
 

INTRODUÇÃO À PREPARAÇÃO DE TUBOS E PIPES 

 

A coligada Tri Tool da california – USA, tem liderado o mercado de preparação de tubos e 

pipes  por mais de 30 anos, com equipamentos inovadores para  usinagem portátil,  para 

oferecer aos clientes o melhor equipamento possível para essas aplicações. Nossa ampla 

gama de ferramentas é projetada para facilitar a operação de corte, faceamento e 

bizelamento, proporcionar o máximo desempenho  produzindo  resultados excepcionais  e 

poupar tempo e custos  ao cliente.  

 

 

     TUBO ANTES DA PREP    TUBO APÒS PREP 

 

Os  equipamentos Tri Tool de “corte a frio” de ultima geração  eliminam zonas  termicamente afetadas 

(HAZ),  requisitos prévios de corte  e minimizam riscos de incêndio. Capacidade de corte e chanfro 

simultâneos minimizam  perda de material para substituição e / ou reparo de componentes. 

 

Há  opções  disponíveis para operações através controle remoto  em áreas de risco. Para o 

uso em “ sala limpa” (temperatura controlada), particulas contínuas produzidas por nossos 

equipamentos de corte, faceamento e bizel  evitam  a usual  contaminação de partículas 

associadas à aplicações com esmeril e serras.  



Operacionabilidade dois equipamentos Tri Tool 

Bizelamento a partir do diâmetro interno do tubo  

As ilustrações a seguir apresentam operações usuais Tri Tool ( sem os equipamentos para melhor visibilidade )  

A operação de bizelamento de diametro interno utiliza um mandril expansor o qual é deslizado para dentro da 

extremidade do tubo. Uma porca é pressionada então expandindo os blocos do mandril  contra a superfície interna 

do tubo se obtendo uma montagem positiva, auto centralizada  e preenchendo o espaço dentro do tubo. 

Com a alimentação da ferramenta de corte para dentro do tubo, um chanfro é produzido, de acordo com o ângulo 

pré determinado para avanço da ferramenta. Ferramentas são encontradas para praticamente todos os materiais  ou 

ângulos de bizel requeridos ou podem ser produzidas de acordo com qualquer necessidade.  

 

 

 

Corte e bizel continuo – em linha – em tubos de Diametro externo  

 

A ferramenta modelo “split frame” – dupla estrutura – em formato de 

“concha” permite ao equipamento Tri Tool uma montagem ao redor do tubo 

em separado, ou seja, separam-se as metades da ferramenta e depois se 

montam as mesmas de maneira a garantir total pressão ao diâmetro externo 

do tubo, quer seja em operação continua, em linha, quer em ajustes, se 

obtendo um clampeamento estável e rígido.  

 

 

 

Ferramentas com “Formatos de concha” propiciam cortes precisos em 

operação continua -em linha –bem como em operações de  corte e bizel 

simultâneos , tanto quanto na preparação final de solda e rebaixamento nas 

extremidades abertas dos tubos.  

 



Ações de Corte em tubos  

        

                                                    

Para corte preciso de tubos, uma diminuta ferramenta de corte é alimentada 

perpendicularmente ao diâmetro externo do tubo. O médodo de 

clampeamento ao lado utiliza pinças que são esboçadas em um anel externo 

com um furo cônico, proporcionando clampeamento de contato total. 

 

 

Esquadrejamento de tubos  

 

 

O esquadrejamento do tubo produz um acabamento livre de “cavacos” fator 

critico para soldagens de qualidade ou orbitais. A alimentação é paralela à 

linha de centro do tubo. O clampeamento é realizado por dois sistemas 

opostos arqueados  para obtenção  um posicionamento preciso e para evitar 

distorções no  tubo. 

 

 

Usinagem de ponto único de contato  

 

Durante a usinagem de ponto único de contato ( tanto equipamentos para 

preparar diâmetros externos -  OD – ou internos – ID - ) o bit da ferramenta 

pode ser alimentado em múltiplas direções, permitindo  uma vasta gama de 

combinações de ângulo de bizelamento para qualquer tipo de perfil de solda, 

incluindo os de perfil rebaixado.  

 

Faceamento de flange  

 

Faceamento de flange é realizado através refaceamento da superfície da flange 

existente para finaliza-la  perfeitamente plana e esquadrejada. Alterando  a 

velocidade e a  alimentação da ferramenta de corte , uma grande variedade de 

acabamentos de superfície é possível de se obter, para combinar 

adequadamente  materiais de vedação da flange. 

 

 

 



 

A tecnologia de corte ou usinagem a frio, através dos equipamentos de 

preparação de tubos e pipes da coligada Tri Tool é significantemente mais 

rápida e econômica que os métodos tradicionais utilizados na indústria. 

Pelos gráficos abaixo, indicamos esses benefícios e os tipos de ferramentas Tri tool mais utilizadas para bizelar tubos.   

 

Como perfis de corte de tubos tornam-se cada vez maiores, quer em dimensões  ou incluindo complexos  ângulos 

para  bisel  e os de perfil  rebaixado, o tempo e os benefícios de redução de custos de preparação de tubos e pipes 

com  precisão aumentam dramaticamente. 

 

Ferramentas de corte e bizel Tri Tool  

 

 



Perfis típicos de Juntas de solda 

 

 


