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1 INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o projecto de execução referente ao projecto de alteração/ampliação da unidade
industrial da CEMOPOL- Celuloses Moldadas Portuguesas, SA localizada no Parque Industrial Manuel da Mota, na
freguesia de Pombal, concelho de Pombal e distrito de Leiria.

A CEMOPOL, pretende instalar uma quarta linha de produção (Linha 4-MP4), vocacionada exclusivamente, para a
produção de tabuleiros de ovos. Assim, passará a ter as linhas de produção (Linha 1_MP1, Linha 2_MP2 e Linha
4_MP4) exclusivamente para tabuleiros e a linha (Linha 3_MP3) para a produção de caixas para ovos.

Com as alterações a efetuar na CEMOPOL haverá um acréscimo de capacidade instalada de 25 ton/dia, passando a
capacidade instalada para 108,2 ton/dia. Em termos de implantação a CEMOPOL passará a ocupar dois lotes de
terreno do PIMM (Lote 8 e Lote 7), tendo já solicitado a unificação dos mesmos junto da Câmara Municipal (ANEXO
A).

Para a elaboração deste documento, será feita referência aos seguintes documentos, que se encontram nos
Anexos:
Planta Geral da Unidade – implantação das alterações (Anexo A);
Especificações Técnicas dos Equipamentos (Anexo B);

FASES DE EXECUÇÃO DO PROJECTO

Actualmente a capacidade instalada na CEMOPOL é de 83,2 ton/dia, esta alteração/ampliação permitirá atingir uma
capacidade final instalada de 108,2 ton/dia. O aumento da capacidade de produção prende-se com a instalação de
uma nova linha de moldagem e secagem equivalente às já existentes. O processo produtivo será sempre idêntico ao
atual.

Como a nova linha de moldagem e secagem [Linha 4_MP4] ficará no mesmo edifício [B1] e em espaço contiguo às
linhas já existentes haverá a necessidade de efetuar alterações ao layout existente, por forma a se conseguir um
layout otimizado e funcional.

Em termos de execução a alteração consistirá na construção /ampliação do espaço atual existente para aumento da
capacidade de armazenamento, deslocalização dos equipamentos existentes e implantação dos novos
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equipamentos associados à nova linha de moldagem, assim como a reorganização de áreas técnicas de apoio a
produção. identificadas na planta de implantação.

Assim, a execução do projeto de alteração seguirá o planeamento seguinte:

 Construção de nova área edificada em área já impermeabilizada existente entre o edifício constituído
pelas áreas técnicas de apoio a produção [C4 e C5] e armazém [D2] com demolição de instalações
existentes para reorganização das áreas técnicas de apoio a produção identificadas na planta de
implantação.

 Preparação das tubagens de água, pasta, vácuo e eletricidade;

 Relocalização das existentes linhas de embalamento para tabuleiros [Linha 1_MP1 e Linha 2_MP2];

 Instalação da nova linha de embalamento (robotizada) para tabuleiros [Linha 4_MP4];

 Alteração da linha de aquecimento de ar (tubagem, ventiladores, permutador e scrubber) da [Linha1_ MP1];

 Preparação das áreas de implantação para a instalação da moldadora e secador da [Linha 4_MP4];

 Instalação da nova preparação de pasta e Krofta;

 Instalação do secador e ventiladores da [Linha4_MP4];

 Instalação da MP4;

 Implantação no lote 7 das áreas de armazenamento de produto acabado e matéria-prima papel.

Ampliação/construção de novas áreas
A falta de capacidade de armazenamento para fazer face ao aumento de capacidade produtiva resultante da
instalação da 4ª linha de Moldagem [MP4_L4] bem como a instalação de novos equipamentos resultou na
necessidade de implementar um projecto de ampliação/ construção de novas áreas o qual é apresentado em Anexo
e que consistirá na ampliação/construção das seguintes áreas:

No lote atual (Lote 8), onde está implantada a CEMOPOL há a necessidade de ampliar as instalações para colocar
paralelamente todas as linhas de moldagem e secagem, para reposicionar as existentes linhas de embalamento
para tabuleiros [Linha 1_MP1 e Linha 2_MP2] e para instalar a nova linha de embalamento para tabuleiros [Linha
4_MP4].

A construção/ampliação do novo edifício, com ocupação entre duas naves já existentes que permite um
prolongamento da área de armazenamento e a ligação entre as naves a norte, encontra-se identificado em planta de
implantação. ANEXO A
A área construída adicional será de 347 m2

A área total do Lote 8 é de 22 837 m2

A área de implantação é de 9 705,7 m2 (actual:9358.7 m2+ampliação:347 m2).
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Em termos de área impermeabilizada não haverá qualquer aumento porque esta área de ampliação já era
impermeabilizada.

No lote contiguo (Lote 7), serão implantados dois armazéns para armazenamento de produto acabado, estes
armazéns serão em estrutura de tenda. Os armazéns terão cada um a dimensão de 40 m de comprimento por 25 m
de largura, perfazendo uma área total de 2 000 m2.

Será também construído um novo parque de armazenamento de matéria-prima papel. O parque de armazenamento
de matéria-prima terá uma área de cerca de 1 100 m2. Será uma área impermeabilizada, com um pequeno muro de
vedação na envolvente e grelhas nas entradas com ligação à ETARI.

Por forma a melhor identificar as alterações previstas na CEMOPOL apresenta-se, no Anexo A, o Desenho nº 03,
com a implantação dos equipamentos novos, os equipamentos a substituir e o reposicionamento dos equipamentos
já existentes, assim como, a implantação das áreas de armazenamento de produto final e matéria-prima papel.

Relocalização dos seguintes equipamentos já existentes (alteração do layout-existente)
A implantação da 4ª linha de moldagem e respetivo secador no mesmo edifício e em espaço contíguo às linhas
existentes juntamente com a instalação da 2ª linha de preparação de pasta, em paralelo com a preparação
existente, conduzirá à necessidade de relocalização dos seguintes equipamentos existentes:

• Compressores;

• Centrifugadora;

• Depósitos exteriores de aditivos;

• Relocalização das existentes linhas de embalamento para tabuleiros [Linha 1_MP1 e Linha 2_MP2]

• Reposicionamento do depósito D20 que passa a ser para armazenamento de água flotada;

• Reposicionamento do depósito D18 que passa a ser para armazenamento de pasta (4D03);

• Scrubber, permutador, ventiladores de ar fresco e de extração do sistema de ar quenta da [Linha 1_MP1];

Unidade [43] – Deslocalização dos Compressores
A atual área técnica onde se encontram os compressores [C6] será divida ao meio. O espaço contiguo a fábrica
ficará dedicado aos cilindros de ar comprimido e secadores de ar dos compressores. Os compressores serão
deslocalizados para a área dedicada localizada no edifício [A1] e o restante espaço servirá de apoio a
manutenção/produção.
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[Unidade de desidratação de lamas da ETARI] – Unidade constituída pela centrifugadora, bombas, tanque de
lamas de alimentação a centrifugadora foi deslocalizada para o PA1, para libertar espaço para a colocação da 2ª
linha de desfibragem – Pulper 2.

[Depósitos exteriores de aditivos] – Deslocalizados para o PA1 paralelamente ao edifício da caldeira de vapor
[C7]. Esta deslocalização resultou da necessidade de reorganização/libertação de espaço na zona de preparação de
pasta para a implantação do Pulper2. O armazenamento de matéria prima-papel para o pulper, designado por buffer

passou a ocupar o espaço onde se encontravam localizados os antigos depósitos de aditivos.

Unidade [43] – Deslocalização da zona de aquecimento de ar da [Linha 1_MP1];
Deslocalização do sistema de aquecimento de ar da linha 1, nomeadamente scrubber e permutador para a área
junto a cogeração onde será também instalado o sistema de aquecimento de ar para a Linha 4;

[Circuito de água] - Os atuais depósitos de águas frescas mantêm-se. Será reposicionado o antigo depósito D20
para junto do D01 o qual servirá para armazenamento de água flotada que irá alimentar toda a linha de produção de
tabuleiros (MP1, MP2, MP4) e classificação de pasta. O atual depósito de água flotada (D18) passará a ser para
armazenamento de pasta (4D03).

Instalação de novos equipamentos/utilidades
Nesta secção são inumerados os principais equipamentos produtivos a instalar e em anexo são apresentadas as
especificações técnicas dos mesmos. A nível de novos equipamentos a principal alteração consiste na instalação de
uma nova linha de moldagem e secagem [MP4_Linha4] para a produção de tabuleiros para ovos; instalação da
quarta linha de impressão, nova preparação de pasta, pulper 2 e automatização da alimentação das linhas de
impressão. Todos os outros equipamentos constituem equipamentos acessórios e utilidades dos novos
equipamentos produtivos.

• Moldadora [Linha 4_MP4];

• Novo secador [Linha 4_MP4];

• Zona de aquecimento de ar [linha 4_MP4];

• Bomba de vácuo [Linha 4_MP4];

• Nova linha de impressão;

• Robotização do carregamento das linhas de impressão;

• Novo pulper;

• Nova linha de robotização para tabuleiros;

• Nova preparação de pasta e Krofta para a MP4
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Instalação da nova preparação de pasta e Krofta;
Será instalado um novo sistema de clarificação de água (Krofta) dedicado à MP4 localizado em plataforma a
construir no seguimento da atual plataforma das kroftas existentes. Será instalado um novo circuito de classificação
de pasta (não destintada) no seguimento do atual circuito de classificação de pasta. Os depósitos de cabeceira para
a MP4 serão instalados na plataforma das Kroftas.

[MP4] moldadora 4
A nova linha de produção será constituída por uma máquina de moldagem de tecnologia Hartman constituída por 2
rotors onde se dá a conformação do produto final a partir da pasta proveniente da desintegração da matéria-prima
papel.

Características Técnicas:
Marca: Hartmann Moulding Machine
Modelo:420.14
Capacidade instalada: 25 toneladas/dia

[Secador da moldadora 4] -
Secador convectivo do tipo câmara horizontal com vários níveis equipado com um queimador Eclipse no qual o
produto após moldagem é seco até um teor de humidade de cerca de 4%. A secagem é efectuada através do ar
quente, proveniente do sistema de aquecimento de ar da linha 4.
Características Técnicas
Secador:
Marca/modelo: MLC - Secador Industrial Multicamada
Nº de níveis: 10
Comprimento máximo:30.20 m
Queimador:
Marca: ECLIPSE
Tipo: Vena de Aire Alta Temperatura
Model: Incinifume Premix
Potência instalada: 2900 kW
Combustível: Gás Natural
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Unidade de aquecimento de ar da [Linha 4_MP4]
Esta unidade é constituída pelo sistema de ar de secagem o que inclui condutas de ar, ventiladores, permutador e
scrubber cujas especificações técnicas se encontra em anexo para os novos equipamentos.

Bomba de vácuo da [Linha 4_MP4]
Bomba de vácuo do anel líquido cuja função é garantir as necessidades de vácuo para a Linha 4. A operação de
moldagem recorre intensamente ao vácuo, quer para a sucção da pasta, quer para a remoção do excesso de água.
A bomba de vácuo da Linha 4 será instalada no mesmo espaço onde se encontram as bombas de vácuos existentes
[37, 51 e 92].

Características Técnicas:
Marca: SAFEM

Modelo: AL 40
Modelo: AL 42
Caudal de aspiração:110 m3/min
Vácuo: 550 mm Hg
Velocidade de rotação: 380 rpm
Potência consumida:130 kW
Potência instalada:160 kW – 1500 rpm
Caudal de água para anel líquido:225 l/min
Temperatura da água do anel líquido:20 ºC
Pressão atmosférica: 760 mm Hg

Espessador de pasta:
Esta equipamento tem como objetivo espessar a pasta procedente dos aceites do DIABOLO “D2” (MP1 +
MP2+ MP4).
Características Técnicas:
ESPESADOR DESGOTE LIBRE
TIPO: EDL 960/3780
Diâmetro: 952mm
Longitude Filtração: 3050mm
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Linha de impressão
Instalação da quarta linha de impressão para dar resposta ao aumento de capacidade de produção de embalagens
(caixas). Esta unidade consiste numa impressora de tecnologia Hartmann com características semelhantes as
impressoras existentes.
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ANEXO A

Planta Geral da Unidade-implantação das alterações
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ANEXO B

Especificações Técnicas de Equipamentos























OLGAIZ CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.L.L. 
Tolosa (Gipuzkoa) 

SPAIN 
T: +34 943 67 15 88  / F: +34 943 67 10 61 

E-mail: comercial@licar.es

CEMOPOL 
“ESPESADOR DESGOTE LIBRE” 

Oferta Nº 12456”B”/19 

Tolosa, 05 de Diciembre de 2019 
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CEMOPOL Oferta Nº: 12456”B”/19 
 Fecha: 05/12/2019 

Page 1 

1 - OBJETIVO 

El objetivo es espesar la pasta procedente del aceptado del DIABOLO “D2” (MP1 + 
MP2+ MP4) 

2 – BASES DE DISEÑO 

- Materia Prima 
5% P.M. 
50% Selectiva 
40% Períodico 
5% Rechazo Propio 
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3 - EQUIPO 

 1 ESPESADOR DESGOTE LIBRE 

    TIPO: EDL 960/3780 

    Datos técnicos:  

- Diámetro: 952mm  

- Longitud Filtración: 3050mm 

 Construcción:  

 Un Tambor compuesto por: 

 1 Chapa perforada, en acero inox. AISI-316L, con agujeros de 11mm, 

espesor 4mm 

 1 Corona de entrada, en acero inox. AISI-316L. 

 1 Corona de salida en acero inox. AISI-316L. 

 Espiral interior de 120mm de altura, en Ac. Inox AISI-316L 

 1 Brida centraje tambor en acero Inox. AISI-316L 

 1 Tela Nº a determinar en Ac. Inox. AISI-316L 

 Un tubo de entrada de pasta en Acero Inox. AISI-316L, con brida loca PN10 de 

aluminio. 

 Un juego de ruedas de apoyo, engomadas, con sus soportes en acero Rst-37-2 con 

epoxi, con sus ejes, casquillos y rodamiento, etc. 

 Un sistema de accionamiento compuesto por:  

 Un motor reductor de 5,5 KW a 1450 rpm(preparado para variador). 

 Una transmisión por piñón, corona y cadena doble de paso 1¼” 

 Una Defensa para la transmisión en acero Rst-37-2.

 Una bancada mecano soldada con perfiles de acero Rst-37-2, equipada con una 

bandeja en acero inox. AISI 304L, para recogida de las aguas filtradas, con brida 

loca DN200, PN10.  

 Una capota cierre longitudinal total, para protección contra salpicaduras, construida 

en Acero Inox. AISI 304L. 

 Un juego de pernos de anclaje con sus chapas de nivelación 
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S.A. FABRICACIONES ESPECIALES MANUFACTURADAS 

 

De / From: Igone Agirre Iturbe A / To: CEMOPOL 

Fecha / Date: 09-07-2019 At. / Att.: Luis Barreto 

Nº de páginas / Page number: 4 e-mail:  

Asunto / Subject:  

 

 

Muy Sr. nuestro: 

 

En respuesta a su atenta solicitud, adjunto encontrará nuestra oferta nº 

2788/2019, correspondiente a los siguientes elementos: 

 

- 01 Bomba de vacío de anillo líquido SAFEM AL 40/42 nueva, a eje libre. 

- Elementos auxiliares para 01 AL 40/42. 

 

 

Esperando que dicha oferta merezca todo su interés, aprovechamos la 

ocasión para saludarles muy atentamente. 

 

 

 



  

Cliente: CEMOPOL 

 Nº oferta: 2788/2019            Fecha: 09-07-2019 
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S.A. FABRICACIONES ESPECIALES MANUFACTURADAS 

 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMBA DE VACIO DE ANILLO LIQUIDO:  

 

Tipo  ................................................................................  AL 40 

Modelo  ...........................................................................  AL 42 

Caudal de aspiración ......................................................  110 m3/min 

Vacío...............................................................................  550 mm Hg 

Velocidad de rotación .....................................................  380 rpm 

Potencia consumida........................................................  130 kW 

Potencia instalada ..........................................................  160 kW – 1500 rpm 

Caudal de agua para anillo líquido .................................  225 l/min 

Temperatura del agua del anillo líquido  .........................  20 ºC 

Presión atmosférica  .......................................................  760 mm Hg 

PRECIO puesto en SAFEM ..........................................................  40.398,00 € 

 

 

 

 ACCESORIOS 

- Colector de aspiración (1.268,00 €) 

- Bancada con carriles tensores para montar la bomba de vacío y el motor 

(3.339,00 €) 

- Defensa para la transmisión (1.439,00 €) 

- Colector separador/silencioso de impulsión (4.779,00€) 

- Transmisión por poleas y correas (4.234,00 €) 
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S.A. FABRICACIONES ESPECIALES MANUFACTURADAS 

 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Rodete ........................................................................  GJS-500-7 según EN 1563(97). 

Cuerpo, cabezales, conos ..........................................  GJL-250 según EN 1561(97). 

Eje ..............................................................................  F-114 (acero al carbono) 

Tapas ..........................................................................  GJL-250 según EN 1561(97). 

Lubricación .................................................................  Grasa, Viscogras EP-2 

Empaquetadura ..........................................................  MG 974 

Casco ........................................  recubrimiento interior polímero compuesto / cerámica 

Cabezales: caras interiores ......  recubrimiento interior polímero compuesto / cerámica 

Colector de aspiración ....................................................  AISI 304 

Colector separador/silencioso de impulsión ....................  AISI 304 

Bancada y defensa .........................................................  St-44 

Diámetro del eje de la bomba AL 40 ...............................  130 mm 

 

Nota: GJS-500-7  GGG-50 (fundición nodular) 

 GJL-250  GG-25 (fundición laminar) 
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S.A. FABRICACIONES ESPECIALES MANUFACTURADAS 

 CONDICIONES COMERCIALES: 

 INCOTERMS 2000: Puesto en SAFEM. 

 Forma de pago: a convenir. 

 Validez de la oferta: 30-09-2019. 

 Plazo de entrega: 8 semanas, agosto inhábil. 

 Impuestos: La totalidad de los impuestos, de cualquier clase que pudieran exigirse, serán por 
cuenta del comprador. 
 
 Garantía: SAFEM garantiza sus productos de fabricación estándar durante un plazo de 12 
meses de funcionamiento, desde la puesta en marcha y de todas maneras contenido en los 18 
meses desde la fecha de envío. La garantía no será válida si el inconveniente o la anomalía 
resultara consecuencia de manipulaciones no correctas o no adecuadas al producto. 
 
 Documentación: Con la bomba de vacío de anillo líquido nueva, se facilitará una copia de la 
siguiente documentación: 

- Certificado “CE”. 
- Manual de instrucciones y mantenimiento. 
- Curva de rendimientos. 
- Resumen de pruebas de rendimiento. 

 
 Montaje: el montaje será por cuenta del cliente. 
 
 Varios:  

- Todos los elementos de sujeción de las bombas de vacío de anillo líquido y sus 
accesorios, como por ejemplo: pernos de anclaje, tornillos y arandelas de sujeción de 
colectores, ..., serán por cuenta del cliente. 

            Color de bomba de vacío de anillo líquido: verde (RAL 5021). 
- Motores de su aportación. Envio a SAFEM para montaje sobre bancada. 
- Transmisión: motor: 6 SPC 315, bomba: 6 SPC 1250, correas: 6 SPC 5677, entre eje 

motor-bomba: 1542 mm 
 
























