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Graças ao seu desenho inovador, os diferentes modelos de equipamentos 
TUB permitem um ótimo aproveitamento do jateamento, ao impactar 
100% do abrasivo sobre o tubo, alcançando velocidades acima de 20 m2 / 
minuto. Possuem entre uma (1) e duas (2) turbinas com potências  que 
varim a de 10 HP a 100 HP. 

Os equipamentos se complementam com bancadas de acumulação de 
tubos, sistemas de carga e descarga e transportadores externos de 
translação e rotação simultâneas. 

A Cym Argentina e a Metalcym Brasil apresentam TUB sua linha 
completa de máquinas para jateamento externo de tubos utilizados na 
fabricação de gasodutos, oleodutos, aquedutos e a outras indústrias. 

Nossa ampla linha de máquinas se adapta as necessidades específicas 
de cada cliente, permitindo jatear tubos dos mais diversos diâmetros, 
desde  12 mm até maior  que  1524 mm. 
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Gabinete principal  
 
- Estrutura fabricada com tripla camada de aço 

   • Estrutura externa em aço SAE1010 

   • Revestimento interno duplo 

      - Aço MN (11-14) cobrindo 100% do gabinete    
principal 

      - Reforço adicional nas zonas de impacto 
direto com  placas fundidas  de açode alto  
cromo (<64Rc) 

- Sem fim inferior com espiras de aço temperado 

- Amplas portas de acesso ao interior   

- Defletores de contenção de granalha com 
múltiplas cortinas de borracha 

 

Opcionales 

- Deflectores concentradores de granalha 

   • Melhoraram  o desempenho do equipamento 
em tubos com diâmetros menores que 4 " 

   • Tres opções de regulagem, fixa, manual ou 
pneumática 

 

 
 
Turbinas de jateamento 
 
- Posicionadas estrategicamente com uma 
correta distribuição da granalha sobre as peças a 
serem jateadas,no que se traduz numa melhor 
cobertura e um melhor rendimento de todo o 
equipamento 

- Turbinas superiores para equipamentos que 
processam tubos até Ø 24” e turbinas inferiores 
para equipamentos de maior diâmetro 

- Potências de 10 HP a 100 HP 

- Carcaça da turbina fabricadas em aço MN (11-
14%) formando junto com o revestimento interno 
uma dupla parede resistente ao desgaste. 

- Revestimento interno da carcaça fabricado em 
Aço de alto cromo fundido com  dureza  > 62Rc  

- Sistema de posicionamento e fixação da  caixa 
de controle especial evitando o risco de se 
efetuar uma incorreta regulagem do ponto 
quente   

- Vedação de granalha tipo labirinto entre o 
manchão de acoplamento do motor e a carcaça 
com possibilidade de montar as turbinas em 
qualquer posição inclusive com o eixo na vertical 

 

 
 
Transportadores de tubos  
 
- Bancada de entrada e saída de  acumulação de 
tubos 

- Sistema de carga e descarga dos tubos com 
acionamentos hidráulicos ou  pneumáticos  

- Transportadores com sistema de rotação e 
avance  simultâneo  fabricados  com rodas 
paralelas  

- Comprimento dos  transportadores conforme 
requerimento 

- Velocidade variável de avanço dos tubos para 
os diferentes diâmetros e qualidades do 
jateamento 

 

 

  

Características construtivas  
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Sistema de recirculação do abrasivo 
 
- Elevador de canecas 

   • Canecas fundidas  em aço SAE 1035  

- Purificador de abrasivos de alta eficiência e de 
simples  regulagem para separação de partículas 
finas manténdo constante o mix operativo de 
trabalho 

- Sem fim distribuidor de granalha com espiras 
de aço temperado 

- Silo de armazenagem  do  abrasivo 

- Plataforma de manutenção 

- Válvulas de contrôle do fluxo de abrasivo com 
acionamento  pneumático 

 

Opcionais 

- Magna Valve  elétrica para controle do fluxo 

- Carregador automático de granalha 

 

 
 
Coletor de pó 
 

- Estrutura de fabricação  – espessura 3.2 mm  

- Emissão de partículas  menores  que 1 mg/m3 

- Eficiência: 99,9% para partículas  ≥ 0.5 microns 

- Fácil substituição dos elementos filtrantes 

- Sistema contínuo de limpeza dos elementos 
filtrantes – Pulse jet 

- Manômetro diferencial de pressão 

- Tambores para coleta do pó 

- Tubulação para conectar ao gabinete 

- Decantador intermediário permite manter alta 
aspiração na cabine, evitando que granalha boa  
seja retirada do equipamento. 

 

Opcionais 

- Kit silenciador para redução  de ruídos 

- Plataforma de manutenção 

 

 
 
Componentes Elétricos  
 

- Painel elétrico de comando e operação do 
equipamento 

- Amperímetros para controle do funcionamento 
das turbinas 

- PLC para controle automático do processo 

- Fabricados conforme normas IEC, Nema, UE 
de acordo com as necessidades  

 

Opcionais 

- Componentes dos sensores de movimento  

- Ar condicionado  

- Soft starters 
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Modelos 

Turbinas Diâmetros Máximos 
Produção  

M2/min 
(*) Quant Posição na 

máquina 
Potência 

(HP) MM Polegadas 

ECO-TUB 1 Inferior 

10-100 

410 16 

0.5 - 20 

TUB 4 1 Superior 100 4 

TUB 12 2 Superior 305 12 

TUB 24 2 Superior 610 24 

TUB 48 2 
Superior   
Inferior 1220 48 

TUB 60 2 Inferior 1524 60 

 
Notas:  
(*) A produção do equipamento varia de acordo com o diâmetro do tubo a ser processado, a potência e a quantidade de turbinas, assim como o 
nível de carepa e o grau de acabamento desejado. 
 
(**) Se os equipamentos que estão necessitando não se encontram neste catálogo, por favor entre em contato com nosso departamento de 
vendas ou engenharia que poderão ajudá-los a desenvolver o melhor equipamento que atenda às suas necessidades, procurando reduzir seus 
custos operacionais e aumentar a rentabilidade em seus sistemas de produção. 
 

Vantagens na utilização 
de jateadoras Cym  
 

 

• Alto volume de produção com o 
mínimo custo operativo 

• Maior homogeneidade no 
acabamento das peças jateadas 

• Processo automático de 
jateamento. Não necessita de mão 
de obra especializada 

• Garantia dos cuidados com a  
saúde das pessoas e do ambiente de 
trabalho, diferentemente  dos  danos 
perigosos causados pelos vapores 
gerados durante a decapagem 
química. 
 
• Não contamina o meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe Técnico – Jateadoras de Tubos  - TUB 
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Escritório Buenos Aires  

Eizaguirre 1073 
[B1754FLA] San Justo  
Buenos Aires – Argentina 
Tel: [54-11] 3979-4111 

 

Administração e Fábrica Argentina 

Brig. Estanislao Lopez Nº 6  
[S2108AIB] Soldini - Santa Fé - Argentina  
Tel: [54-341] 490 1100 | Fax: [54-341] 490 1366  
E-mail: info@cym.com.ar 
www.cym.com.ar 

 

Administração e Fábrica Brasil  

Rua Mário Junqueira da Silva nº 684 - Jd Eulina 
Campinas - SP - Brasil - CEP.13063-000 
Tel: [55-19] 3242-9777 - Fax: [55-19] 3243-7236 
E-mail: metalcym@metalcym.com.br 
www.metalcym.com.br 
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