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ASTM D 5685

Especificação padrão para "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reforçado Thermosetting-Resin)
Conexões para Tubos de Pressão

Esta especificação abrange acessórios de fibra de vidro e estabeleceu os requisitos para materiais,
Fabricação e desempenho.

Esta norma define:

• Tipo - Método de fabrico
• Grau - Tipo de resina
• Classe - Tipo de revestimento
• categoria - Configuração do sistema de junção
• Índice de pressão

Os requisitos de ensaio estabelecem critérios de classificação e desempenho para efeitos de
As classificações publicadas para os acessórios.

Elbow, acoplamentos, tees, redutores concêntricos, flanges e juntas em 3 ", 6", 12 ", 16" e 24 "devem ser
Testado

Os acessórios, acoplamentos e ligações devem satisfazer os seguintes requisitos de ensaio de qualificação:

Resistência à Pressão de Curto Prazo - Cada tipo de componente e sua configuração articulada devem ser
Capaz de sustentar uma pressão hidrostática de curta duração de pelo menos (3) três vezes sua pressão estática
Durante 1 minuto sem choro ou vazamento visível.

Força de Pressão a Longo Prazo - Cada tipo de componente e sua configuração articulada serão
Capaz de sustentar sem vazamento uma pressão interna mínima de (2) duas vezes a
Estática, à temperatura nominal. A duração mínima do teste é de 168 horas para
Componentes. O ensaio deve ser conduzido à temperatura nominal máxima para o componente e
Articulação

Temperatura de Transição do Vidro (Tg) - A Tg para cada resina utilizada, determinada por análise térmica
Não deve ser inferior a um valor mínimo estatisticamente significativo estabelecido pelo fabricante.
As amostras devem ser colhidas de acessórios fabricados quando os ensaios de análise térmica forem
Calorimetria de varrimento diferencial (DSC).

Teste de vazamento de fábrica - Um teste de vazamento de fábrica deve ser conduzido a uma pressão
 de 1,5 vezes a pressão A uma frequência determinada por um acordo entre o comprador eo vendedor.
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