O sistema permite uma conexão ramificada direta 
em qualquer local em que um orifício possa ser 
cortado no tubo. Os anéis de vedação são moldados 
para se conformar para o diâmetro externo do tubo e 
proporcionar vedação sensível à pressão. Os produtos para 
perfuração de tubos Victaulic® são posicionados no tubo 
usando um colar localizador (Modelo 920 e 920N).

Derivação Mechanical‑T Derivação 
Mechanical-T e Conjuntos 
de cruzeta 
MODELO 920/920N

Faça download da publicação 11.02 para obter 
informações completas

• Provê uma conexão ramificada direta em qualquer local em 
que um orifício possa ser cortado no tubo.

• Disponível como uma conexão em Tee ou saída cruzeta 
com extremidades rosqueadas fêmea ou ranhuradas. 

• Diâmetros de 2 a 8" | DN50 a DN200

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

• Para ferramentas de perfuração de tubos, veja a pág. 21

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas
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Vic-Press™ para Aço Inox Cronograma 10S

O sistema revolucionário Vic‑Press para sistema 
de Cronograma 10S fornece uma instalação 
e manutenção rápida, fácil e segura. Possui 
integridade para suprir as demandas de aplicações 
a bordo, proporcionando um intertravamento mecânico 
positivo entre o tubo e a conexão. O sistema pressionar 
para conectar Vic‑Press para Cronograma 10S faz 
a junção de tubo de aço inox ASTM A-312 off-the-shelf. 

Os sistemas Vic‑Press são ideais para ar comprimido, 
ar instrumental, estações de lavagem ocular e diversos 
outros sistemas. Ao contrário de sistemas soldados, 
o Vic‑Press é ambientalmente amigável, eliminando 
completamente os fumos nocivos e as condições 
prejudiciais associadas à soldagem.

Marca de inserção
A marca de inserção feita pelo instalador antes da instalação permite 
verificar visualmente se o tubo foi inserido completamente, proporcionando 
uma instalação adequada.

Bolso de vedação de junção não prensado
Dimensionada para conter a vedação, a posição da bolsa 
de vedação ajuda  a proteger a vedação durante a montagem. 

Trava do tubo
A trava interna do tubo localiza a posição 
do tubo para garantir uma junção positiva. 

Intertravamento 
Mecânico Positivo
A ferramenta manual 
Vic‑Press PFT510 encaixa  
toda a circunferência 
da conexão para assegurar 
um encaixe seguro 
do tubo 
à conexão.

Tecnologia inovadora 
de anel de vedação
Tecnologia de detecção 
de prensa com patente pendente

Bolso de vedação 
de junção pressionada
A vedação é comprimida para 
proporcionar uma conexão livre 
de vazamento para uma variedade 
de serviços secos e molhados.

Segmento
Construção de aço inox montada 
com precisão, incorporando trava 
do tubo e vedação. 

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic® Certificados de Membro IACS para informações de requisição específicas
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Vic-Press™ para Aço Inox Cronograma 10S

Vic-Press™ para aço inox Tipo 316 
Cronograma 10S 
Faça download da publicação 18.11 para obter 
informações completas

• Uma forma rápida, fácil e segura de unir aço inox 
Cronograma 5S ou 10S Tipo 316/316L de diâmetro 
pequeno.

• Atende às exigências ASME para sistemas 
da Classe ANSI 150.

• Diâmetros de ½ a 2" | DN15 a DN50 

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Aprovações podem variam de acordo com o produto

Modelo P507 
Acoplamento 
padrão
(P × P)

Modelo P572 
Conexão em T
(P × P × P)

Modelo P579 
Adaptador 
rosqueado 
fêmea
(P × F)

Modelo P568 
Curva de 90º 
de tangente 
curta(P × P)

Modelo P508 
Acoplamento 
deslizante
(P × P)

Modelo P578 
Conexão em 
Tee com saída 
rosqueada
(P × P × F)

Modelo P562 
Curva de 90º
(P × T)

Modelo P573 
Peça em Tee 
com ramificação 
redutora 
(P × P × P)

Modelo P563 
Curva de 45º
(P × T)

Modelo P576 
Adaptador 
rosqueado 
macho (P × M)

Modelo P575 
Adaptador com 
flange
(P × L)

Modelo P571 
Curva de 45º
(P × P)

Modelo P560 
Tampa de 
extremidade

Modelo P577 
Bico de 
transição
(G × T)

MODELO P574 
Redutor 
concêntrico
(P × P)

PFT510 
Ferramenta 
Vic‑Press pág. 21

Chave de 
Ligação
P  Prensa
F  Rosca fêmea
M Rosca macho
T   Extremidade 

Lisa
L  Flangeado
G  Ranhurado
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O método de tubulação de ponta lisa da Victaulic® 
é ideal para manutenção e reparos, bem como para 
novos sistemas, tais como drenagens de telhados, 
massas, prolongamentos e serviços em campo petrolífero. 
Os acoplamentos e conexões de ponta lisa Roust‑A‑Bout 
estão em conformidade com os padrões UL and ULC 
para serviços de proteção contra incêndios. 

Acoplamentos de ponta lisa da Victaulic são projetados 
principalmente para uso em tubo de aço de peso padrão 
(Cronograma 40), mas podem ser usados em aço de parede 
fina ou tubo metálico, como alumínio ou aço inox. Eles 
não são destinados para uso em tubo plástico, tubo revestido 
de plástico, como revestido em cimento ou de ferro fundido. 
Nem são destinados para uso em tubo com uma dureza 
de superfície maior do que 150 Brinell. 

Acoplamento de extremidade 
lisa Roust‑A‑Bout 
MODELO 99

Faça download da publicação 14.02 para obter 
informações completas 

• Garras provêm firmeza e segurança na junção 
dos tubos de extremidade lisa e biselada, e conexões. 

• Não projetado para uso com tubos plásticos 

• Diâmetros de 1 a 18" | DN25 a DN450

• Pressões de até 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

• Para opções de revestimento, veja a pág. 4

Produtos testados e aprovados quanto 
ao tipo pelos membros do IACS:

Veja Victaulic Certificados de membro IACS para informações de requisição específicas

Sistema ponta lisa para aço carbono
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Nunca foi tão fácil instalar as soluções de sistemas de 
tubulação ranhurados da Victaulic® em sistemas de 
tubulação marítima. Os acoplamentos, conexões e válvulas 
da Victaulic são compatíveis e incorporados em diversos 
desenhos de sistema ranhurado com componentes 
aprovados quanto ao tipo por membro da IACS tal como 
aberturas de ar Wager, válvulas de balanceamento IMI TA 
e bicos de entrada de tubo de sucção Vatec.

Soluções de especialidade

Abertura de ar Wager 
Os purgadores de ar Wager 
restringem o refluxo ao sistema. 
Quando em parceria com 
os acoplamentos e conexões 
da Victaulic, os reparos 
são facilmente realizados.

Refrigeradores
As soluções de junção de tubo 
da Victaulic eliminam limitações 
de espaço, facilitam o acesso a 
operações de limpeza e reduzem 
o tempo de interrupção de serviço.

Filtros de lama
Ajustado em tubulação de sucção 
de porão para maquinário, esses 
filtros grossos são guiados para 
áreas apertadas de difícil alcance. 
Os filtros de lama podem ser 
facilmente removidos e substituídos 
quando unidos com acoplamentos 
da Victaulic.

Válvulas de Balanceamento 
Manual IMI TA com 
extremidades ranhuradas
Para reduzir o peso e a superfície 
do sistema, as válvulas de 
extremidade ranhurada IMI TA 
podem ser facilmente unidas 
com acoplamentos mecânicos 
da Victaulic. 

“Pé de elefante” (Bico de 
entrada do tubo de sucção) 
As soluções da Victaulic são 
compatíveis com bicos de 
entrada de tubo de sucção 
para facilitar manutenção 
no esvaziamento de tanques. 

Conjunto Delta-Y
Para uso em sistemas de cimento 
a granel/bário comumente 
encontradas em plataformas 
offshore, o conjunto Delta-Y reduz 
o espaço exigido para instalação 
delta flangeada e soldada. 

Soluções ranhuradas para tubo FRP/GRP
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Ferramentas para preparação do tubo

Victaulic é a líder mundial no desenvolvimento de 
ferramentas para preparação do tubo. Essas ferramentas 
simplificam a preparação de extremidade de tubo e 
estão disponíveis para tubos de tamanhos de ½  a 
24" | DN15 aDN600 e espessuras de parede de tubo até 
Cronograma 80 para tamanhos de ½ a 6" | DN15 a DN150.

As ferramentas da Victaulic® estão disponíveis para uso em 
campo, ambientes de fabricação e aplicações a bordo. Com 
nossa tecnologia de junção de tubos, as ferramentas da 
Victaulic tornam a preparação da extremidade do tubo mais 
rápida, fácil e segura.

Além disso, a Victaulic oferece ferramentas para furo 
fresado, corte de tubo, prensagem e uma variedade 
de acessórios. 

Ferramentas portáteis de ranhura 
por laminação em campo página

 VE12 17

 VE26 17

 VE46 18

Ferramentas para fabricação 
de ranhura por laminação em campo página

 VE206 18

 VE416FS 19

 VE416FSD/VE417FSD 19

Fabricação em fábrica/oficina página

 VE460 20 

Ferramentas de perfuração de tubos página

 HCT904/HCT908 21

 VHCT900 21

Ferramentas Vic-Press™ página

 PFT510  21

Acessórios de Ferramentas página

 VAPS112 22

 VAPS224 22

 VAPS1672 23

 PT100A/PT102 23

 Lubrificante de anel de vedação 24
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Ferramentas para preparação do tubo

Ferramentas portáteis de ranhura 
por laminação
VE12 RANHURA IN-PLACE

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Tamanhos de ranhuras por laminação de ¾ – 2" | tubo 
DN20 a DN50

• Para ranhura manual de aço cronograma 5, 10 e 40, aço 
inox, alumínio e tubos de PVC (dependendo do diâmetro).

• A ferramenta é manualmente operada usando 
a alça fornecida.

• Cilindros recartilhados permitem ranhura bidirecional

• Requisitos de alimentação: Nenhum

• Peso: 17 lbs. | 8 kg

Ferramentas portáteis de ranhura 
por laminação
VE26 RANHURA IN-PLACE

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Ranhuras por laminação de 2  a 6" | tubo DN50 a DN150

• Para ranhura manual de aço cronograma 5, 10 e 40, aço inox, 
alumínio e tubos de PVC, K, L, M, DWV, A, B e tubos de cobre 
(dependendo do diâmetro).

• A ferramenta é manualmente operada usando 
a alça fornecida.

• Cilindros recartilhados permitem ranhura bidirecional

• Kit adaptador de alimentação opcional para uso alternado 
do tubo ranhurado usando uma unidade de alimentação 
Ridgid™ 300. Ferramentas mais novas com números de série 
terminados em "C" são compatíveis com o Kit de Unidade de 
Alimentação; as ferramentas que não têm o sufixo "C" irão 
requerer retrofit para aceitar o Kit de Unidade de Alimentação. 
Para mais detalhes, entre em contato com a Victaulic.

• Requisitos de alimentação: Nenhum

• Peso da ferramenta: 22 lbs. | 10 kg

• Peso do kit de unidade de alimentação opcional: 7 lbs. | 3 kg
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Ferramentas portáteis 
de ranhura por laminação
VE46 RANHURA IN-PLACE

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Ranhuras por laminação de 3 ½ – 6" | tubo DN90 a DN150

• Para ranhura manual de tubos de aço cronograma 
5, 10 e 40, aço inoxidável e de alumínio. Tubos de PVC 
cronograma 40 a 80 (dependendo do tamanho)

• A ferramenta é manualmente operada usando 
a alça fornecida.

• Rolos recartilhados aprimorados permitem ranhura 
bidirecional e mantém a ferramenta na extremidade 
do tubo durante o processo de ranhuramento 
por laminação

• Kit adaptador de alimentação opcional para uso alternado 
do tubo ranhurado usando uma unidade de alimentação 
Ridgid™ 300. Ferramentas mais novas com números de 
série terminados em "C" são compatíveis com o Kit de 
Unidade de Alimentação; as ferramentas que não têm 
o sufixo "C" irão requerer retrofit para aceitar o Kit de 
Unidade de Alimentação. Para mais detalhes, entre em 
contato com a Victaulic.

• Requisitos de alimentação: Nenhum
• Peso da ferramenta: 28 lbs. | 13 kg 
• Peso do kit de unidade de alimentação opcional: 7 lbs. | 3 kg

Ferramentas para preparação do tubo

Ferramentas para fabricação 
de ranhura por laminação
MODELO VE206

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Ranhuras por laminação para tubos 
de 1 ¼  a 6" | de DN32 a DN150. 

• Para ranhura de tubos de aço cronograma 
5, 10 e 40 e aço inox; tubos de cobre K, L, M

• e DWV (dependendo do diâmetro).

• A cabeça da ferramenta é montada a qualquer suporte 
de tripé com um padrão de parafuso RidgidTM 300 
ou o assento reto de um caminhão.

• Bomba hidráulica manual pode ser montada em 
qualquer dos lados da ferramenta para operação 
com a mão esquerda ou direita.

• Fornecida com bolsa de ferramentas Victaulic® 
para armazenagem de acessório.

• Requisitos de alimentação: compatível com várias 
unidades de alimentação:Ridgid™ 300, Ridgid™ 700 
e REMS Amigo 2

• Peso: 165 lbs. | 75 kg 
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Ferramentas para preparação do tubo

Ferramentas para fabricação 
de ranhura por laminação
VE416FS

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Ranhuras por laminação para tubos de 2 a 16" | de DN50 a 
DN400

• Para ranhura de tubos de aço cronograma 5, 10, 40 e 80, 
aço inox, alumínio e tubos de PVC; tubos de cobre K, L, M, 
DWV (dependendo do diâmetro).

• VE416FS é designada para ranhura em campo de tubo 
OGS e não deve ser usada para produção contínua de 
ranhura em campo. Para produção de ranhura em campo

• Equipado com um estabilizador para tubos de 6 a 16" | 
DN150 a DN400 para controlar o balanço do tubo.

• Regulador de profundidade de ranhura permite fácil 
ajuste inicial.

• Unidade eletro-hidráulica completa, semiautomática, 
com protetores de segurança e pedal de acionamento 
de segurança. 

• Requisitos de alimentação: 
Unidade de alimentação Ridgid™ 300

• Peso: 240 lbs. | 109 kg

Ferramentas para fabricação 
de ranhura por laminação
VE416FSD/VE417FSD

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Ranhuras por laminação para tubos de 2  a  16" | de DN50 a 
DN400

• Para ranhura de tubos de aço cronograma 5, 10, 40 e 80, aço 
inox, alumínio e tubos de PVC; tubos de cobre K, L, M, DWV 
(dependendo do diâmetro).

• VE416FSD/VE417FSD é designada para ranhura em campo 
de tubo OGS e não deve ser usada para produção contínua de 
ranhura em campo. Para produção de ranhura em campo 

• O regulador de profundidade de ranhura permite fácil 
ajusteinicial.

• Unidade autocontida completa com motores de engrenagem 
integrais, pedal de acionamento de segurança com proteção e 
cabo/plugue de alimentação.

• Unidade eletro-hidráulica completa, semiautomática, com 
protetores de segurança e pedal de acionamento de segurança. 

• Requisitos de alimentação: VE416FSD é fornecido com 
110 volt, 15 amp para motor de engrenagem integral; 
VE417FSD é fornecido com serviço de 220 volt, 8 amp.

• Peso: 340 lbs. | 154 kg
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Ferramentas para preparação do tubo

Ferramentas para fabricação 
de ranhura por laminação 
em fábrica/oficina
VE460

Faça download da publicação 24.03 para obter 
informações completas

• Ranhuras por laminação de 4  a  24" | tubo DN100 
a DN600 com Original Groove System (OGS)

• Para ranhura de tubos de aço cronograma 
5, 10, 40 e 80, aço inox, alumínio e PVC 
(dependendo do diâmetro).

• Ranhuras por laminação de 14 a 60" | tubo DN350 
a DN1500 com Advanced Groove System (AGS)

• Para ranhura de aço carbono de parede de .250 
a .500, aço inox cronograma 5S e 10S (dependendo 
do diâmetro).

• Unidade eletro-hidráulica completa, semiautomática, 
com protetores de segurança e pedal de acionamento 
de segurança. 

• Rolos recartilhados aprimorados mantêm o tubo 
na ferramenta durante o processo de ranhuramento 
por laminação.

• Bases de suporte são exigidas para ranhurar 
tubos de 26" | DN650 de diâmetro e maiores. 
Cada base de suporte é de 12" | 305 mm em altura 
e tem correspondência com uma gama de diâmetros 
de tubo permitidos que se pode ranhurar.

• Requisitos de alimentação: 220/440 V, trifásica, 
60 hertz padrão; a ferramenta pode também ser 
fornecida em várias tensões; Para mais detalhes, 
entre em contato com a Victaulic.

• Trifásica requer que a fonte da ferramenta seja cabeada 
por um eletricista local certificado.

• Peso: 1500 lbs. | 680 kg
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Ferramentas para preparação do tubo

Ferramentas de Perfuração 
de Tubos
HCT904/HCT908

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• A ferramenta de perfuração de tubos foi projetada para cortar 
orifícios de até 2 ¾" | 70 mm em tubo de aço carbono e aço 
inox; para diâmetros de tubos de até 8" | DN200.

• Permite o uso de saídas Mechanical‑T, saídas sem alças 
e saídas de termômetro sem alças.

• Requisitos de alimentação 
HCT904: 220 V, monofásica, 60 Hz, 10 amp

• Requisitos de alimentação HCT908: 110 V, monofásica, 
60 Hz, 7 amp

• Peso: 23 lbs. | 10 kg

Ferramentas de Perfuração 
de Tubos
VHCT900

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• A ferramenta de perfuração de tubos de três peças para furos 
de até 4 ½" | 120 mm de diâmetro para saídas Mechanical‑T, 
saídas sem alça e saídas para termômetro sem alças.

• A base prende-se rapidamente ao tubo nas posições vertical, 
horizontal ou suspensa.

• Acessórios de corrente estendida para tubos de 10 a 24" | 
DN250 a DN600.

• Requisitos de alimentação: fonte elétrica de 120 V, 1 fase, 
60 Hz, 10 amp aterrada (220 V, 1 fase, 60 Hz, 5 amp também 
disponível).

• Peso: 36 lbs. | 16 kg
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Ferramentas Vic-Press™

PFT510

Faça download da publicação 24.01 para obter informações 
completas

• Projetado para prender produtos Vic-Press™ Cronograma 10S 
no tubo de aço inox Cronograma 10S

• O pacote de ferramentas inclui: (1) Ferramenta PFT510, (2) 
Baterias de íon lítio de 18V, (1) Carregador de bateria, (1) 
estojo para ferramenta, (1) estojo para garra, (1) cada garra 
tem tamanho de ½" | DN15, ¾" | DN20, 1" | DN25, 1 ½" | 
DN40, e 2" | DN50, e (1) garra adaptadora

• Não compatível com ferramentas/componentes PFT505 
e/ou PFT509.

• Requisitos de alimentação: Pacote de bateria de 110 V, 
60 ciclo, 6,5 amp (220 V opcional).

• Peso: 21 lbs. | 9,5 kg (PFT510 com garra de 1" | DN25)
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Acessórios de Ferramentas
SUPORTE DE TUBO AJUSTÁVEL VAPS112

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Projetado para apoiar um tubo para ranhuramento 
por laminação.

• O desenho da sela tem rotação livre, permitindo 
a execução da ranhura em ambas as extremidades 
do tubo sem retirá-lo do suporte.

• Movimento transversal/para frente

• Capacidade: Tubo de ¾  a 12" | DN20 a DN300

• Classificação de carga: 1.075 lbs. |  490 kg

• Curso vertical: As pernas se ajustam de 8 ½" | 216 mm 
para atingir a altura da mesa de 23" | 584 mm.

• Altura mínima de tubo a partir do chão: 
23" | 584 mm em tubo de 12" | DN300 e 21"| 584 mm 
em tubo de 12" | DN300 e 21"| DN300 e 21" | 533 mm 
em tubo de 1" | DN25

• Peso: 190 lbs. | 86 kg

Acessórios de Ferramentas
SUPORTE DE TUBO AJUSTÁVEL VAPS224

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Projetado especificamente para apoiar um tubo 
para ranhuramento por laminação.

• A unidade de pés fixos altamente resistente permite 
livre rotação e movimento transversal do tubo sobre 
esferas.

• Capacidade: Tubo de 2  a  24" | DN50 a DN600

• Classificação de carga: 1.800 lbs. | 816 kg

• Curso vertical: 23" | 584 mm

• Altura mínima do tubo em relação 
ao solo 13" | 325 mm em tubo IPS de 24" | DN600

• Altura máxima do tubo em relaçãoao 
solo 38" | 965 mm em tubo de 2" | DN50

• Peso: 260 lbs. | 118 kg

Ferramentas para preparação do tubo
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Ferramentas para preparação do tubo

Acessórios de Ferramentas
SUPORTE DE TUBO AJUSTÁVEL VAPS1672

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• Projetado especificamente para apoiar um tubo 
para ranhuramento por laminação.

• A unidade de pés fixos altamente resistente permite livre 
rotação e movimento transversal do tubo sobre esferas.

• Projetado para uso com ferramentas de ranhura VE460.

• Capacidade: Tubo de 16 a 72" | DN400 a DN1800

• Classificação de carga: 10.000 lbs. | 4535 kg

• Curso vertical: 17" | 425 mm

• Altura mínima do tubo em relação ao solo 16" | 406 mm 
em tubo de 72" | DN1800

• Altura Máxima do tubo em relação ao solo 28" | 711 mm 
em tubo de 16" | DN400

• Peso: 480 lbs. | 218 kg
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Acessórios de Ferramentas
PT100A, PT101 E T102A

Faça download da publicação 24.01 para obter 
informações completas

• As trenas de aço portáteis Go/No-Go servem para realizar as 
medições circunferenciais do tubo.

• A lateral Go/No-Go pode ser usada para verificar o tubo 
ranhurado por corte ou laminação para conformidade com 
especificações de ranhuras da Victaulic®.

• Trena com faixa de marcação na extremidade principal para 
permitir sobreposição dentro da ranhura, garantindo uma 
medição mais precisa.

• PT100A contém marcações Go/No-Go para uso com tubo 
de ¾ a 24" | DN20 a DN600; trena marcada em 0,01" | 
incrementos de 0,25 mm no lado oposto.

• PT101 contém marcações Go/No-Go para uso com tubo 
de DN200 a DN600; trena marcada com incrementos de 
0,25 mm no lado oposto.

• PT102 contém marcações Go/No-Go para uso 
com tamanhos de Original Groove System 
de 8 a 12" | DN200 a DN300 mm e Advanced Groove 
System de 14 a 72" | DN350 a DN1800; trena marcada em 
0,02” | 0,5 mm incrementos no lado oposto
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Ferramentas para preparação do tubo

Introdução

O Catálogo marítimo da Victaulic® foi elaborado 
para o instalador, o arquiteto naval, o responsável pela 
especificação e o proprietário do sistema de tubulação 
como um guia básico de referência para dados sobre os 
métodos de tubulação mecânica da Victaulic. O catálogo 
é organizado para fornecer informações com contexto 
e formato facilmente utilizáveis. Para fácil identificação 
das principais seções de interesse, veja o sumário 
resumido na pág. 1. Para um guia de referência rápida, 
veja a pág. 29. Para informações mais detalhadas, 
faça download dos Dados do Desenho 26.01.

Informações importantes

Os acoplamentos de tubo ranhurado padrão Victaulic 
são projetados somente para utilização com tubo 
ranhurado a fim de atender as especificações de ranhura 
Victaulic e conexões de extremidade ranhurada, válvulas 
e demais componentes de extremidade ranhurada padrão 
Victaulic. Eles não são destinados para uso com tubo/
conexões de ponta lisa. Os acoplamentos de ponta lisa 
Victaulic são projetados para uso somente para utilização 
com tubo de aço inox de ponta lisa ou nivelados (salvo 
indicação em contrário) e conexões de ponta lisa Victaulic. 
Acoplamentos de ponta lisa Victaulic não devem ser 
utilizados com tubo e/ou conexões de extremidade 
ranhurada ou extremidade rosqueada. Tampouco são 
destinados a utilização com componentes Advanced 
Groove System (AGS) utilizados em diâmetros de tubo 
de 14 a 78" | DN350 a DN1950.

O tubo deve ser preparado para atender as especificações 
da Victaulic delineadas para cada modelo específico de 
produto. Os dados de desempenho aqui listados são 
baseados na preparação adequada de tubo. O anel de 
vedação apropriado deve ser selecionado para o serviço 
pretendido. Deve ser observado que há serviços para 
os quais os anéis de vedação da Victaulic não são 
recomendados. Deve-se sempre consultar o Guia 
de Seleção de Vedações da Victaulic mais recente 
(faça download da publicação 05.01) para obter 
recomendações de serviço específicas de anel de 
vedação e para uma listagem de serviços que não 
são recomendados. Os anéis de vedação para produtos 
Victaulic devem ser sempre lubrificados para montagem 
apropriada. O lubrificante do anel de vedação deve 
atender às especificações do fabricante. A lubrificação 
completa do anel de vedação exterior, incluindo as bordas 
e/ou extremidades do tubo e interiores do segmento, 
é essencial para evitar mordeduras do anel de vedação. 
A lubrificação ajuda na acomodação e alinhamento 
adequados do anel de vedação durante a instalação.

A Victaulic possui uma linha completa de ferramentas 
para preparação de tubo conforme as especificações da 
Victaulic. A utilização dessas ferramentas é recomendada 
na preparação do tubo para recebimento dos produtos 
da Victaulic. Leia e compreenda sempre as Instruções 
de Operação de Ferramenta fornecidas com todas 
as ferramentas da Victaulic antes de utilizar qualquer 
ferramenta. Todas as informações aqui contidas estão 
sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Dados do desenho

Vic™-Lube
LUBRIFICANTE DE ANEL DE VEDAÇÃO

Faça download da publicação para encomenda 05.02 
para obter informações completas

• Para assegurar fácil montagem e utilização, certifique-
se de incluir bastante lubrificante Victaulic®

• Disponível em uma caixa de tubos (12) 4 onças 
líquidas | 114 mililitros ou em contêineres 
de 1 quarto | 946 mililitros.

• Não projetado para uso com tubos HDPE
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Nota

Os dados técnicos, pesos, dimensões e especificações 
publicados neste catálogo prevalecem sobre 
quaisquer dados publicados anteriormente.

A Victaulic mantém uma política de melhoria 
contínua de produtos e, por isso, reserva-se o direito 
de alterar especificações de produtos, desenhos 
e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem estar 
sujeita a nenhuma obrigação.

Para obter informações atualizadas sobre os produtos 
da Victaulic®, visite nosso site victaulic.com

O material apresentado neste catálogo é destinado 
à consulta de desenho de tubulação na utilização 
de produtos da Victaulic para a aplicação pretendida. 
Este manual não tem por objetivo substituir a 
assistência profissional competente, que é um claro 
pré-requisito para a aplicação de qualquer produto.

Desenho

Deve-se sempre consultar as informações de 
desenho disponíveis gratuitamente mediante pedido 
da Victaulic. As boas práticas em tubulação devem 
sempre prevalecer. As pressões, temperaturas, cargas 
externas ou internas, padrões de desempenho e 
tolerâncias especificados nunca devem ser excedidos. 
Várias aplicações exigem a identificação de condições 
especiais, exigências de código e utilização de fatores 
de segurança. Engenheiros qualificados devem tomar 
estas decisões.

Embora tenham sido mantidos todos os esforços 
para garantir sua exatidão, a Victaulic, suas 
subsidiárias e empresas afiliadas não dão nenhuma 
garantia expressa, ou implícita, relativa às 
informações contidas neste catálogo ou no material 
aqui mencionado.

Qualquer pessoa que faça uso das informações ou 
do material aqui contido, o faz por sua própria conta 
e risco, assumindo toda e qualquer responsabilidade 
resultante.

Instalação

Deve ser sempre feita referência ao Manual 
de Instalação de Campo Victaulic ou Manual 
para o produto que você está instalando.

Em todas as remessas de produtos Victaulic, 
são incluídos manuais fornecendo dados 
completos de montagem e instalação e também 
estão disponíveis em nosso site victaulic.com 
em formato PDF.

Dados do desenho
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Proposição 65 da Califórnia

A Victaulic determinou que uma lei da Califórnia, 
comumente conhecida como Proposição 65, requer 
as seguintes advertências para produtos vendidos 
na Califórnia. Todos os produtos da Victaulic atendem 
ouexcedem os requisitos dos padrões de desempenho 
e segurança aplicáveis, incluindo (quando aplicável), 
a Lei de Água Potável Segura e a NSF-61.

Para todos os produtos de ferro dúctil pintados da Victaulic:

ADVERTÊNCIA: As superfícies externas pintadas 
desses produtos podem expô-lo a traços de 
substâncias químicas, incluindo o BBP, que 
são conhecidas no Estado da Califórnia por 
causar defeitos congênitos ou outros danos 
reprodutivos. Para obter mais informações, 
acesse www. p65warnings.ca.gov.

Para todos os produtos Victaulic encomendados com gaxetas 
especiais de Graus V e M2:

ADVERTÊNCIA: Os graus V e M2 podem expô-lo 
a traços de substâncias químicas, como a etileno 
tioureia, que é conhecida no estado da Califórnia por 
causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos 
reprodutivos. Para obter mais informações, acesse 
www.p65warnings.ca.gov.

Para todos os produtos da Victaulic feitos de ou contendo 
componentes de latão:

ADVERTÊNCIA: Os componentes de latão, mesmo 
aqueles fabricados com baixo teor de chumbo ou 
sem chumbo, podem expô-lo a traços de substâncias 
químicas, como o chumbo, que é conhecido no estado 
da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos 
de outros danos reprodutivos. Para obter mais 
informações, acesse www.p65warnings.ca.gov.
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Anéis de vedação/ Vedações/ Anéis de vedação em "O"

A Victaulic oferece uma grande variedade de anéis 
de vedação de borracha sintética, adequados para uma 
vasta gama de aplicações. Os anéis de vedação da Victaulic® 
proporcionam um limite de temperatura alto e baixo, força 
tensora, resistência química e validade. 

Anel de vedação Grau T (Tipo A) são aprovados pelo DNV-
GL e quanto ao Tipo LR com acoplamentos Modelo 07, 75 
e 77 junto com o adaptador de flange Modelo 741, testado 
conforme as exigências da ISO 19921 e aplicáveis de acordo 
com as exigências dos regulamentos de filiação IACS

Materiais dos Anéis de Vedação

A Victaulic oferece uma grande variedade de anéis de vedação 
elastoméricos para uma vasta gama de aplicações. Para a 
maioria das aplicações aquáticas, o composto de anel de 
vedação de EPDM (Etileno Propileno Dieno Monômero) Grau 
“E” da Victaulic é compatível. O material Grau “E” da Victaulic 
tem ótimas características de desempenho no que diz respeito 
a envelhecimento e resistência para calor e água quente. Testes 
de envelhecimento por calor a +250°F | +121°C conduzidos com 
este material não mostram essencialmente nenhuma mudança 
nas propriedades físicas. Esta situação é posteriormente 
melhorada quando a borracha é sujeita para um ambiente 
essencialmente não oxidante, como um anel de vedação em 
um sistema de tubulação de água. Por exemplo, testes de 
envelhecimento em uma atmosfera não oxidante mostram 
essencialmente nenhuma mudança nas propriedades físicas 
deste material mesmo quando testadas a temperaturas de até 
+350°F | +177°C.

Visto que a água não tem efeito degenerativo sobre o elastômero, 
a temperatura é o único fator limitante a ser considerado 
na determinação da expectativa de vida do elastômero em 
redes de água. O desempenho superior do elastômero Grau 
“E” possibilita seu uso para redes de água quente de até 
+230°F | +110°C. O anel de vedação Grau “E” supera os anéis 
de vedação previamente existentes em todos os requisitos 
relativos ao desempenho, incluindo limites de alta e baixa 
temperatura, força tensora, resistência química e validade.

O anel de vedação Grau T “Tipo A” pode ser especificado para 
serviços petrolíferos, incluindo ar com vapores de óleo, este anel 
de vedação pode ser especificado para temperaturas de até 
+180 °F | +82 °C. Para serviços hídricos, este anel de vedação 
pode ser especificado para temperaturas de até +150 °F | 
+66 °C. Para serviços livres de óleo, de ar seco, este anel 
de vedação pode ser especificado para temperaturas de até 
+140 °F | +60°C. Material resistente a incêndio em conformidade 
com ISO 19921:2005(E) de acordo com DNV e LR. 

Especificações de Junta/Vedação/Anel "O"

A Victaulic oferece uma variedade de anéis de vedação/
vedações/anéis de vedação em “O” elastoméricos para a mais 
ampla gama de aplicações. Para assegurar vida máxima para 
o serviço pretendido, é essencial que se faça a seleção adequada 
do anel de vedação e a especificação no pedido. A principal 
consideração é a temperatura, junto com a concentração do 
produto, duração e continuidade do serviço. As temperaturas 
além dos limites de compatibilidade têm um efeito de 
degradação no polímero. 

Os serviços listados são somente diretrizes gerais de serviço. 
Deve ser observado que há serviços para os quais estes ameis 
de vedação/vedações/anéis de vedação em “O” não são 
compatíveis. Deve-se consultar sempre o Guia de Serviços 
Químicos de Anel de Vedação mais recente (faça download 
da publicação GSG-100) para obter as diretrizes de serviços 
específicas para anéis de vedação e para uma listagem 
de serviços não compatíveis.

Diretrizes para anel de vedação se aplicam somente 
a anéis de vedação, vedações e anéis de vedaçãoem 
“O” da Victaulic. Recomendações para um serviço 
específico não necessariamente implicam em 
compatibilidade com os segmentos do acoplamento, 
conexões ou outros componentes para o mesmo serviço.

Essas diretrizes não se aplicam a válvulas revestidas 
de borracha ou válvulas de vedação de borracha ou outros 
produtos revestidos de borracha. Os anéis de vedação da 
Victaulic revestidos de borracha são marcados claramente 
no molde com o tamanho, modelo e componente do anel 
de vedação para fácil identificação.

Lubrificante de anel de vedação

A lubrificação completa da parte externa do anel de 
vedação, incluindo as extremidades dos lábios e/ou tubo 
e parte interna do segmento, é essencial para a adequada 
instalação. Utilize o lubrificante da Victaulic para a instalação. 
Outros materiais compatíveis, como silicone e outros, 
podem ser utilizados em anéis de vedação Grau “E” ou “L”. 
O lubrificante da Victaulic está disponível em uma caixa de 
tubos (12) 4 onças líquidas | 114 mililitros ou em contêineres 
de 1 quarto | 946 mililitros.

SEMPRE UTILIZE LUBRIFICANTE PARA 
A MONTAGEM ADEQUADA DO ACOPLAMENTO.

Válvulas de Vedação

O Guia de seleção de anel de vedação da Victaulic (05.01) 
não inclui vedações Victaulic para válvulas. Consulte 
a publicação para encomenda da válvula da Victaulic 
específica para informações sobre as vedações disponíveis 
para cada válvula.
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Anéis de vedação/ Vedações/ Anéis de vedação em "O"

• Para garantir a máxima performance do produto para o serviço desejado, sempre especifique o elastômero 
ou material de vedação adequado. Consulte as seções “Seleção de anel de vedação” e “Serviços 
químicos” localizadas neste documento.

• Para uma compatibilidade química e de temperatura específica, consulte o Guia de Serviços Químicos 
de Anel de Vedação - Relatório Extenso (GSG-100), que pode ser baixado em victaulic.com

A falha na seleção e especificação do elastômero ou material de vedação adequado para o serviço desejado 
pode causar falha nas juntas, resultando em danos à propriedade.

CUIDADO

Furo fresado
P

onta lisa
Vic‑P

ress
™

Ferram
entas

S
oluções de 

especialidade
Index

O
G

S
A

G
S

Juntas/Vedações/ 
A

néis "O
"

D
ados do desenho

Anéis de Vedação Padrão — IPS
Grau 1 Faixa de Temp.1 Composto Código de cor Recomendações de Serviços em Geral

E –30 °F a + 230 °F
–34 °C a + 110 °C EPDM Listra verde

Podem ser especificados para redes de água quente dentro da faixa de temperatura 
especificada, e também para diversos ácidos diluídos, ar sem óleo e vários serviços químicos. 

Classificado pela UL de acordo com a ANSI/NSF 61 para serviço 
de água potável fria +73 °F | +23 °C e quente +180 °F | +82 °C e ANSI/NSF 372. 

NÃO RECOMENDADO PARA USO COM SERVIÇOS DE PETRÓLEO.

T
(Tipo A)2

–20 °F a + 180 °F
–29 °C a + 82 °C Nitrila Anel de 

vedação cinza

Pode ser especificado para serviços petrolíferos, incluindo ar com vapores de óleo, 
este anel de vedação pode ser especificado para temperaturas acima de +180 °F | +82 °C. 
Para serviços hidráulicos, este anel de vedação pode ser especificado para temperaturas 

de até +150 °F | +66 °C. Para serviços livres de óleo, de ar seco, este anel de vedação 
pode ser especificado para temperaturas de até +140 °F | +60 °C.

T –20 °F a + 180 °F
–29 °C a + 82 °C Nitrila Faixa laranja

Podem ser especificados para produtos derivados de petróleo, hidrocarbonetos, ar com 
vapores de óleo, óleo mineral e vegetal dentro da variação de temperatura especificada. 

Não compatível para uso com ar quente e seco acima 
de +140 °F | +60 °C e água acima de +150 °F | +66 °C. 

NÃO COMPATÍVEL PARA USO COM SERVIÇOS DE ÁGUA QUENTE.

1  Para saber sobre uma compatibilidade química e de temperatura específicas, buscar referência em Guia de Seleção de Anéis de Vedação (05.01), 
que inclui o Relatório Breve sobre Serviços Químicos de Anéis de Vedação ou refira-se à Relatório Completo sobre Serviços Químicos de Anéis 
de Vedação (GSG-100) localizada em victaulic.com. A informação mostrada define as variações gerais para todos os fluídos compatíveis.

2 O anel de vedação Grau T Tipo A é resistente a incêndios e somente disponível nos acoplamentos Modelo 07, 75, 77 e adaptador Modelo 741 Vic‑Flange .

Vedações Vic-Press™

Grau Faixa de Temp.1 Composto Código de cor Recomendações de Serviços em Geral

H
–20°F a +210° C
–29° C a +98° C

Borracha de nitrilo 
de butadieno 
hidrogenada 

(HNBR)

Duas listras 
laranja

Pode ser especificado para misturas de petróleo/água quente, hidrocarbonetos, 
ar com vapores de óleo, óleos vegetais e minerais, óleo de engrenagem, 

óleo de transmissão. Classificado pela UL de acordo com a ANSI/NSF 61 para serviço de água 
potável fria +73 °F | +23 °C e quente +180 °F | +82 °C e ANSI/NSF 372.

Vedação padrão: ProdutosVic‑Press são enviados com vedação Grau “H”  
a não ser que seja especificado de outra maneira em seu pedido.

E –30 °F a +250 °F
–34 °C a +121 °C EPDM Listra verde

Pode ser especificado para serviço de água quente, ácidos diluídos, ar livre de óleo, serviços 
químicos. Classificado pela UL de acordo com a ANSI/NSF 61 para serviço 

de água potável fria +73 °F | +23 °C e quente +180 °F | +82 °C e ANSI/NSF 372. 
NÃO RECOMENDADO PARA USO COM SERVIÇOS DE PETRÓLEO OU VAPOR 

1  Para saber sobre uma compatibilidade química e de temperatura específicas, buscar referência em Guia de Seleção de Anéis de Vedação (05.01), 
que inclui o Relatório Breve sobre Serviços Químicos de Anéis de Vedação ou refira-se à Relatório Completo sobre Serviços Químicos de Anéis 
de Vedação (GSG-100) localizada em victaulic.com. A informação mostrada define as variações gerais para todos os fluídos compatíveis.
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Modelo Descrição do produto Páginas Publicação

Sistema Original de Ranhura (OGS)

Modelo 107N Acoplamento Rígido QuickVic™ 5 06.23

Modelo 177N Acoplamento flexível QuickVic™ 5 06.24

Modelo 07 Acoplamento Rígido Zero-Flex™ 5 06.02

Modelo 77 Acoplamento flexível 6 06.04

Modelo 75 Acoplamento flexível 6 06.05

Modelo 750 Acoplamento de Redução 6 06.08

Modelo 741 Vic‑Flange Adaptador 7 06.06

— Conexões OGS 7 07.01

Série 761 Válvula borboleta Vic-300™ MasterSeal™ 8 08.20

Série 716H Válvula Vic‑Check de alta pressão 8 08.08

Série 716 Válvula Vic‑Check 8 08.08

Série 726 Válvula de esfera Vic‑Ball 9 08.23

Modelo DLY Conjunto de válvula Delta-Y 15 07.08

Série 730 Conexão em T Vic‑Strainer 9 09.02

Série 732 Conexão em Y Vic‑Strainer 9 09.03

Advanced Groove System (AGS)

Modelo W07 Acoplamento Rígido AGS 10 20.02

Modelo W77 Acoplamento Flexível AGS 10 20.03

Sistema de Furo Fresado

Modelo 920/920N Derivação Mechanical‑T Derivação Mechanical-T 
e Conjuntos de cruzeta 11 11.02

HCT904 Ferramentas de Perfuração de Tubos 21 24.01

HCT908 Ferramentas de Perfuração de Tubos 21 24.01

VHCT900 Ferramentas de Perfuração de Tubos 21 24.01

Sistema Vic-Press™

— Vic-Press™ para Aço inox Cronograma 10S Tipo 316 12 18.11

PFT510 Ferramenta Vic-Press™ 21 24.01

Sistema ponta lisa para aço carbono

Modelo 99 Acoplamento de extremidade lisa Roust‑A‑Bout 14 14.02

Ferramentas para preparação do tubo

Ferramentas de ranhura por laminação

VE12 Ferramenta Portátil de Ranhura por Laminação 17 24.01

VE26 Ferramenta Portátil de Ranhura por Laminação 17 24.01

VE46 Ferramenta Portátil de Ranhura por Laminação 18 24.01

VE206 Ferramenta para Fabricação de Ranhura 
por Laminação 18 24.01

VE416FS Ferramenta para Fabricação de Ranhura 
por Laminação 19 24.01

VE416FSD/
VE417FSD

Ferramenta para Fabricação de Ranhura 
por Laminação 19 24.01

VE460 Ferramentas para Fabricação de Ranhura 
por Laminação em Fábrica/Oficina 20 24.03

Outras ferramentas de preparo de tubo

HCT904 Ferramenta de perfuração de tubos 21 24.01

HCT908 Ferramenta de perfuração de tubos 21 24.01

VHCT900 Ferramenta de perfuração de tubos 21 24.01

PFT510 Ferramenta Vic-Press™ 21 24.01

VAPS112 Suporte de tubo ajustável 22 24.01

VAPS224 Suporte de tubo ajustável 22 24.01

VAPS1672 Suporte de tubo ajustável 23 24.01

— Ferramentas de mensuração de tubo 23 —

— Vic™-Lube 24 05.02
  

Garantimos que todos os produtos não apresentam 
defeitos de material ou manufatura sob circunstâncias 
normais de uso e serviço. Nossa obrigação nos 
termos desta garantia limita-se a reparar ou substituir 
em nossa fábrica, segundo nosso critério, qualquer 
produto que seja devolvido dentro de um ano após 
a entrega ao comprador original, com as taxas de 
transporte previamente pagas, e que nossos testes 
comprovem apresentar defeito sob nosso critério.

ESTA GARANTIA SUBSTITUI EXPRESSAMENTE 
QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER 
GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO 
OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. 
A ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO DO COMPRADOR 
DEVE SER O REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE UM 
PRODUTO COM DEFEITO, COMO ESTABELECIDO 
AQUI. O COMPRADOR CONCORDA QUE NÃO 
HÁ OUTRA SOLUÇÃO DISPONÍVEL (INCLUINDO, 
MAS NÃO LIMITADO A, DANOS INCIDENTAIS OU 
CONSEQUENTES DE LUCRO PERDIDO, VENDAS 
PERDIDAS, DANOS PESSOAIS OU DE PROPRIEDADE 
OU QUALQUER OUTRA PERDA INCIDENTAL 
OU CONSEQUENTE.

A Victaulic não assume, nem autoriza que 
qualquer pessoa assuma por ela, qualquer outra 
responsabilidade de qualquer natureza relacionada 
à venda de tais produtos. 

Esta garantia não se aplica a produtos sujeitos a uso 
impróprio, negligência ou acidente, que tenha sido 
consertado ou alterado de alguma forma fora 
da fábrica da Victaulic ou que tenha sido usado 
de alguma maneira contrária às instruções 
ou recomendações da Victaulic. A Victaulic 
não poderá ser responsabilizada por erros de 
desenho decorrentes de informações imprecisas 
ou incompletas fornecidas pelo Comprador 
ou seus representantes.

Os itens adquiridos pela Victaulic e revendidos 
terão a garantia do fabricante original 
do equipamento estendida aos clientes da Victaulic.

Guia de referência Garantia
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Estudos de caso

Embarcações e plataformas no mundo inteiro já se 
beneficiaram das vantagens obtidas com a utilização 
dos produtos da Victaulic® em um grande espectro 
de aplicações. 

Se você está construindo um novo navio ou buscando 
simplificar reparos, conversões e retrofits, reduza 
o seu tempo de parada com uma instalação mais rápida. 
Colocar a sua embarcação em funcionamento da forma mais 
rápida e segura é tão importante para você quanto para nós. 

Para maiores informações sobre esses estudos de caso, 
consulte a Brochura de Sistemas Marítimos Victaulic  
(MB-560).

Navio Liberty John W. Brown 

O navio Liberty, da Segunda Guerra Mundial, atesta a longevidade 
dos sistemas de tubulação ranhurada. Para atender a necessidade 
repentina por suprimentos durante a Segunda Guerra Mundial, o 
governo dos Estados Unidos lançou um programa de emergência de 
construção de navios em 1941 que resultou na construção de 2.700 
navios de carga. Chamados de navios Liberty, essas embarcações 
eram designadas como navios de carga à vapor construídos de 
maneira econômica e rápida que formavam a espinha dorsal 
de carregamento marítimo massivo de tropas, armas, material e 
munição para todo palco de batalha. Não se esperava que os navios 
Liberty, como o Brown, durassem muito mais que cinco anos, mas 
os 441 pés e 6 polegadas de comprimento do Brown têm a mesma 
aparência e desempenho que tinham no final da guerra e os produtos 
da Victaulic instalados ainda se mantém à tona depois de mais de 
70 anos. De fato, a embarcação ainda navega hoje em cruzeiros 
turísticos de história viva em Baltimore, Maryland.

La Superba

Uma das maiores e mais rápidas balsas de cruzeiro de luxo, 
o La Superba pode abrigar 2.920 passageiros e 1.000 veículos. Os 
proprietários da balsa de cruzeiro precisavam de uma solução de 
tubulação de excelência. Atenuação de ruído e vibração, assim como 
facilidade de instalação e manutenção, tornaram a |Victaulic uma 
escolha natural.

Celebrity Eclipse

Com uma limitada janela de tempo para reparos, o empreiteiro, 
Servyman del Estrecho S.L., contou com as soluções em tubulação 
da Victaulic para atender ao exigente cronograma do operador. 
Ao empregar as conexões e acoplamentos da Victaulic, Servyman 
del Estrecho S.L. pôde finalizar toda a instalação em três horas; 
atendendo e superando o prazo do projeto.

McAllister

Quando um navio de reboque pertencente a uma das empresas 
marítimas mais tradicionais necessitava de um rápido reparo, 
a melhor solução a longo prazo foram os acoplamentos rígidos 
da Victaulic. O navio Robert E. McAllister foi capaz de evitar 
docas secas e voltou para o mar em pouco mais de uma hora. 
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Victaulic e todas as outras marcas da Victaulic são marcas comerciais ou marcas registradas da Empresa Victaulic e/ou suas entidades 
afiliadas, nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas aqui listadas são propriedade de seus respectivos proprietários nos EUA 
e/ ou em outros países. Os termos “Patenteado” ou “Patente Pendente” se referem a patentes de projeto ou utilidade, ou pedidos de patente 
para artigos e/ou métodos de uso nos Estados Unidos e/ou outros países.

© 2020 VICTAULIC COMPANY. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Estados Unidos/Matrizes mundiais
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 EUA

EMEAI
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Bélgica

Ásia Pacífico
Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Xangai, China 200235victauliclocations.com

Desde 1919, as soluções inovadores e serviços de desenho da Victaulic 
seguem melhorando a produtividade das construções e reduzindo os riscos, 
garantindo que os projetos sejam concluídos com segurança, dentro do prazo 
e do orçamento estipulados. Com mais de 4.000 empregados e 55 unidades 
internacionais, a Victaulic ajuda clientes em mais de 120 países a obter sucesso 
na indústria mundial de construção. Saiba mais sobre como nossas soluções 
geram confiança em toda construção em www.victaulic.com.

https://twitter.com/Victaulic
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic
http://i.youku.com/i/UMzUzODA2ODM2
http://www.victauliclocations.com
http://www.victaulic.com

