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PROJETADO PARA SER  
ENTERRADO A VERIFICAÇÃO VISUAL DE JUNTAS 

CORRETAMENTE INSTALADAS 
FORNECE CONFIANÇA SOBRE MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

OS ACOPLAMENTOS VICTAULIC® PRONTOS PARA USO PARA TUBOS PEAD PODEM  
SER ENTERRADOS DIRETAMENTE SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. 
Fabricado em ferro dúctil em conformidade com ASTM A536,  
Grau 65-45-12, os acoplamentos Victaulic estão enterrados 
há mais de 80 anos e continuam a resistir ao teste do tempo.

AS SOLUÇÕES VICTAULIC® FORNECEM JUNTAS TOTALMENTE RESTRITAS E VISUALMENTE  
VERIFICÁVEIS. NÃO SÃO NECESSÁRIAS RESTRIÇÕES OU ÂNCORAS ADICIONAIS.
Fabricado em aço inoxidável 316, os anéis de retenção fornecem uma junta 
totalmente restrita que atende à classificação de pressão do próprio tubo.  
Ao unir tubos de 16" | 400 mm e maiores, as chavetas de acoplamento se 
encaixam em uma ranhura cortada para fornecer retenção e desempenho 
de pressão. 

Fileiras duplas de dentes  
de aço inox encaixam-se ao diâmetro 
externo da ponta lisa do tubo PEAD, 
enquanto as metades do segmento 
do acoplamento são apertadas apoio 
a apoio de parafuso, permitindo 
confirmação visual de que a montagem 
está correta.

2  – 14" IPS | 63  –  355mm ISO

DIÂMETRO PEQUENO

COMO FUNCIONA?

INCORRETOCORRETO

victaulic.com/hdpesolutions 1 MB-012-PORB REV A

Mitigação de risco para instalações enterradas e tubo PEAD

COM A ADIÇÃO DE HARDWARE REVESTIDO DE FLUOROPOLÍMERO,  
ELEVAMOS NOSSO DESIGN AO PRÓXIMO NÍVEL PARA OFERECER A VOCÊ 
UMA PROTEÇÃO INIGUALÁVEL PRONTA PARA USO.
O revestimento superior de fluoropolímero sobre galvanoplastia 
de zinco fornece proteção de hardware incomparável. Quer entender 
a ciência por trás disso?  Revise nosso white paper técnico disponível 
em victaulic.com com detalhes e padrões de teste.

DIÂMETRO GRANDE
16  –  36" IPS | 400  –  900 mm ISO

“Chaves” de acoplamento encaixam-se 
no tubo PEAD de ranhura dupla enquanto 
as metades do segmento do acoplamento 
são apertadas apoio a apoio de parafuso, 
permitindo confirmação visual de que 
a montagem está correta.

http://www.victaulic.com/hdpesolutions/
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/White%20Paper/WP-37.pdf
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COMPROVADO 
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Quando esse gerador precisava fazer um reparo urgente em uma linha 
de abastecimento de água de PEAD de 18"  | 450 mm, eles precisavam 
de uma solução que pudesse garantir um rápido retorno ao serviço, 
independentemente das condições do local ou clima.

Concluído em pouco mais de uma hora, este local exigia bombeamento 
de vácuo contínuo para limitar a água parada a 2 pés a 3 pés, já que a água 
corrente desafiava a capacidade da bomba e ameaçava inundar a vala.  
As soluções Victaulic podem ser instaladas em condições úmidas, 
com ferramentas simples, até 10 vezes mais rápido do que os métodos 
tradicionais.

TIPO DE INSTALAÇÃO

GERADOR DE ENERGIA
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD ENTERRADO
APLICAÇÃO

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DATA DE CONCLUSÃO

2018

http://www.victaulic.com


OS ENGENHEIROS ESCOLHERAM  
VICTAULIC EM SERVIÇOS ENTERRADOS  
POR MAIS DE 80 ANOS

DESEMPENHO
COMPROVADO 
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Ao considerar um método de junção de tubo para suas 2,5 milhas | 
4 quilômetros de comprimento, 24" | 630 mm OD PEDA tubulação 
de resíduos na mina de urânio Husab, a Husab Joint Venture buscou uma 
solução que permitiria a facilidade de manutenção futura e uma instalação 
inicial rápida. 

Devido a um cronograma de projeto apertado, o tempo de instalação 
foi uma consideração crítica que levou à seleção das soluções Victaulic. 
A inspeção visual de cada junta proporcionou confiança antes de enterrar 
a linha para manutenção. 

TIPO DE INSTALAÇÃO

PROCESSAMENTO DE MINA
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD ENTERRADO
APLICAÇÃO

RESÍDUOS
DATA DE CONCLUSÃO

2016

http://www.victaulic.com/hdpesolutions/
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Em um projeto recente de aterro - uma modificação da linha de extração 
de gás metano de polietileno de alta densidade (PEAD) - os proprietários 
buscaram uma solução que oferecesse uma vedação total garantida 
e evitasse o aumento da volatilidade do oxigênio.   

A solução de sistema da Victaulic para tubos de PEAD prospera 
em condições adversas e extremas, oferece verificação visual da instalação 
adequada e oferece uma maneira de unir mecanicamente o PEAD 
que é seguro em um ambiente de aterro. Dada a presença de gás metano, 
as juntas mecânicas para PEAD minimizam o risco de combustão, pois 
pouca ou nenhuma eletricidade é necessária para a instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

ATERRO
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD ENTERRADO
APLICAÇÃO

EXTRAÇÃO DE GÁS
DATA DE CONCLUSÃO

2019

http://www.victaulic.com
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Com aulas em sessão, esta universidade de nível um deu ao empreiteiro 
um prazo muito restrito para concluir o projeto. As soluções de união 
mecânica PEAD da Victaulic provaram ser a solução ideal, pois podem 
ser instaladas em qualquer condição climática, incluindo a forte chuva 
que foi enfrentada durante o projeto. Além disso, o uso de acoplamentos 
e adaptadores de flange para tubo de PEAD provou ser uma opção mais 
econômica em comparação com tubos de aço ou cobre, pois era capaz 
de ser montado diretamente na vala.

TIPO DE INSTALAÇÃO

UNIVERSIDADE
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD ENTERRADO
APLICAÇÃO

ÁGUA PEAD
DATA DE CONCLUSÃO

2017

INSTALAÇÃO ATÉ  
10× MAIS RÁPIDA

A INSTALAÇÃO  
INDEPENDE DAS  
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

INSTALAÇÃO COM  
FERRAMENTAS SIMPLES

ATENDE OU SUPERA 
OS VALORES DE PRESSÃO   
PARA TUBOS PEAD

http://www.victaulic.com/hdpesolutions/


APLICAÇÕES 
EXIGENTES

Mitigação de risco para instalações enterradas e tubo PEAD

6 MB-012-PORB REV A

Quando este gerador de energia precisou substituir um hidrante como 
parte de sua estratégia de proteção contra incêndio, os acoplamentos 
Victaulic modelo 908 foram selecionados por sua facilidade de instalação 
e alto desempenho. A escavação revelou um lençol freático  
alto, tornando as condições úmidas e complicadas durante  
o reparo. As soluções Victaulic podem ser instaladas em tubos úmidos, 
com ferramentas simples e mais rápidas do que métodos alternativos, 
ao mesmo tempo em que oferecem desempenho inflexível.

TIPO DE INSTALAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD ENTERRADO
APLICAÇÃO

PROTEÇÃO CONTRA  
INCÊNDIO
DATA DE CONCLUSÃO

2017



SE A ESPECIFICAÇÃO DO SEU PROJETO 
EXIGIR GARANTIAS ADICIONAIS... 
A VICTAULIC ESTÁ À ALTURA DA TAREFA!
O seu projeto está em uma zona de solo agressivo? Se você estiver agindo 
com excesso de cautela, as medidas de mitigação aceitas pelo setor 
são facilmente aplicadas para fornecer maior durabilidade. Galvanizado 
por imersão a quente, epóxi ligado por fusão ou líquido e outros 
revestimentos testados pelo tempo e hardware de aço inoxidável podem 
ser aplicados para fornecer maior segurança.

Mitigação de risco para instalações enterradas e tubo PEAD
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Os acoplamentos Victaulic modelo 905 foram selecionados por esta 
universidade por seu método de instalação de ponta lisa. Os tubos foram 
colocados pré-isolados e facilmente unidos diretamente na vala, tornando 
o processo extremamente simples e eficiente. 

Na verdade, os empreiteiros estimam que reduziram o tempo de instalação 
da junta para 5 minutos por junta.

TIPO DE INSTALAÇÃO

ESCOLA
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD ENTERRADO
APLICAÇÃO

ÁGUA GELADA
DATA DE CONCLUSÃO

2018

PA 1706



CÓDIGO DE ENVOLVIMENTO 
DE CAMPO EM CONFORMIDADE 
E PROTEÇÃO CATÓDICA

A corrosividade do solo varia geograficamente e depende de muitos fatores, 
incluindo, mas não se limitando a: pH, água subterrânea, cloretos, tipo 
e gradação do solo, contaminantes químicos e correntes elétricas parasitas.  
A Victaulic apresenta o método de 10 pontos do ANSI/AWWA C105  
como um método para quantificar os efeitos potenciais de corrosividade do solo. 

AWWA D104
Proteção catódica de corrente impressa controlada automaticamente

AWWA C213
Revestimento epóxi por fusão errad

Revestimentos de poliolefina reticulada termorretrátil

AWWA C216
Revestimentos de fita de petróleo e cera de petróleo

AWWA C217

White Paper

Corrosion Resistance of Victaulic® Styles 904, 905, 907, W907, and 908 
Couplings In Buried Service Applications

Executive Summary:
Victaulic Styles 904, 905, 907, W907, and 908 mechanical couplings for joining High Density Polyethylene (HDPE) 
pipe are suitable for direct burial. The ductile iron coupling housings and the fluoropolymer-coated zinc-electroplated 
carbon steel hardware have a long track record of successful service in direct buried piping applications. 

This document provides a guideline for the reader by considering the corrosion resistance of metallic 
components in Victaulic Styles 904, 905, 907, W907, and 908 couplings, incorporating accepted measures 
to quantifying soil corrosiveness and internationally recognized corrosion control standards. Various 
enhancements such as “industry standard” coatings (liquid and fusion bond epoxy, hot dip galvanizing, etc.), 
protective wraps, cathodic protection (zinc or magnesium anodes), and/or alternate materials of construction 
(stainless steel hardware) are available at the project material specifier’s option for aggressive environments. 

Soil corrosiveness varies geographically and depends upon many factors, including but not limited to: pH, presence 
of ground water, chlorides, soil type and gradation, chemical contaminants, and stray electrical currents. This report 
introduces the 10-point method from ANSI/AWWA C105 as one method to quantify potential soil corrosivity effects 
on Victaulic Styles 904, 905, 907, W907, and 908 couplings. The report also predicts useful life per ISO 9224, 
correlating data from ISO 12944 C5-M marine environment salt spray testing of fluoropolymer-coated bolts with 
results from the Ductile Iron Pipe Research Association’s 75-year buried iron pipe studies. This analysis focused on 
the coupling hardware, as evaluation of the other components showed them to be less susceptible to deleterious 
effects of corrosive soil, based on either their material of construction or their lower level of applied stress. 

Soil corrosiveness is a global issue that requires local solutions. Local codes, local jurisdictional authorities, 
customary practices, jobsite specifications, etc., all may take precedence over the information presented in this 
guideline. However, using generally accepted methods and recognized industry standards, “off the shelf” Victaulic 
Styles 904, 905, 907, W907, and 908 couplings with fluoropolymer-coated hardware will have appreciably more 
than a 50-year life expectancy in a modestly corrosive soil, per AWWA C105 Appendix A. Additional means of 
corrosion control are available to further protect the products in more aggressive soil conditions and to extend the 
life of all components. 

Introduction: 
Direct buried piping systems are one of the original applications for Victaulic couplings. Victaulic pipe joining 
technology has been incorporated successfully in buried services for over 85 years, with installations dating 
back to the 1930s. Standard Victaulic grooved couplings, manufactured from ductile iron meeting the 
requirements of ASTM A536 Grade 65-45-12 with zinc-electroplated carbon steel hardware, maintain joint 
integrity for most underground piping systems. Piping system designers, based upon local conditions, codes, 
and service environments, may choose to incorporate external coatings such as fusion bonded epoxy, liquid 
epoxy, and polyurethane, as well as external coverings such as heat shrink, tapes or wraps, mastics, and wax, 
to ensure that buried system components are properly protected against corrosion. Where desired by the piping 
system designer, Victaulic offers optional factory-applied coatings and hardware alternatives to add corrosion 
protection in more corrosive environments in addition to the standard hardware discussed in this paper. 

Victaulic’s products such as Styles 904, 905, 907, W907, and 908 couplings are designed for High Density 
Polyethylene (HDPE) piping systems, which are commonly used in buried service. Corrosion concerns may 
arise when steel or other ferrous components are introduced in direct buried HDPE piping systems that are 
exposed to corrosive environments. Corrosion resistance of the coupling hardware (bolts, nuts, etc.) are of 
specific interest and will be discussed in this paper. Other components of the coupling (housings, retainers, 
and gaskets) are predicted to represent less of a corrosion concern to designers than the coupling hardware. 

Leia o white paper 
“Resistência 
à corrosão das 
soluções mecânicas 
da Victaulic para 
PEAD em aplicações 
enterradas” para saber 
mais.
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https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/White%20Paper/WP-37.pdf
http://www.victaulic.com
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INNOVATION

NENHUM DESAFIO É MUITO EXTREMO.
Dos arranha-céus mais altos do mundo às minas mais profundas, 
as soluções do sistema Victaulic são projetadas para garantir confiabilidade 
e durabilidade em todas as condições, não importa quão extremas.

Você tem um desafio impossível? Quando um município costeiro enfrentou 
o impossível, eles ligaram para a Victaulic. A Victaulic modificou os processos 
tradicionais de ranhura e instalação para permitir que ambos ocorressem a 50 pés | 
15 metros abaixo da superfície da água nesta linha de entrada de água salgada. 
Com quase 25 anos de existência, esta linha foi cortada e ranhurada por uma 
equipe de mergulho subaquática certificada. Um acoplamento de 36" | 900 mm 
com revestimento epóxi revestido por fusão, modelo 908, com hardware de aço 
inoxidável super duplex foi instalado, desempenhando um papel fundamental em 
colocar esta central dessalinizadorao da Califórnia de volta ao status operacional. 

As equipes de vendas e engenharia de aplicação da Victaulic estiveram no local 
em cada etapa do processo para garantir uma instalação adequada e sem problemas.

TIPO DE INSTALAÇÃO

CENTRAL DESSALINIZADORA
SOLUÇÕES DA VICTAULIC®

PEAD SUBMERSO
APLICAÇÃO

INGESTÃO DE ÁGUA  
SALGADA
DATA DE CONCLUSÃO

2017

http://www.victaulic.com/hdpesolutions/
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RECURSOS ADICIONAIS

Detalhes do produto PEAD

Aplicações PEAD

Localizar produto PEAD

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
https://www.victaulic.com/systems/system-solution-hdpe-pipe/
https://www.victaulic.com/tag/hdpe/
https://www.victaulic.com/united-states-find-a-distributor/

