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   PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM 

As uniões usadas para ligar tubulações de compósitos são:

UNIÃO LAMINADA

A resina empregada na união deve ser similar à usada na fabricação do item sendo unido. As
extremidades das peças a juntar devem ser preparadas de acordo com a seqüência abaixo:
 
As peças devem ser cortadas em esquadro no comprimento desejado. As extremidades devem
ser lixadas antes da união, com largura pelo menos 5 cm a mais que a largura da união laminada.
As pontas nas extremidades cortadas devem ser cobertas com véu de superfície para minimizar a 
penetração do ambiente agressivo. 

A fresta entre as pontas justapostas deve ser enchida com massa feita de resina com aerosil ou
cabosil. Em seguida as peças devem ser imobilizadas para evitar movimentação durante a
laminação e a cura da resina.

1.1 SEQÜÊNCIAS DE LAMINAÇÃO

a-) Coloque a manta mais larga sobre uma superfície plana e horizontal forrada com papel grosso.
Aplique a resina catalisadora sobre a manta usando para isso rolo de lã.  A manta deve ser
completamente impregnada e sem oclusão de ar.

b-) Aplique a segunda manta mais larga sobre a primeira, observando uma folga de 12,5 mm de
cada lado conforme fig. 1 e novamente aplique resina como acima;

c-) Proceder de maneira análoga para as demais mantas até formar uma unidade integral. O
número máximo de camadas para aplicação no tubo será de 04 camadas, com objetivo de evitar a
formação de calombos e facilitar a eliminação de bolhas na união. O número de mantas depende
da espessura desejada de acordo com os cálculos do item 4.3; 

e-) Aplique resina catalisadora nas extremidades lixadas. Essas extremidades devem estar limpas
e secas.

f-) Em temperatura elevada trabalhe na execução da junta o mais rapidamente possível. Tome o 
conjunto formado pela superposição de mantas de fibra e resina e aplique sobre as partes a
juntar, observando que a faixa mais larga fique voltada para fora.

g-) Rolete a superfície externa da união para remoção de bolhas de ar;

h-) completar a união com um topcoat de resina parafinada.

Este documento e as informações nele contidas constituem propriedade da Só Fibra, estando sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
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1.2 CURA

Deixe a resina curar por 4 a 6 horas, conforme aplicação e recomendação do fabricante. 

1.3 PREPARO DAS FAIXAS DE FIBRA DE VIDRO

A união deve ser tão resistente quanto os itens unidos. As larguras das faixas de manta devem
ser de acordo com os cálculos do item 4.3. O comprimento das faixas de manta das três primeiras
lâminas internas deve ser pelo menos 25 mm maior que a circunferência externa dos itens unidos.
As demais lâminas devem ter comprimentos suficientes para assegurar sobreposição de 12 a 25
mm.

1.4 PREPARAÇÃO DA RESINA

1.4.1 Medidas de Precaução 

Cuidado especial deve ser observado para não misturar os catalisadores (iniciadores) com os
aceleradores da cura. Por exemplo, o cobalto não deve ser misturado com o MEKP e o DMA não
deve ser misturado com o BPO. Em nenhuma circunstância esses produtos devem ser misturados
no mesmo frasco ou derramados na resina ao mesmo tempo.

As uniões de diâmetros maiores que 10” podem apresentar dificuldades na execução por causa 
do longo comprimento das faixas que devem ser manuseadas. Nesses casos, as faixas podem
ser divididas em duas partes, cobrindo cada uma aproximadamente 180º da união.

Uniões com espessura maior que 3/8” devem ser feitas em dois grupos de faixa com metade da
espessura para cada grupo. Este procedimento visa evitar a formação de bolsa na parte inferior
do tubo provocada pelo escorregamento das faixas devido ao peso e também ao aquecimento
excessivo durante a cura.

Lâmpadas infravermelhas podem ser usadas como fonte de calor para acelerar a cura. Nesses
casos, para evitar superaquecimento, elas não devem ficar muito próximas dos laminados.

Trabalhando em áreas fechadas verifique se há boa ventilação.

As resinas e catalisadores são inflamáveis e por isso devem ser mantidos à distância da chama.

Os líquidos devem ser estocados à temperatura de 10º a 20ºC para uma vida útil maior.

1.4.2 Ativação da resina 

A resina empregada na união deve ser similar à usada na fabricação do item sendo unido.

Pasta de resina. Essa massa ou pasta é usada em quantidades pequenas para cobrir as pontas
dos itens sendo unidos. O espessamento da pasta é obtido adicionando aerosil ou cabosil na
resina. O espessante Cab-o-Sil ou aerosil deve ser adicionado vagarosamente. Em seguida
adicione o cobalto e misture bem. Finalmente adicione o MEKP. 
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1.5 CATALISADORES

1.5.1 VELOCIDADE DE CURA

A velocidade de cura aumenta na razão direta da quantidade de peróxido adicionado e da
temperatura. As quantidades de catalisadores listadas a seguir estão dimensionadas para
proporcionar um tempo de cura de 15 a 30 minutos. 

1.5.2 QUANTIDADES DE CATALISADORES 

As quantidades deverão ser especificadas pelos fabricantes das resinas. Elas podem ser 
aumentadas ou diminuídas conforme recomendações do fabricante da resina, assim com a
relação entre partes de MEK peróxido. 

As juntas de tubulações acima de 10” de diâmetro podem apresentar dificuldades na execução,
por causa do longo comprimento das faixas que devem ser manuseadas. Nesse casos, as faixas
podem ser divididas em duas partes, cobrindo cada uma aproximadamente 180º da junta.

Juntas com mais de 3/8” de espessura devem ser feitas em dois grupos de faixa com metade da 
espessura para cada grupo. Este procedimento visa evitar a formação de bolsa na parte inferior
do tubo provocada pelo escorregamento das faixas devido ao peso e também ao aquecimento
excessivo durante a cura, por tratar-se de reação endotérmica, superaquecendo o laminado à 
ponto de provocar a diminuição da resistência mecânica.

Quando do uso de lâmpadas infravermelhas como fonte de calor para acelerar a cura deve-se
observar que as mesmas não fiquem muito próximas das juntas. Superaquecimento pode
provocar trincas na junta acabada.

Trabalhando em áreas fechadas verifique se há boa ventilação.

As resinas e catalisadores são inflamáveis e por isso devem ser mantidos à distância da chama.

Os líquidos devem ser estocados à temperatura de 10º a 20ºC para uma vida útil maior.

UNIÃO FLANGEADA 

Os flanges nas tubulações de compósito devem ter pescoço integral de comprimento suficiente
para unir com outros itens como descrito em 2.1. Os flanges podem também ser fornecidos prémontados
com os itens de
tubulação.

Os flanges de compósito têm face plana e não devem ser acoplados a flanges que tenham face
com ressalto. Onde isso for impraticável, um anel de enchimento deve ser inserido no ressalto
para nivelar a área de contato. 
A junta deve ter espessura entre 3,0 e 5,0 mm, e dureza “shore” menor 50

O torque de aperto nos parafusos deve ser em torno de 35 ft-lb e nunca superior a 50 ft-lb.

Arruelas planas devem ser usadas para distribuir a força de aperto dos parafusos.

Quando os flanges forem furados no campo, os furos dos parafusos devem ficar fora das linhas de 
centro naturais da tubulação e os furos depois de broqueados deverão ser protegidos por uma
camada de resina de forma a que não haja fibra exposta.
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