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Procedimento Operacional
Máquina de Ranhura:

PACE 1023

Informação geral de segurança:
ADVERTÊNCIA! Leia e compreenda todas as instruções. Se as
instruções a seguir não forem seguidas poderá ocorrer Choque
elétrico, incêndio e/ou ferimento pessoal grave.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Segurança da área de trabalho:


Mantenha sua área de trabalho limpa e bem Iluminada.
Bancadas bagunçadas e áreas escuras atraem acidentes.



Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. Motores elétricos podem criar faíscas que podem inflamar a poeira ou
os gases.



Mantenha distância de assistentes, crianças e visitantes ao operar a ferramenta. As distrações
podem causar a perda de controle.



Mantenha o piso seco e livre de materiais escorregadios como óleo. Pisos escorregadios atraem
acidentes.
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Segurança elétrica:


Ferramentas aterradas devem ser conectadas a tomadas instaladas e aterradas adequadamente
conforme todos os códigos e normas. Nunca remova o pino de aterramento ou modifique o
conector de qualquer maneira. Não use adaptadores. Confirme com um eletricista capacitado
se estiver em dúvida quanto ao aterramento adequado de uma tomada.

Se a ferramenta apresentar falha elétrica ou quebrar, o aterramento fornecerá um caminho de baixa
resistência para descarregar a eletricidade para longe do usuário.


Evite contato do corpo com superfície aterradas. O risco de choque elétrico aumenta se seu
corpo estiver aterrado



Não exponha ferramentas elétricas a chuva ou alta umidade. A entrada de agua na ferramenta
elétrica aumenta o risco de choque elétrico.



Não use o fio elétrico indevidamente. Nunca use o fio para puxar o conector da tomada.
Mantenha o fio longe de fontes de calor, óleo, cantos vivos e partes móveis. Substitua
imediatamente fios danificados. Fios danificados aumentam o risco de choque Elétrico.

__________________________________________________________________________________
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Para começar a ranhura verificar se o equipamento está com as ferramentas apropriadas
para o Ø dos tubos, caso não esteja configurada para o tubo realizar as trocas das
ferramentas superiores e inferiores.

2.

A ranhuradora de tubos inclui conjuntos de ferramentas de ranhura e acionamento capazes
de abrir ranhuras nos seguintes tubos:

Tubo Ø 1 ¼” – Ø 24”

SCH 5 – SCH STD

Identificação das ferramentas necessárias para obtenção da ranhura desejada.

 Nota: As ferramentas possuem tamanhos diferentes e seus diâmetros específicos de
trabalho estão marcados em suas faces:
Rolo inferior

1 ¼” a 1 1 ½”

2” a 3 ½”

4”a 6”

8” a 12”

14” a 16”

18” a 24”

Rolo superior

1 ¼” a 1 ½”

2” a 3 ½”

4”a 6”

8” a 12”

14” a 16”

18” a 24”
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Remover a proteção lateral (usar chave allen 5/32”), QUE ACOMPANHA A
MÁQUINA.

3.2

Soltar a porca de fixação da ferramenta inferior (Girando em sentido
horário, rosca esquerda).

Sentido para
soltar a porca
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3.3

Bater, LEVEMENTE, com a cunha, na extremidade da ferramenta.

3.4

Puxar a ferramenta.
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Com o auxílio de duas chaves combinada que acompanha a máquina soltar a
porca de fixação do eixo central da ferramenta superior.

3.6

Datasheet

Retirar a porca.
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3.7

Apoiar a ferramenta superior com a mão para que não caia no chão.

3.8

Puxar o eixo traseiro.
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3.9

Verificar o alinhamento da ferramenta superior.

3.10

Soltar a contra porca para o ajuste da ferramenta superior.
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3.11

Alinhar ferramenta superior conforme foto.

3.12

Cuidado com o alinhamento da ferramenta superior, se não for
adequadamente alinhada danos podem ser causados a ferramenta.

@Alvenius Equipamentos Tubulares. All rights reserved.
www.alvenius.ind.br

|

+55 11 4613-6266

Página 9 de 15

3.13

Datasheet

E02

Revisão

A

Data

21.jan.2019

Lubrificar o equipamento a cada 8 horas de trabalho com a engraxadeira manual
no local indicado.

Nota



A graxa utilizada na lubrificação da máquina é a ref. LITHIPLUS EP2



Caso seja necessário completar o nível do óleo hidráulico é a ref. Hydra XP68
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3.14 Posicionar o tubo na máquina deixando sua extremidade paralela à parede da
ferramenta (o tubo de ser cortado com 90° e não possuir rebarbas).

3.15 Acionar o dispositivo hidráulico baixando a ferramenta superior até a fixação ideal
do tubo (fixação que não permita que o tubo gire com a força das mãos).
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3.16 Regular o dispositivo que limita a profundidade do groove (ranhura) com auxílio do
gabarito limitador que está fixado na máquina.

3.17 Acionar o pedal de funcionamento da máquina, deixar dar uma volta completa no
tubo e verificar se a marca deixada pela ferramenta está contínua.
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3.18 Com o pedal acionado, acionar o dispositivo hidráulico de forma consecutiva e
coordenada com giro do tubo e a força do motor.

3.19

Parar o acionamento do dispositivo hidráulico no momento que o limitador de
profundidade da ranhura chegar ao seu fim de curso pré-estabelecido (o dispositivo
hidráulico ficará pesado, duro).
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4. Sempre que efetuada a ranhura é necessário fazer sua medição para verificar se a
profundidade está correta, durante esta medição, deve-se deixar a marca no centro do
quadrado, a ranhura deve ficar dentro da faixa de tolerância determinada.
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