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INSTALAÇÃO
LIMPEZA

A limpeza durante a montagem e manutenção dos cilindros é muito importante. A vedação deverá atravessar a peça onde será 

montada (cabeçote ou êmbolo) até o canal utilizando as ferramentas adequadas e devem ser limpos com PANOS SEM FIAPOS. 

Qualquer tipo de sujeira/impureza poderá afetar o funcionamento do sistema hidráulico

EVITE ARESTAS CORTANTES

Cantos vivos e rebarbas podem danificar o vedante. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com essas superfícies. As 

rebarbas devem ser removidas, cantos afiados devem ser arredondados e as roscas devem ser cobertas ou protegidas com 

ferramentas de inserção especia. Embora seja uma boa prática ter um cuidado extra no manuseio e manipulação do vedante, 

isso raramente é suficiente e, geralmente, requer uma ferramenta de segurança ou máscaras para proteger a vedação contra tais 

danos.

LUBRIFICAÇÃO

Tanto o vedante e a respectiva peça que será instalada devem ser lubrificadas antes da inserção. O lubrificante deve ser 

escolhido pela sua compatibilidade com o composto da vedação e do fluido de trabalho que mais tarde irá trabalhar. O mais 

recomendado é a utilização do próprio fluido de trabalho para lubrificação. (ver Tabela 2-9).

Tabela 2-9



CHANFRO DE ENTRADA

Tabela 2-6

Figura 2-16

Deve existir um chanfro de entrada que funcionará como guia para ajudar na instalação da vedação. Com o chanfro correto, as 

vedações podem ser instaladas sem danificar os lábios. Consulte a Figura 2-16 abaixo e a Tabela 2-6 para encontrar o chanfro 

ideal:



PRÉ - AQUECIMENTO

Existem vedações com materiais extremamente duros ou reforçados com tecidos que são montados sob pressão nas aplicações. 

A elasticidade do vedante pode estar muito aquém do exigido para esticar ou comprimir durante a montagem no canal. 

 Uma vez que os compostos de vedação têm um elevado coeficiente de expansão térmica, e tendem a amolecer um pouco 

quando aquecidos, é  possível imergir os vedantes em lubrificante quente para ajudar na instalação. Certifique-se de observar os 

limites de temperatura dos compostos, e evitar o aquecimento dos vedantes  quando esticados. 

SEÇÃO TRANSVERSAL vs DIÂMETRO

Cuidados devem ser tomados para corresponder adequadamente a seção transversal de uma vedação com o seu diâmetro. Se a 

seção transversal da peça for muito grande em relação ao seu diâmetro, terá muita dificuldade ao tentar esticar e encaixar a 

vedação no canal do alojamento. Essas condições geralmente são associadas com peças de Termoplástico, Polymyte e outros 

materiais com alta dureza. As recomendações na Tabela 2-10 abaixo devem ser utilizadas como um guia para determinar a 

relação Seção Transversal x Diâmetro para que a montagem seja facilitada.



INSTALAÇÃO - VEDAÇÃO DE PISTÃO

A instalação de vedantes no pistão pode ser melhorada com a utilização de ferramentas de instalação. Utilizando as ferramentas 

adequadas não só torna mais fácil a instalação, mas também mais seguro e de baixo custo para um grande volume e diminui o 

risco de danificar a vedação durante a montagem. Para a instalação da vedação no pistão usando ferramentas, use as seguintes 

etapas:

1. Inspecione todo o êmbolo e ferramentas e verifique se  estão isentos de qualquer contaminação, rebarbas ou cantos ponte-

agudos. Certifique-se de que o pistão e o canal da vedação não estão danificados.

2. Se estiver usando um vedante da tampa energizado de duas peças, instale o o-ring ou energizador de borracha no canal 

conforme especificações do fornecedor.

3. Instalar o Dispositivo de Expansão para o êmbolo (Figura 2-17).

Figura 2-17. Dispositivo Expansor



4 - Coloque a vedação no dispositivo de expansão e utilizar um "impulsor", empurre a vedação até a rampa para que ele se 

encaixe no canal (Figura 2-18).

5- Se anéis backups forem utilizados, deve- se instalar as peças cortadas na posição apropriada, ou utilizar o método do 

dispositivo no Passo 4 para os anéis não-cortados.

6- Para vedações em PTFE (teflon), é recomendado o uso da "Ferramenta Padrão" na medida da camisa, deslize a ferramenta 

padrão sobre a vedação para comprimí- la no seu diâmetro original (Figuras 2-19, 2-20).



INSTALAÇÃO - VEDAÇÃO DE HASTE

Muitas vedações de haste em borracha, plástico e PTFE podem ser manipuladas manualmente para instalação no interior do 

canal do alojamento da vedação. Ferramentas especiais podem ser utilizadas para ajudar no processo de instalação, no entanto, 

vedações em PTFE e PolyMyte requerem maiores cuidados para assegurar que o componente de vedação não seja cortado, 

amassado ou danificado. As diretrizes a seguir fornecem as etapas para a instalação adequada de vedação na haste:

1. Inspecione todo o cabeçote, haste e ferramentas e verifique se  estão isentos de qualquer contaminação, rebarbas ou cantos 

ponte-agudos. Limpeza, chanfro e raio quando necessário. Certifique-se de que o cabeçote, haste e o canal da vedação não estão 

danificados.

2. Se estiver usando um vedante da tampa energizado de duas peças, instale o o-ring ou energizador de borracha no canal 

conforme especificações do fornecedor.

3. Dobre cuidadosamente a vedação em forma de feijão (Figura 2-21) e instale no canal. Para a vedação de borracha e 

poliuretano, a utilização de uma ferramenta de instalação de três pinos pode ser útil para dobrar o vedante e instalá-lo no 

interior do canal (Figura 2-22).



4. Desdobrar a vedação no canal e usando o dedo, sentir o diâmetro interno da vedação para certificar-se que está bem 

encaixado.

5. Para vedações de PTFE, depois de montado no canal, use uma Ferramenta Padrão para redimensionamento do diâmetro 

interno (Figura 2-23) e re-expandir o vedante.



ARMAZENAGEM

Devido o alto custo dos novos cilindros nos fabricantes, a melhor saída é reformar os cilindros já utilizados. Desde que seja 
realizado em locais seguros e de confiança a reforma é altamente recomendada, porém, muitas vezes o inimigo número 1 da 
manutenção está no "pós-reparo", pois de nada adianta utilizar vedações de qualidade  e cuidados na reforma dos cilindros, se 
não armazená- los de forma correta após o serviço executado. As recomendações a seguir evitam possíveis vazamentos nos 
cilindros reformados:

* Evitar exposição a intempéries (Sol, chuva, etc);
* Não sobrepor peças sobre os cilindros;
* Não empilhar cilindros;
*  É sempre recomendado armazenar os cilindros na posição VERTICAL, quando não possível, rotacionar o cilindro em 180° a 
cada 15 dias caso armazenado na posição HORIZONTAL;



TIPOS DE FALHAS

A primeira ação que devemos tomar ao depararmos com alguma falha na vedação é investigar e detectar a causa raiz do 

problema. Os principais pontos que facilitam a falha do vedante e atrapalham no funcionamento do sistema hidráulico são: 

montagem inadequada, acabamento inadequado da camisa e da haste e seleção incorreta de perfil para a aplicação. 

Contaminação no sistema hidráulico, excesso de temperautra e extrusão do vedante também interferem no funcionamento e na 

aplicação das vedações. Para detectarmos a causa raiz do problema devemos  verificar:

1. Qual a vida útil da última vedação utilizada? 

Verificar se existe histórico de falhas repetidas, pois pode indicar que o vedante utilizado não está adequado para a aplicação;
Verificar o início do vazamento, ele pode estar relacionado com alguma mudança de manuntenção ou procedimentos 

operacionais;

2. Inspecionar Êmbolo, Camisa e haste onde estava montado;

Assegurar que o Êmbolo, Camisa e Haste não possuem rebarbas, cortes, arranhões, bordas ponte-agudas, oxidação e/ou 

descamação do cromo da haste.

3. Examinar visualmente a vedação falhada.

Extrusão:

A extrusão ocorre quando a pressão do fluido força o material da vedação a passar pela folga diametral.  



Estabilidade da Vedação

Nas aplicações dinâmicas a estabilidade é essencial para o desempenho do vedante, permitindo que o lábio da vedação tenha o 

contato necessário para realizar uma estanqueidade eficiente, eliminando o desbalanceamento e promover um desgaste padrão 

nos pontos de contato da vedação. A instabilidade pode gerar vazamentos e danos à vedação, como a "Falha Espiral", quando o-

rings são usados em aplicações de movimento recíproco. Devido as forças de atrito que ocorrem enquanto o sistema é cíclico, o o-

ring tenderá a rolar ou torcer no canal do alojamento, causando vazamento e até ruptura. O perfil quadrado tende a ser mais 

resistente a essa falaha do que o  perfil redondo, mas não é imune a falha por instabilidade. Perfis retangulares proporcionam 

uma melhor estabilidade em aplicações dinâmicas. Outros factores que influenciam na estabilidade da vedação são:

* Porcentagem de preenchimento do canal do alojamento;                                                                                                                                                        

* Dureza do material do vedante;

* Superfícies ásperas que criam alta fricção;

* Seção transversal (quanto maior é melhor);

* As características do projeto de uma vedação (ou seja,  estabilização do lábio, perfil assimétrico). A Figura 2-8 ilustra como as 

características do perfil podem deixar uma vedação mais estável. Na primeira plotagem do FEA, o vedante está centrado no 

alojamento e não possui um lábio estabilizador. Na segunda plotagem o vedante é pressionado contra o alojamento estático e 

inclui um lábio estabilizador. A estabilidade foi reforçada pelas alterações de perfil.



Para termos a melhor estabilidade possível nas aplicações, devemos seguir a regra abaixo:

• Pefil quadrado é mais estável  que o Redondo;

• Perfil Retangular é mais estável que o Quadrado;

• Maior preenchimento do alojamento é mais estável que pouco preenchimento;



Desgaste na Vedação

Desgaste da vedação pode ser indicado pelo achatamento do lábio da vedação, ou, em casos em extremos, pode aparece ao 

longo da superfície inteira da peça:



Velocidade

A velocidade do eixo em um movimento recíproco pode afetar a função da vedação. Aquaplanagem e excesso de atrito  podem 

ocorrer com velocidades excessivas. Aquaplanagem ocorre quando as forças hidrodinâmicas levantam o lábio de vedação 

desencostando da superfície, permitindo que o fluido passe pelo vedante. A geometria do lábio, bem como a força total sobre o 

lábio, influencia na sua capacidade para resistir à aquaplanagem. A maioria das vedações hidráulicas são desenvolvidas para 

atender velocidades de até 0,5 m/s, mas isso pode ser rápido para algumas geometrias de lábios ou quando o vedante possuir 

um perfil levemente carregado. A Tabela abaixo mostra que as geometrias dos lábios estão sujeitos a aquaplanagem. Perfis com 

lábio de corte reto e chanfrado são os mais eficazes na resistência a aquaplanagem, enquanto o aperto do lábio está presente 

para superar as forças hidrodinâmicas. Altas velocidades podem criar atrito e calor excessivo que gera problemas na vedação 

quando a superfície está em movimento constante. A temperatura do lábio da vedação irá tornar-se muito mais quente do que a 

temperatura do fluido do sistema, especialmente quando a vedação se encontrar sob pressão. Se o calor gerado não for 

dissipado, o vedante poderá sofrer excesso de aperto, desgaste, extrusão e/ou aumento de ataque químico.



Deformação Permanente

Deformação Permanente é a incapacidade do Vedante voltar à sua forma original depois de ter sido comprimida. Conforme 

definido por ASTM, é a percentagem de deformação, através da qual a vedação deixa de recuperar depois de uma deformação 

específica.

A deformação permanente reduz as forças da vedação, resultando em uma vedação pobre a baixas pressões. Ela ocorre devido a 

exposição da vedação a altas temperaturas. A deformação permanente reduz as dimensões do vedante, porém, toda peça ao 

entrar em contato com o fluido do sistema pode sofrer um inchamento ou um encolhimento devido a reações químicas do 

material e isso pode impactar positivamente ou negativamente na geometria final da peça. Se ocorrer o encolhimento, a 

deformação da vedação irá diminuir, acelerando o vazamento e caso ocorra o inchamento químico, ela poderá anular ou 

compensar os efeitos negativos da deformação permanente. Embora seja verdade que o inchaço possa compensar a deformação 

permanente, o excesso de incompatibilidade química do  fluido pode quebrar a estrutura química do polímero e fazer com que o 

material retorne a seu estado comprimido.

A vedação mostrada na Figura 2-9 está com quase 100% de deformação permanente com mínimo de desgaste. Observe como os 

lábios "sumiram":

Figura 2-9 - Vedação com quase 100% de Deformação Permanente



Influência da Temperatura

Todos os materiais de vedação possuem uma faixa de temperatura de trabalho especificados. Essas temperaturas são fornecidas 

como orientações e não devem ser utilizados como limites de especificação. É aconselhável ficar dentro dessas faixas, pois as 

propriedades físicas dos materiais são severamente degradadas quando os limites são ultrapassados. A temperatura impacta na 

resistência a extrusão, ao desgaste, resistência química e na deformação permanente, influenciando diretamente na capacidade 

de vedação dos produtos. As temperaturas elevadas reduzem a resistência à abrasão e a dureza dos materiais, permitindo-lhes 

extrudar a baixas pressões. O aumento da deformação permanente pode acelerar o ataque químico. Baixas temperaturas podem 

encolher ou endurecer os materiais, reduzindo a resiliência e a capacidade de vedar. 

Abaixo, alguns materiais e suas características:



Materiais para Anéis Guia



Materiais para Vedações de Camisa e Haste com Perfis de TEFLON



ANOTAÇÕES



Qualquer dúvida ou maiores informações por favor procure nossos Distribuidores Autorizados ou departamento 
técnico.


