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Tratamento de águas, alimentar e laticínios, farmacêutica, indústria química e combustíveis, indústria

naval e todo o tipo de área de negócio que envolva tubagem em aço inoxidável ou aço.

 

A maquinaria T-Drill é utilizada em diversos setores de atividade industrial onde a tubagem em aço

inoxidável é normalmente utilizada. O processamento de tubos em aço inoxidável faz com que muitas

vezes sejam necessárias realizar diversas ramificações num coletor de distribuição, ou num coletor

manifold. 

Nestes casos não há melhor forma que os produzir com o processo T-Drill, para realizar os colarinhos

necessários. 

 

Sendo necessário realizar falanges, deixa-se ao encargo das máquinas de flangear, a F-200 ou a F-400.

Sistemas de tratamento de água ou de desperdícios de água, tem vários e diferentes componentes tais

como: sistemas de osmose; ultrafiltração e nano filtração, matrizes de desinfeção por ultravioletas e

sistemas para gerar ozono, bem como vários sistemas de bombeamento que conectam todos esses

componentes. 

 

Todos estes sistemas e subsistemas têm muitos aspetos em comum. Todos têm várias ramificações que

alimentam água para diversos componentes, cada filtro individual ou luz ultravioleta tem duas ou mais

ramificações, que também são excelentes candidatos para o processo T-Drill. 

 

 

Método T-Drill para tubos em aço/ aço inox.
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Múltiplas bombas estão conectadas por coletores de sucção e descarga. Existem diversas aplicações

para este tipo de processos de filtração, como por exemplo na indústria dos lacticínios. Retirar a água do

leite e a subsequente concentração do soro de leite utiliza o mesmo processo acima mencionado.

 

Outra aplicação são os sistemas Clean-In-Place instalados na manufatura em áreas como a alimentar,

lacticínios e farmacêutica para que os tubos sejam limpos e os componentes entre os lotes de produção.

 

A construção de permutadores de calor para as mais diversas aplicações, marítimo até a alimentar, é

outra utilização comum. A indústria cervejeira (cerveja) é uma outra área que encontra vantagens

significativas ao utilizar o processo T-Drill. 

 

Outra das grandes vantagens do processo T-Drill é que minimiza a distorção do tubo causada pelo calor

dos bicos de soldadura utilizados. Um dispositivo de medição de nível de líquido, com uma boia em

movimento dentro de um tubo, tem folgas muito pequenas e qualquer distorção do tubo causa um

problema com a boia. A T-Drill elimina esse problema.

Método T-Drill para tubos em aço/ aço inox.



Colarinho/Coletores/Picagens - Junta em T para união do tubo de ramal principal ao de ramificação.

Corte - Corte sem rebarba e com possibilidade de deformação final integrada na máquina de corte.

Flange/União flageada - Cria-se uma aba ou a flange na extremidade do tubo, permitindo assim

utilizar as flanges mais folgadas (para posteriormente apertar no momento da montagem)

Processos comuns de tubagem em aço: 

 

 

 

 

Processos utilizados - em síntese
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Colarinhos / Coletores - Máquinas
Portáteis

 

Dispomos de máquinas portáteis para executar

coletores/colarinhos, que são muito úteis quer para

trabalho em fábrica ou quando necessário em

estaleiro de obra..

T-65: para uma gama de colares mais pequenos,

54  mm, sendo o tubo de ramal principal 114.3

mm com espessura máxima de 3.05 mm de

parede do tubo.  

HFT: Para ser utilizada com a T-65 e serve como

mesa de alimentação de tubo, permitindo

trabalhar a mesma capacidade que a T-65.

Plus 115: Para ser utilizada com a T-65 e serve

como um aumento de capacidade, isto é, permite

fazer colarinhos/picagens a partir dos 48.3 mm

até 114,3 mm com 219.10 mm de tubo de ramal

principal, e ainda com uma espessura de 3.4 mm

de parede de tubo.
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Dispomos, para o mesmo processo, uma gama industrial para quando os requisitos exigem uma maior

capacidade de tubo, seja por quantidade ou até por dimensões. Conseguimos realizar colarinhos em

tubos de grande diâmetro do ramal principal bem como de ramificação. 

 

Colarinhos / Coletores - Máquinas Industriais
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Dispomos de máquinas para realizar flanges ou uniões flangeadas, seja em cobre, aço, aço inoxidável ou

até alumínio. A dimensão do tubo a ser flangeado vai até aos 419 mm (dependendo do modelo da

máquina). 

 

Este processo é extremamente mais rápido de fazer segundo o nosso método, T-Drill, visto que em

média demora um minuto por flange, enquanto que por um processo mais tradicional com soldagem em

aço inox., por exemplo, pode demorar cerca de uma hora, incluíndo as preparações necessárias. Pelo

nosso método como não existe solda, não é necessária inspeção das juntas.

Flanges / União Flangeada
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O método corte por separação é método mais avançado de corte: primeiro o disco de corte penetra a

parede do tubo, aproximadamente em 95%, sendo posteriormente separado a secção pretendida. Isto

elimina ou minimiza muito a redução que podia ocorrer, se as lâminas cortassem totalmente através da

parede do tubo.

Com este processo as operações secundárias são mais fáceis de realizar, visto que a qualidade do corte é

geralmente boa e assim não há necessidade de ter que retirar a rebarba ou chanfrar o final do tubo. O

que permite, ainda, a este tipo de corte um melhor encadeamento de diferente processo que é cortar e

deformar no final.

Dispomos de equipamentos de corte e corte com deformação final do tubo (imagem mais a direita). 

 

Corte de tubo
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O processo T-Drill pode ser utilizado em diversos materiais como cobre, cobre/níquel, latão, aço, aço

inoxidável, alumínio. Desde alguns milímetros até alguns milhares de milímetros, deveremos ter a

solução que procura para trabalhar com tubo.  

 

 

 

Outros materiais e outras máquinas
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https://youtu.be/zeosb1LE1tw?list=PL9KB__ajdlOVbKNtjjwxHnYC0FTxuEsi2
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