INFORMES TECNICOS
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O processo de jateamento e pintura de torres eólicas pode ser realizadas de diferentes
maneiras que envolvem distintos níveis de investimento, desde um simples processo manual
até combinações de equipamentos automáticos com turbinas centrífugas e sistemas de
pintura automática que permitem uma rápida execução do trabalho
Abaixo resumimos uma opcão de equipamentos de jateamento e pintura automática para
uma primeira avaliação técnica usando um sistema único de trabalho para ambos os
procesos.
A proposta inclui o fornecimento de :


Galpão único para jateamento e pintura de torres



Sistema giratório de torres



Equipamentos de jateamento automático



Sistema de pintura



Forno de secagem telescópico
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A sequência operativa do equipamento proposto seria a seguinte:


Coloca o tubo a ser processado sobre o sistema giratório de tubos



Coloca a coluna suporte da viga de jateamento e pintura interna para que a mesma
seja apoiada nas pontas.



Posiciona os cabeçotes de jateamento interno e externo



Dá início ao ciclo de jateamento



o

Começa a girar o tubo sobre o seu eixo e, ambos os cabeçotes começam a
jateadar avançando de forma contínua a uma velocidade média de cerca de 3-5
m2 / hora por equipamento, conforme a qualidade do jateamento requerida

o

As extremidades do tubo são jateadas com bicos especiais utilizando uma
combinação de equipamentos com projeção por ar comprimido e succionador
de granalha CB50. O jateamento das extremidades é realizado
simultaneamente com os das turbinas.

o

Uma vez terminado o ciclo de jateamento por turbinas, os operadores
ingressam no interior do tubo para efetuar retoques nas partes em que há
necessidade e, em seguida, remover o abrasivo que tenha sido acumulado em
seu interior. Este último trabalho é realizado com o succionador de abrasivos
CB50

Início do sistema de pintura
o



Começa a girar o tubo sobre seu eixo e ambos os cabeçotes de pintura
começam a pintar avançando de forma contínua. A velocidade de avanço do
equipamento varia conforme a quantidade de equipamentos / bicos a ser
utilizado e a quantidade de tinta a ser aplicada

Inicio do sistema de secagem que se realiza mediante uma cabine móvel telescópica
com 3 posições de trabalho conforme vai avançando o cabeçote de pintura.

GALPÃO PRINCIPAL
Dentro do galpão principal se realizam as operações de jateamento, pintura secagem das
torres, otimizando espaços disponíveis de movimentação dos tubos no que diz respeito aos
galpões independentes
O galpão pode ser fabricado em chapa ou alvenaria e será por conta da empresa compradora.
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As dimensões dependem do tamanho das torres a serem processadas, dos equipamentos,
etc.

Carros para suporte e giro dos tubos
Carro com rodas giratórias onde os tubos são depositados, para receber o movimento de giro
durante a operação de jateamento.
O giro das rodas deverá possuir


Um inversor de frequência para controle d a velocidade de rotação dos tubos, a fim de
ajustar as diferentes qualidade de jateamento



Sistema de controle de tração



Carro suporte do tubo com sistema de giro
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Sistema de Jateamento
Composto por


Jateamento por turbina externa



Jateamento por turbina interna



Jateamento manual para retoques



Sistema succionador de abrasivos manual



Coletor de pó.

Jateamento por turbina externa composto por:




Cabeçote de jateamento GPV-50
o

Gabinete de jateamento

o

Cabeçote de jateamento - TR 380/50 Hp


Quantidade de abrasivo arremessado: 500 kg / min



Sistema de posicionamento horizontal automático para manter o
cabeçote de jateamento colado a superfície do tubo, conforme a
conicidade dos mesmos. Deslocamento máximo permitido de
regulagem: 400 milímetros

o

Elevador de canecas e sistema de limpeza do abrasivo

o

Silo de reabastecimento de granalha

o

Coletor de pó CART 4C

Sistema de suporte e movimento do equipamento
o
o

Carro Móvel
Vias para movimentação do carro: 30 mts
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Jateamento por tubina interna composto por:


Cabeçote de jateamento GPTI-50
o Gabinete de jateamento vedado com borracha
o



Cabeçote de jateamento com turbina TR 380 - 50 Hp


Quantidade de abrasivo arremessado: 500 kg / min



Sistema de posicionamento vertical automático, para manter o cabeçote
de jateamento colado à superfície do tubo, de acordó com sua
conicidade. Deslocamento máximo permitido de regulagem: 400
milímetros

o

Elevador de canecas com recipiente de limpeza de granalha

o

Coletor de pó CART 4C

o

Sistema de translação do equipamento

Viga suporte do cabeçote
o 3 ton máxima de capacidade de carga / 30 metros de comprimento
o

Suporte dobravel para a extremidade do tubo

o

Suporte fixo para a extremidade do tubo

Jateamento Manual em Circuito Fechado para Retoques






Equipamento de jateamento CB500 CD - 2 S
o

Capacidade de carga 500 – 2.000 litros

o

Duas saídas com sistema de comando a distancia

o Pressurização e despressurização manual.
Dois cabeçotes especiais em circuito fechado para jateamento das extremidades dos
tubos . Incluso suporte para sua fixação, com regulagem manual de posicionamento e
engates para o acoplamento do succionador de abrasivos CBV50.
Duas equipes de operadores para trabalhos de jateamento convencional , de pressão
positiva clase CE
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Sistema de recuperação pneumática de abrasivo
Sistema Succionador de abrasivo CB- V50 para a remoção da granalha que pode vir
depositada no interior do tubo. O trabalho de recuperação de granalha pode ser realizada
simultáneamente com o jateamento. O operador se move no interior do tubo sobre uma
plataforma integrada com a viga interna ou vai caminando através do tubo sem girar.
Este equipamento é capaz de transportar entre 2 e 10 toneladas / hora de abrasivo de acordo
com seu peso específico, granulometria, distância e altura do transporte.
O succionador é composto pelos seguintes componentes






Módulo de Aspiração e Filtragem
o

Bomba de vácuo tipo Root / Motor Elétrico 50 cv, Trifásico

o

Silenciador acústico montado na saída da Bomba

o

Ciclone com tambor para pó, porta de acesso na entrada com vedação de
borracha.

o

Coletor de pó com 4 cartuchos de serviço, mais 2 cartuchos de segurança.
Limpeza automática por ar que circula em reverso. Duas portas para o acesso
à manutenção. Válvula de segurança

Silo de Retenção de abrasivo
o

Unidade independente, com olhais para içamento, conectado a unidade de
aspiração por mangueira de Diam. 6" e Comprimento 7.5m

o

Uma válvula automática tipo Flap

o

Duas válvulas auxiliares
simultaneamente

o

Uma conexão de entrada para o tubo de aspiração

o

Uma conexão de saída para o ciclone

o

Uma porta para o acesso e manutenção do defletor vedada por borracha.

para

alimentar

duas

máquinas

de

jato

Mangueiras flexíveis de Aspiração e Bocais
o

Comprimento total = 30 m
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Coletor de Pó CART-36
O coletor de pó é independente do equipamento de
jateamento e se conecta a este através de
mangueiras flexíveis.
O pó é conduzido para o sistema de filtragem
evitando desta forma que escape para o ambiente.
O coletor de pó pussui as seguintes características:


Maior eficiência na filtragem de partículas com retenção de 0,5 microns com 99.9% de
eficiencia.



Fácil substituição dos filtros através de portas frontais de acesso rápido . Isso elimina a
necessidade de entrar no equipamento de prover grandes espaços sobre os mesmos e
complicadas estruturas para a manutenção..



Desenho compacto devido à disposição dos meios filtrantes com cartuchos que
asegura uma ampla área de filtragem em um pequeno espaço. Um cartucho substitui
várias mangas tradicionais de dimensões superiores o que permite acomodar o coletor
de pó no interior da fábrica , economizando muito espaço



Sistema pneumático de limpeza dos elementos filtrantes, permitindo assim um
funcionamento contínuo e elevada vida útil dos mesmos. A limpeza contínua dos filtros
permite trabalhar 24 horas.

Painel de comando geral
Todo o equipamento é comandado através do painel de controle: Nele também estão
localizados as proteções dos motores. O comando do painel é efetuado por um só operador.
O equipamento pode ser fabricado para funcionar com a tensão e a frequência elétrica
disponíveis pelo usuário.
Abrasivos utilizados en equipos de granallado
Os equipamentos de jateamento para torres eólicas utilizam tanto granalha de aço carbono
como inoxidável, podendo ser angular ou esférica, dependendo do tipo de trabalho a ser
realizado
Levando-se em conta isto, podemos generalizar que; para as granalhas esféricas (SHOT) de
dureza standard são utilizadas para trabalhos os quais não é necessário remover pinturas e
carepas duras.
As granalhas angulares (GRIT) com alta dureza melhoram a produtividade do equipamento e
removem mais rápida e efetivamente pinturas e carepas. Mas o equipamento se deteriora de
forma mais rápida e o consumo de granalha é maior do que o das esféricas.
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Produção




Por turbina
o Cada equipamento de jateamento por turbina produz de 2,5 a 3,5 m2 min =>
150-210 m2 hora com a qualidade de jateamento SA2 ½. O Jateamento
realizado de forma simultánea produz entre 300-420 m2 hora
o Tempo estimado de jateamento de uma torre de Ø 3.5m x 30m de comprimento
sem o tempo de preparação dos equipamentos: 2 horas.
Por ar comprimido
o Cada equipamento de jateamento por ar comprimido produz entre 10 e 20 m2
hora conforme o diâmetro do bico e o compressor de ar comprimido disponível.
o Cada equipamento de jateamento em circuito fechado por ar comprimido
produz entre 2,5 a 8 m2 hora

Notas
 Os tempos de proceso passados de cada etapa são estimados e não se consideram
os tempo mortos por paradas para reabastecimento de granalha,, movimentação dos
tubos, preparação dos equipamentos etc.
 A Produção diária para processamento de tubos,dependerá do projeto final aprovado
pelo cliente, bem como o número de operadores trabalhando simultaneamente, do
compressor de ar, da recuperação interna de granalha, qualidade das chapas,
quantidade de carepas, pintura, óxidos e o grau de acabamento que se deseja
alcançar.
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Sistema de pintura
A pintura de torres pode ser realizadas de diferentes maneiras, dependendo da produção e do
investimento.
Durante a pintura o ar é injetado desde o teto pela UTA de injeção e a aspiração é realizada
no piso mediante fossos.
Características da cabine de pintura


Unidad de tratamiento de aire de 500.000
Kcal/hora, 40 hp de potencia.



Unidade de tratamento do ar de 500.000
Kcal/hora, 40 hp de potência



Quadro de filtro para filtrar o ar atmosférico,
com 12 filtros.



Condutor para a distribuição de ar de UTA para
as duas posições de pintura.



Plenos de injeção (ciclo de pintura) montado
abaixo do teto, e apoiado em sua estrutura .



Filtro labirínto de 100 metros lineares de
comprimento, 3 posições de trabalho de 25 m com 2 linhas cada.



Filtros captores para retenção da pintura, com 16 filtros e exaustor, de 40 cv.



Portas motorizados para seccionamento em 3 secções, de 5 m cada posição de
trabalho.
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Cabine de secagem móvel
A secagem é realizada por uma cabine móvel, telescópica que trabalha em três posições, e
por ser telescópica tem uma posição de descanso 7 m de comprimento.
Características da cabine telescópica de secagem


Cabine telescópica, medidas extendida 30m, fechada: 8m, Altura 7m, largura de 7m



Com 4 módulos motorizadas



Cortinas metálicas enroláveis, para as extremidades da cabine



Pleno de injeção (ciclo forno) montado na cabina telescópica.



Unidade de tratamento do ar de 300.000 kcal/hora, com 10 hp de potência



Quadro filtro de ar recirculado, com 12 filtros.



Condutor para distribuição de ar de UTA em duas posições de secagem.



Portas motorizadas de aspiração, injeção e acoplada com a cabine telescópica



Reles



Estrutura da cabine telescópica



Paredes confeccionadas com chapas metálicas e lã mineral 2”



Portas corrrediças ( quantidade 4)



Sistema de controle de secagem.



Sistema de controle
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CYM MATERIALES S.A.
Máquinas Granalladoras

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

Metalcym 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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