
DETALHE DE SOLDAGEM VIC-RING

 

.060

ID
Tubo OD

60˚

2,13 polegadas
54,1 mm

3,00 polegadas
76,2 mm

0,50 polegadas 
de Parede

1,19 polegadas
30,2 mm

Ø A

1⁄16 polegadas - Máximo 
reforço de altura para 

desgaste quando necessário

Veja nota em símbolo 
de soldagem

Tubo e 
Soldagem NÃO 

Fornecidos

Ø B

Diâmetro Dimensões - polegadas/mm

Diâmetro  
nominal

polegadas ou mm

Diâmetro  
externo

polegadas/mm “ID” “A”

Diâmetro mínimo 
da ranhura do 

anel O-Ring após 
soldagem “B”

10 10.750 9.75 12.13 11.29
250 273,0 247,7 308,1 286,8

12 12.750 11.75 14.13 13.29
300 323,9 298,5 358,9 337,6

14 14.000 13.00 15.38 14.54
350 355,6 330,2 390,7 369,3

46 16.000 15.00 17.38 16.54
400 406,4 381,0 441,5 420,1

18 18.000 17.00 19.38 18.54
450 457,2 431,8 492,3 470,9

480 mm 18.898 17.90 20.28 19.44
480,0 454,7 515,1 493,8

20 20.000 19.00 21.38 20.54
500 508,0 482,6 543,1 521,7

530 mm 20.866 19.87 22.25 21.41
530,0 504,7 565,2 543,8

22 22.000 21.00 23.38 22.54
550 559,0 533,4 593,9 572,5

580 mm 22.835 21.84 24.22 23.38
580,0 554,7 615,2 593,9

24 24.000 23.00 25.38 24.54
600 609,6 584,2 644,7 623,3

630 mm 24.803 23.80 26.18 25.34
630,0 604,5 665,0 643,6

26 26.000 25.00 27.38 26.54
600 660,4 635,0 695,5 674,1

680 mm 26.772 25.77 28.15 27.31
680,0 654,6 715,0 693,7

28 28.000 27.00 29.38 28.54
700 711,2 685,8 746,3 724,9

30 30.000 29.00 31.38 30.54
760 762,0 736,6 797,1 775,7

780 mm 30.709 29.71 32.09 31.25
780,0 754,6 815,1 793,8

AVISO
•	 É de responsabilidade do soldador assegurar que os Vic-Rings 

estejam soldados corretamente ao tubo, de acordo com as práticas 
adequadas de soldagem e em conformidade com o detalhe  
de soldagem Vic-Ring fornecido com o projeto específico.

1. Solde os anéis Vic-Ring à extremidade do tubo (consulte o desenho 
nesta página). Sempre consulte o detalhe da soldagem do anel 
fornecido pelo projeto específico.

1a. Depois que a solda estiver completa, meça o diâmetro da ranhura 
do anel o-ring “B”. Esta dimensão não deve ser menor do que  
é especificado na coluna “B como diâmetro mínimo da ranhura  
do anel O-Ring após a solda” na tabela nesta página.

 

2. Apóie firmemente os dois lados do tubo. Permita que haja 
espaçamento suficiente para passar o segmento do acoplamento 
entre as duas extremidades do tubo. NOTA: O apoio do tubo  
deve ser mantido ao longo de todo o procedimento de instalação,  
a não ser que seja orientado de outra maneira.

 

3. Deslize o segmento de acoplamento passando pelo Vic-Ring em 
uma extremidade do tubo, como mostrado acima. Tenha cuidado 
para não arranhar a superfície interna do segmento de acoplamento. 
Limpe as ranhuras do anel o’ring nos Vic-Rings para remover 
qualquer material estranho, respingos de soldagem, etc.

 ADVERTÊNCIA

•	 Leia e entenda todas as instruções antes de tentar instalar qualquer produto de tubulação Victaulic. Um profissional treinado  
deve instalar esses produtos de acordo com todas as instruções.

•	 Despressurize e drene o sistema antes de instalar, remover ou ajustar qualquer produto Victaulic.

•	 Use óculos de segurança, capacete e protetores para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em lesões pessoais graves, instalação incorreta do produto e/ou danos materiais.
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4. Lubrifique os anéis o’ring cuidadosamente com o Lubrificante* 
O-Ring Seal-Lube™ fornecido pela Victaulic. Evite que sujeira  
e detritos entrem em contato com anéis o’ring lubrificados.

 

5. Instale um anel o’ring na ranhura em cada Vic-Ring,  
como mostrado acima.

 

 

Montagem do Segmento do Acoplamento 
com extremidades do segmento fechadas

Marcações voltadas 
para fora

Porcas Hexagonais 
de ½  - 13 (6 no total)

Retentores de 
Extremidade Pinos Rosqueados de ½  - 13 (6 no total)

Segmento 
do Acoplamento

6. Alinhe e coloque as extremidades do tubo na posição de engate, 
como mostrado acima. As extremidades do tubo deve ser 
alinhadas de forma perpendicular para facilitar a montagem.

 

Montagem alternada do segmento do acoplamento 
com extremidades do tubo distanciadas uniformemente 

até o limite máximo de acoplamento

Marcações voltadas 
para fora

Porcas Hexagonais 
de ½ - 13 (6 no total)

Retentores de Extremidade
Pinos Rosqueados de ½  - 13 (6 no total)

Segmento 
do Acoplamento

6a. Uma alternativa é espaçar as extremidades do tubo uniformemente 
até o limite máximo do acoplamento, como mostrado acima, e reter 
os tubos para manter essa posição.

 

7. No lado do segmento de acoplamento longe dos Vic-Rings, 
instale dois semi-anéis retentores de extremidade. Assegure que 
as marcações sobre os semi-anéis de retenção de extremidade 
estejam voltadas para fora. Rosqueie os parafusos hexagonais 
de grau 8 de 1/2 - 13 x 11/2 polegadas através de cada orifício 
externo nos semi-anéis de retenção de extremidade e no segmento 
de acoplamento, como mostrado acima. Aperte os parafusos 
de cobertura hexagonais completamente.
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Semi Anéis
Retentores de Extremidade

Segmento do 
Acoplamento

Visão �nal do segmento do acoplamento e semi-aneis 
retentores de extremidade com os locais dos pinos 

de montagem rosqueados. (Marcados como §)
Exagerado para proporcionar maior clareza

§

§

§

§

Extremidades dos 
semi-aneis retentores das 

extremidades devem estar 
alocados entre esses pinos 
de montagem rosqueados

Extremidades dos 
semi-aneis retentores das 

extremidades devem estar 
alocados entre esses pinos 
de montagem rosqueados

§

§

8. No lado oposto do segmento de acoplamento rosqueie seis  
pinos de montagem rosqueados 1/2 - 13 nos locais mostrados  
na ilustração acima (indicado como §).

 

9. Coloque dois semi-anéis retentores de extremidade sobre os pinos 
rosqueados de forma que eles tenham contato com o Vic-Ring. 
Certifique-se de que as marcações nos semi-anéis retentores 
de extremidade estejam voltadas para fora. NOTA: Consulte a 
ilustração acima do passo 8 na página anterior para a colocação 
adequada dos semi-anéis retentores de extremidade. Rosqueie 
uma porca na extremidade de cada pino.

9a. Inicie o aperto das porcas uniformemente em um padrão cruzado 
para colocar o segmento de acoplamento em contato com o primeiro 
anel o’ring. Certifique-se de que o segmento de acoplamento 
esteja em contato com o anel o’ring uniformemente ao redor 
de toda a circunferência. NOTA: É importante apertar as porcas 
uniformemente para evitar que o anel o’ring se prenda entre 
o segmento de acoplamento e o anel o’ring.

 

9b. Continue a apertar as porcas uniformemente em um padrão 
cruzado até que o segmento de acoplamento passe por cima  
do anel o’ring completamente. Certifique-se que o segmento  
de acoplamento esteja uniformemente por cima do primeiro  
anel o’ring para evitar danos no anel o’ring.

 

9c. Repita os passos 9a e 9b para terminar de passar o segmento  
de acoplamento por sobre o segundo anel o’ring. Continue a 
apertar as porcas até que o segmento de acoplamento encontre  
os semi-anéis retentores de extremidade.

9d. Ao lado do acoplamento, onde estão localizados os pinos rosqueados, 
instale parafusos hexagonais de grau 8 de 1/2 - 13 x 11/2 polegadas 
nos orifícios externos que não contêm pinos rosqueados.  
NÃO APERTE os parafusos hexagonais completamente,  
até que seja informado no passo 9f.

9e. Remova as porcas e os pinos rosqueados. Guarde esses 
componentes para montar acoplamentos de expansão de junta 
adicionais Modelo 152.
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9f. Instale parafusos hexagonais de grau 8 de 1/2 - 13 x 11/2 polegadas 
nos orifícios onde os pinos rosqueados foram alocados anteriormente. 
Aperte completamente todos os parafusos hexagonais.

 

10. A instalação do Modelo 152 está agora completa.

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

 ADVERTÊNCIA
•	 Despressurize e drene o sistema de 

tubulação antes de tentar desinstalar 
quaisquer produtos de tubulação Victaulic.

•	 Apoie firmemente ambos os comprimentos 
do tubo antes de tentar desmontar esse 
acoplamento Victaulic.

O não cumprimento dessas instruções  
pode resultar em lesões pessoais graves  
e/ou danos materiais.

1. Apoie firmemente ambos os comprimentos do tubo. Se os tubos 
se deslocarem durante a desmontagem, podem ocorrer danos ao 
segmento de acoplamento e aos anéis o’ring. Certifique-se de que 
há um amplo espaço em volta do tubo para remover o segmento 
de acoplamento.

 

Segmento 
do Acoplamento

Retentores 
de Extremidade

Parafusos Hexagonais 
de Rosqueamento 
de 3⁄8 - 16 (4 no total)

Espaçamento (Zero até o Limite 
Máximo do Acoplamento)

Desmontagem do Segmento do Acoplamento

 

Semi Anéis
Retentores 

de Extremidade

‡ Locais de 
Desnmontagem 
dos Parafuso 
hexagonais 
de Rosca Integral

‡

‡

‡

‡

Segmento do 
Acoplamento

LOCAIS DE DESMONTAGEM DOS PARAFUSOS HEXAGONAIS 
DE ROSCA INTEGRAL

Exagerado para proporcionar maior clareza

2. Rosqueie os parafusos hexagonais de rosca completa de desmontagem 
nos orifícios em um lado da montagem do acoplamento que estão 
mais próximos ao tubo (indicados como ‡). NOTA: Esses orifícios 
normalmente não têm nenhum parafuso instalado neles.

 

3. Remova os parafusos hexagonais de grau 8 de 1/2 - 13 x 11/2 polegadas 
e os semi-anéis retentores de extremidade do lado oposto onde  
os parafusos de desmontagem foram instalados no passo anterior.
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3a. Comece a apertar os parafusos de desmontagem 3/8 - 16 uniformemente 
em padrão cruzado para passar o segmento de acoplamento por cima 
do primeiro anel o’ring. Certifique-se de que o segmento de acoplamento 
está sendo passado por cima do anel o’ring uniformemente ao redor  
de toda a circunferência. Continue este procedimento até o segmento  
de acoplamento passe sobre o segundo anel o’ring completamente.

4. Remova todos os parafusos de toda a montagem para permitir  
a remoção dos semi-anéis retentores de extremidade.

5. Mova completamente o segmento de acoplamento para fora dos  
Vic-Rings. Tenha cuidado para não arranhar a superfície interna  
do segmento de acoplamento.

6. Remova os anéis o-ring dos Vic-Rings.

7. Separe as extremidades do tubo o suficiente para remover o segmento 
de acoplamento. Tenha cuidado para não arranhar a superfície interna 
do segmento de acoplamento.

8. O procedimento de desmontagem está agora completo.
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