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Engenharia, Contratação e Serviços de Construção da KC

Quando apenas o melhor é suficiente

Pouca coisa consegue estar à 
altura de anos de experiência 
– teorias, estudos, FEED (front 
end engineering & design), etc., 
são frequentemente insuficien-
tes nas três fases de EPC (engi-
neering, procurement & cons-
truction, engenharia, contrata-
ção e serviços de construção), 
pelo que se torna necessário 
utilizar especialistas em nichos.

O Director de Projecto, Anders Bjørn, e 
o Director-Geral de Vendas do Grupo, 
Henning K. Pedersen, dão um exemplo 
de como uma empresa de engenharia 
reconhecida a nível global não conse-
guia pôr uma fábrica de enchimento a 
funcionar e acabou por contactar a KC. 

oferece um projecto chave-na-mão 
personalizado onde a qualidade e o 
preço estão em equilíbrio.

Tudo "dentro dos limites"

A experiência de trabalho diária e das 
operações com tudo "dentro dos limi-
tes" é o segredo por trás das compe-
tências especiais. Henning K. Pedersen 
explica: "Parece fácil, mas quando se 
trabalha num ambiente potencialmen-
te explosivo, existem muitas discipli-
nas que devem ser controladas e mui-
tos parâmetros que devem ser consi-
derados".

"Somos especialistas neste campo e 
em trabalhar num ambiente perigoso". 
Para os projectos muito grandes, a pró-
pria produção de equipamento da KC é 
muitas vezes uma parte menor do pro-
jecto global. Mas uma vez que a nossa 

res empresas de enchimento de gás da 
Europa.

Consequentemente, a KC consegue 
ajudar as grandes empresas de enge-
nharia e EPC com o fornecimento da 
melhor e mais competitiva solução. "A 
nossa experiência é vasta e profunda e 
vai desde a engenharia, produção e 
contratação à construção, inicializa-
ção, serviços no local e operações. 
Com este largo espectro de acção, po-
demos garantir que as coisas ficarão 
bem feitas logo à primeira", explica 
Henning K. Pedersen.

O ADN da Kosan Crisplant é gerado 
com base nas necessidades da indús-
tria do gás. A KC fornece o que o clien-
te necessita. Mais especificamente, is-
to significa que a KC clarifica, através 
do diálogo e de uma relação com o 
cliente, as necessidades do cliente e 

esses são os "seus produtos", claro. 
"Quando nos estamos a referir a uma 
fábrica de enchimento de GPL, isto por 
vezes pode resultar em 'atirar aos pás-
saros com canhões'", explicam os dois 
experientes colegas.

"Se colocarmos estas empresas de en-
genharia no índice 100, então em mui-
tos casos o Grupo KC seria capaz de 
entregar o projecto até ao índice 60-
70", explica Anders Bjørn – e sem com-
prometer a qualidade e a segurança.

O método de trabalho da KC é mais di-
recto e inclui o FEED e um mínimo de 
estudos preliminares. Na KC chama-
mos a isto "engenharia adequada". 
"Podemos fazer isto porque nos centra-
mos e somos especialistas na indústria 
do GPL. Além disso temos muitos anos 
de experiência atrás de nós. Temos as 
'ferramentas' necessárias na nossa 
caixa de ferramentas e os componen-
tes nas prateleiras. Isto significa que 
temos um programa padrão com o qual 
estamos familiarizados, como tudo de-
ve ser combinado para atingir o nível 
adequado, em termos de preço, funcio-
nalidade, qualidade, segurança, à pri-
meira".

Reduza os custos do seu projecto

O nosso conselho é: esqueça as gran-
des empresas de engenharia, vá direc-
tamente e evite custos de projecto 
desnecessários e significativos. Em 
comparação com todas estas empre-
sas globais, a KC é um parceiro relati-
vamente pequeno, mas com relações 
próximas com as melhores pessoas da 
indústria e 17 sucursais a nível mun-
dial, estando habituada a trabalhar sob 
as condições locais e a cumprir as nor-
mas locais.

"Gostávamos de ter um diálogo mais 
directo com o cliente", afirma Henning 
K. Pedersen e ele realça que o diálogo 
é importante porque a KC não se resu-
me apenas à consultoria: "É nossa 
obrigação que os clientes se sintam 
seguros durante todo o processo e até 
à inicialização".

Enviámos um especialista para o local, 
o problema foi identificado e a fábrica 
estava em funcionamento dentro de 
dois dias. "Não de é todo estranho que 
as grandes empresas de engenharia de 
reputação sólida não tenham o conhe-
cimento especializado necessário ... se 
tivessem teriam de saber tudo sobre 
tudo", afirma Anders Bjørn.

Conhecimento especializado

Ao longo dos últimos 60 anos, a KC es-
pecializou-se na indústria do gás. Para 
além de sermos um fornecedor de equi-
pamento e sistemas, também estamos 
envolvidos no funcionamento de fábri-
cas através de contratos de gestão de 
instalações. Por exemplo, em Portugal 
somos responsáveis pelo funciona-
mento de uma fábrica que enche 7,5 
milhões de garrafas por ano. Como tal, 
somos indirectamente uma das maio-

competência vai ainda mais longe do 
que a nossa produção, algumas das 
maiores e melhores empresas de en-
genharia do mundo, tal como a Atkins, 
recorrem à KC para desenhar "a secção 
de gás" do seu projecto completo.

Acertar à primeira

"Analisamos a situação e propomos ao 
cliente o design que sabemos que vai 
preencher as suas necessidades à le-
tra", especifica Anders Bjørn e realça 
um exemplo de um cliente que queria 
dois grandes depósitos. Após um diá-
logo aprofundado, provou-se, no en-
tanto, que só precisava de dois depósi-
tos mais pequenos, mas de mais cami-
ões devido à distância da refinaria. 
"Este é um exemplo do tipo de conse-
lho 'prático' que podemos dar porque 
estamos habituados a analisar as ope-
rações e simplesmente, ficamos próxi-
mos do objectivo com a primeira hipó-
tese".

Se imaginar que um projecto chave-na-
-mão é constituído por muitos blocos 
de LEGO diferentes, então o Grupo KC 
é a empresa que utiliza os blocos de 
LEGO correctos; o que significa que ti-
ramos partido dos melhores subcontra-
tados e parceiros de todo o mundo e 
asseguramos que os blocos são colo-
cados nos locais ideais e ligados de 
modo a funcionarem à primeira.

"Já fizemos isto muitas vezes antes. 
Sabemos qual é o aspecto que deve 
ter e podemos apresentar as nossas 
referências de idoneidade ", acrescen-
ta Henning K. Pedersen.

Engenharia adequada

Em geral, todas as empresas de enge-
nharia necessitam de mostrar o que 
sabem e compreendem como utilizar a 
tecnologia mais recente. O seu princi-
pal foco não é a ligação entre preço e 
tecnologia – têm uma tendência para 
favorecer soluções técnicas avança-
das. E depois há o facto de terem uma 
tradição de utilizar muitos recursos no 
FEED e engenharia de detalhe final - 
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KOTC no Kuwait

A fábrica do século

cesa que devia preparar as especifica-
ções técnicas para uma instalação 
clássica. No entanto, depararam-se 
com problemas de espaço e logística, 
pois os requisitos do centro de produ-
ção exigiam muitas instalações dife-
rentes, tais como edifícios de adminis-
tração, edifícios sociais, um parque de 
estacionamento coberto, capacidade de 
armazenamento em depósitos, oficinas 
e dois corredores de enchimento com 
entregas constantes de gás por ca-
mião-cisterna proveniente da refinaria.

O FLEXSPEED resolve os desafios 
de espaço e logística

Estávamos em 2008 e o FLEXSPEED da 
KC, o sistema de enchimento de eleva-
da capacidade mais avançado do mun-
do, tinha acabado de ser introduzido 
no mercado. 

A KOTC (Kuwait Oil Tanker 
Company) no Kuwait está a 
construir a fábrica de enchi-
mento totalmente automática 
mais moderna do mundo no 
meio do deserto, em Umm Al 
Aish, a norte da Cidade de 
Kuwait. A abertura está previs-
ta para 1 de Março de 2013.

Começou tudo em 2007, quando a KO-
TC decidiu construir a "Fábrica do Futu-
ro", para aliviar a pressão sobre as ins-
talações em Mina Abdullah. O requisi-
to da KOTC era simplesmente que a fu-
tura instalação de GPL fosse a mais 
avançada do mundo.

A Mouchel, a multinacional de enge-
nheiros consultores foi responsável pe-
lo desenvolvimento dos elementos da 
proposta de concurso e deixou a con-
cepção das instalações de enchimento 
de gás ao cargo de uma empresa fran-

01 PORTARIA E SEGURANÇA
02 EDIFÍCIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
03 MESQUITA
04 EDIFÍCIO SOCIAL
05 ARMAZÉM
06 OFICINA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA/

ELÉCTRICA / ÁREA DE DECAPAGEM E 
PINTURA / OFICINA DE MANUTENÇÃO DE 
CAMIÕES / OFICINA DE REPARAÇÃO E 
PINTURA DE PALETES

07 SALA TÉCNICA DO TANQUE/BOMBA DE 
ÁGUA

08 SALA DE CONTROLO CENTRAL
09 COBERTURA DE PALETES CHEIAS DE 12/25 KG 

11 ÁREA DE ENCHIMENTO DE GPL
12 JARDIM DE TANQUES RECOBERTOS DE GPL 
13 ESTAÇÕES DE CARGA/DISCARGA COM 

BÁSCULAS PARA CAMIÕES
 ESTAÇÕES DE CARGA/DISCARGA COM 

BÁSCULAS PARA CAMIÕES (FUTURO 
ACRÉSCIMO)

14 COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO DE 
TRAILERS

15 ESTAÇÃO DE LAVAGAEM DE CAMIÕES
16 ESTAÇÃO DE GASOLINA
17 INSTALAÇÃO PRIVADA DE ENCHIMENTO E 

MANUTENÇÃO DE GPL
18 SALA DA SUBESTAÇÃO E GERADOR

19 PORTARIA E SEGURANÇA
20 EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO/SOCIAL
21 SALA DO COMPRESSOR DE AR
22 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VIATURAS
23 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VIATURAS 

DA ADMINISTRAÇÃO
24 TORRE DE VIGIA
25 VEDAÇÃO DA INSTALAÇÃO PRINCIPAL DE GPL
26 PORTÕES DE EMERGÊNCIA DA INSTALAÇÃO 

PRINCIPAL DE GPL
27 PORTÕES DE EMERGÊNCIA DA INSTALAÇÃO 

PRIVADA DE GPL
28 TANQUE DE ÁGUA SOBRELEVADO
29 CASA DE BOMBAS DE GPL
30 COBERTURA DE PALETES CHEIAS DE 12/25 

KG, DA INSTALAÇÃO PRIVADA DE GPL
31 LAJES EM SÉRIE PARA TRÁFEGO VEICULAR
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A KC France foi convidada a juntar-se e 
a inspeccionar o novo produto. Utilizan-
do uma solução FLEXSPEED, concebeu 
uma instalação com maior capacidade 
numa área mais reduzida do que seria 
possível com uma solução tradicional.

Isto criou uma opção alternativa para a 
proposta e o FLEXSPEED acabou por 
ser incluído na mesma. Em 2010, An-
ders Bjørn, o Director de Projectos da 
KC Denmark e Joseph Brun, o Director-
-Geral da KC France e Director da Uni-
dade de Negócios para a Europa, Mé-
dio Oriente e África, foram envolvidos 
na elaboração de uma oferta a cinco 
principais contratantes, dos quais a 
empresa sul coreana Hanwha acabou 
por ganhar o contrato. Na Primavera 
de 2011, a KC assinou um contrato 
com a Hanwha para a entrega de duas 
instalações de enchimento completas 
que incluíam a tecnologia FLEXSPEED.

A tecnologia RFID controla a 
fábrica de enchimento e o centro 
de distribuição completo

Todos os aspectos foram abrangidos: 
monitorização completa por vídeo de 

Os estudos tridimensionais 
ilustram o tempo

Os estudos tridimensionais em tempo 
real de uma produção de 7.200 garra-
fas domésticas e 1.400 garrafas indus-
triais ajudaram a logística a atingir no-
vos patamares. Anders Bjørn explica: 
"Fizemos a uma simulação tridimensio-
nal – um filme do ritmo e tempo de tra-
balho do motorista de um empilhador. 
O estudou demonstrou claramente que 
o tempo atribuído era realista. Isto deu 
à KOTC confiança no projecto e conven-
ceu-os que os seus empilhadores e ca-
miões tanto podiam abastecer a insta-
lação como receber novamente a carga".

A fábrica da KOTC é uma instalação de 
elevada capacidade, concebida para 
um funcionamento óptimo no meio do 
deserto de um dos países mais quen-
tes do mundo, onde as tempestades de 
areia são comuns. Isto requer a forma-
ção de pessoal, a assistência profissio-
nal e a manutenção, áreas nas quais a 
KC tem fortes competências e grande 
experiência.

Além de especialistas e competências 
técnicas, este projecto ambicioso tam-

Brun. Ele realça que além do mais irá benefi-
ciar o fabricante, por exemplo, quando for ne-
cessário saber quando é devem ser realizados 
os testes de pressão/requalificação de cada 
garrafa.

Elevado nível de segurança

Em conformidade com os regulamentos de se-
gurança, todas as garrafas de GPL devem ser 
verificadas, através de um ensaio de pressão, 
normalmente de dez em dez anos. Isto é obri-
gatório. Existe um puncionamento no interior 
da garrafa que pode ficar facilmente coberto de 
tinta após algumas demãos, pelo que se torna 
difícil de encontrar e ler. Esta operação conso-
me tempo e requer muitos empregados. Com a 
RFID, todas as garrafas são registadas numa 
grande base de dados utilizando um microchip.

A "identidade" da garrafa é registada na base 
de dados por ano de produção, tara, fornecedor 
e data da última inspecção. "Tal como já foi 
mencionado, o sistema RFID é sobejamente co-
nhecido e agora estamos a desenvolvê-lo para 
controlar uma instalação de enchimento, bem 
como um centro de distribuição completo. Os 
dados dos camiões, das paletes e até do utili-
zador final são adicionados a etiquetas", afirma 
Joseph Brun.

A grande instalação tem duas linhas de enchimento 
FLEXSPEED totalmente automáticas para garrafas de 
12 kg. Em cada linha de enchimento, existe uma pale-
tizadora de 3 andares, um carrossel FLEXSPEED com 
72 postos de enchimento e equipamento para aplica-
ção de cápsulas, contracção de cápsulas, detecção de 
fugas, ajuste de peso e verificação de peso. Além dis-
so, existe uma linha de enchimento para garrafas de 
25 kg com um sistema de paletes, um carrossel com 
45 máquinas de enchimento e equipamento para con-
tracção de mangas, detecção de fugas, ajuste de pe-
so e verificação de peso. Em todas as três linhas de 
enchimento existe equipamento para a detecção de 
golas e vedantes de válvulas defeituosos.

Cada linha de enchimento FLEXSPEED tem uma capa-
cidade de 3.600 garrafas domésticas por hora. A linha 
de enchimento para garrafas industriais de 25 kg tem 
uma capacidade de 1.400 garrafas por hora.

A grande área de manutenção para garrafas de 12 e 
25 kg inclui equipamento para tampografia, marcação 
da tara, pintura, lavagem, mudança de válvulas, alisa-
mento de golas, alisamento de pés, aparafusamento 
de válvulas, lubrificação de válvulas, marcação das 
datas de teste, limpeza de roscas, testes de pressão, 
aplicação de etiquetas, verificação de peso, detecção 
de vedantes de válvula e paletização.

Centro Privado

Na outra instalação, denominada o "Centro Privado", 
existe equipamento de enchimento tradicional para 
garrafas de 1, 2, 3, 5, 12, 20 e 25 kg.

No Kuwait, existem várias empresas, tais como em-
presas de produtos hortícolas e supermercados que 
possuem as suas próprias garrafas, pelo que a KOTC 
necessita de ser capaz de conseguir processar garra-
fas personalizadas em quantidades relativamente pe-
quenas, de forma rápida e eficaz

Os clientes normalmente chegam ao Centro Privado 
com cerca de 20 garrafas de GPL, das quais talvez 10 
tenham válvulas centrais e 10 tenham válvulas rosca-
das. O que é especial no Centro Privado é que cada 
cliente quase sempre tem de receber a mesma mistu-
ra de garrafas novamente. Isto é possível porque as 
garrafas são automaticamente entregues numa zona 
de recolha onde são ordenadas por várias categorias. 
Quando o camião está vazio, o motorista (ou um ope-
rador) ordena as garrafas correspondentes. Calcula-se 
que a duração do serviço, desde a entrega de 20 gar-
rafas vazias ao carregamento de 20 garrafas cheias, 
ande à volta de meia hora.

todo o centro de produção, câmaras de 
visão nocturna, vedações anti-intrusos 
– toda a fábrica é a primeira no mundo 
que está completamente automatiza-
da, estando a mão-de-obra restringida 
a determinados locais. No entanto, a 
grande diferença, que não é maior que 
a ponta de um dedo, é a etiqueta RFID. 
Esta tecnologia é bem conhecida, por 
exemplo, no correio e serviço de correio 
expresso, onde é utilizada para contro-
lar cartas e embalagens, sendo tam-
bém utilizada para pagamento automá-
tico em pontes com portagem. Esta 
tecnologia também irá controlar o cen-
tro de produção da KOTC, desde o con-
sumidor às instalações de enchimento.

"É realmente fácil de utilizar e tem um 
elevado grau de segurança", afirma 
Anders Bjørn. A KC já ajudou a desen-
volver interfaces de software para uti-
lização com o avançado sistema de ba-
se de dados.

"É claro que a KOTC pretende controlar 
o percurso das suas garrafas. Isto tam-
bém tem implicações para a segurança, 
pois a leitura das garrafas já não será 
feita manualmente", continua Joseph 

bém requer uma base sólida de experi-
ência prática. Segundo Joseph Brun, o 
Grupo Kosan Crisplant oferece garan-
tias nesse sentido: "A construção das 
instalações de enchimento da KOTC 
tem sido um trabalho de equipa. Toda 
a KC France e KC Denmark têm traba-
lhado em estreita colaboração ao lon-
go de todo o projecto. Um grande nú-
mero de técnicos pertencentes à KC 
France tem mantido uma boa relação 
com a KOTC, pois somos seus fornece-
dores habituais desde há muitos anos. 
Obviamente que beneficiamos com es-
ta experiência e tem reforçado bastan-
te o nosso trabalho de equipa".

O tamanho e a extensão do projecto da 
KOTC também activaram a extensa re-
de de subcontratantes da KC a nível 
mundial.

Duas instalações completas de 
enchimento e manutenção

A quota parte da KC para todo o pro-
jecto inclui duas instalações completas 
de enchimento e manutenção – in-
cluindo a instalação eléctrica e o as-
sentamento de tubagens – para garra-
fas de GPL de 12 e 25 kg.

Paletizadora de 3 andares, totalmente automática
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A protecção dos depósitos de GPL

Uma solução extremamente sólida

Se pesquisar no Google por 
"LPG explosion" (explosão de 
GPL), obtém logo com o primei-
ro resultado uma ideia de até 
que ponto a situação pode com-
plicar-se vendo filmes autênti-
cos e dramáticos de chamas a 
irromper por vários metros de 
altura e de objectos de metal a 
voar pelos ares. A BLEVE (Boi-
ling Liquid Expanding Vapour 
Explosion, explosão de gás ou 
vapor em expansão provenien-
te de um líquido em ebulição) 
pode ter consequências muito 
graves porque partes do depó-
sito transformam-se em mísseis 
afiados que são projectados 
numa explosão.

Este tipo de acidente – especialmente 
o trágico acidente no México em 1986 
– levou a uma revisão e reforço das 
normas de segurança da UE, que foi 
apoiada pelo crescente interesse das 
autoridades francesas na segurança 
em torno das fábricas de enchimento e 
dos depósitos de gás. Em 2001, o en-
durecimento destas normas levou a 
Butagaz em França a desenvolver uma 
alternativa extremamente sólida: a 
protecção dos depósitos de armazena-
mento com uma parede de betão.

A solução provou ser engenhosa a to-
dos os níveis: é financeiramente viável, 
facilita o trabalho de inspecção e ma-
nutenção nos depósitos e, acima de tu-
do, é segura. Em vez de desmantelar 

Os requisitos de segurança 
são cada vez maiores

Durante os últimos 20 a 25 anos exis-
tiu um foco significativo na minimiza-
ção do risco de, entre outros factores, 
acidentes de BLEVE. Recentemente, 
todos os proprietários de depósitos na 
UE receberam instruções para proteger 
os depósitos acima do solo contra 
agressões térmicas ou mecânicas, de 
modo a salvaguardar os depósitos ex-
postos e vulneráveis de possíveis im-
pactos.

A um nível mundial, as empresas do 
sector têm trabalhado em modelos de 
soluções, o que no fim da década de 
80 levou ao aparecimento dos depósi-
tos em aterro.

Os depósitos em aterro funcionam 
principalmente como uma protecção 
para novos depósitos pois a maioria 
dos depósitos existentes não está di-

to simples, mas quando nos referimos ao GPL", explica 
Joseph Brun que tem uma boa relação de cooperação 
com a Butagaz há muitos anos. Continua: "Além do 
conceito da própria parede de betão e, de modo a im-
pedir os riscos residuais em torno do depósito, devem 
ser associadas características adicionais, tais como:

• A neutralização do risco de jactos de chamas atingi-
rem o depósito (nenhuma flange nas tubagens de 
GPL em torno do depósito e instalação de deflecto-
res no primeiro conjunto de flanges superiores)

•  A protecção do depósito contra ataques térmicos 
na parte inferior da esfera (construção de um túnel 
cheio de material inerte incorporado em todo o re-
vestimento)

• O arrefecimento óptimo do depósito (combate ao in-
cêndio através de sistema de dilúvio zenital preser-
vado automaticamente por canhões 'Akron' pré-
-orientados no local e por azimute)".

O objectivo da Butagaz era à partida ambicioso: queria 
encontrar uma solução inovadora e financeiramente vi-
ável que correspondesse às necessidades das empre-
sas modernas de GPL e que fosse melhor e mais segu-
ra do que as soluções tradicionais, por exemplo, sob a 
forma de depósitos em aterro.

que preenchia as normas da UE e os requisi-
tos das autoridades francesas.

"Por trás da relação entre a URG/Butagaz e 
a PAM/KC France está uma longa coopera-
ção. Temos fornecido equipamento de en-
chimento à Butagaz ao longo de todos estes 
anos e temo-nos acompanhado de perto em 
relação aos desenvolvimentos na indústria". 
Como tal, segundo Joseph Brun, era bastan-
te natural a Butagaz iniciar o diálogo com a 
KC sobre a divulgação do conceito a um ní-
vel nacional e em novos mercados.

Cria um ambiente local seguro

Em Dezembro de 2009, a KC France adquiriu 
os direitos de utilizar a solução de protec-
ção de depósitos da Butagaz com todo o 
apoio e envolvimento necessários da Buta-
gaz. A Butagaz já tinha executado vários 
projectos de modo a salvaguardar e prote-
ger os antigos depósitos de GPL em França. 
Mas esta solução está também a ser procu-
rada fora da indústria do GPL para protec-
ção de depósitos antigos e novos em, por 
exemplo, refinarias e fábricas químicas.

"O interesse na forte e resistente parede de 
betão não se resume apenas à França. Re-
cebemos pedidos de cotação do resto da 
Europa e da África Ocidental e estamos ac-
tualmente a trabalhar em diversos projectos 
de depósitos, incluindo protecção para GPL 
e outros gases explosivos", diz Joseph Brun 
e continua: "A nossa missão é transformar-
mo-nos num parceiro total com soluções pa-
ra ainda mais áreas da cadeia de valor de 
GPL. Com a parede de protecção de betão, 
estamos a montante na cadeia, mas não pa-
ramos aqui. Queremos oferecer protecção a 
todos os tipos de depósito e, ao fazê-lo, 
criar um ambiente seguro em torno de uma 
fábrica de GPL".

as antigas instalações de depósitos e, 
por exemplo, enterrá-las no subsolo, o 
que numa determinada altura foi a so-
lução mais natural, é agora possível 
deixar os depósitos onde estão e cons-
truir uma parede protectora de betão à 
sua volta.

Este tipo de protecção do depósito po-
de suportar todo o tipo de ataques e 
impactos, sejam eles mecânicos, sís-
micos, térmicos ou de excesso de pres-
são interna e externa.

"A protecção com uma parede de betão 
pode parecer uma solução vulgar e mui-

mensionada para uma cobertura pelo 
solo. Neste caso, não obstante a pro-
tecção passiva (pintura e aplicação es-
peciais) e activa (protecção catódica, 
completada pela monitorização acústi-
ca contínua), existe o risco de danos 
por corrosão porque a inspecção visual 
é dispendiosa e de difícil acesso. Actu-
almente, isto torna esta solução numa 
opção de custos muito elevados por-
que existe um requisito de todos os 
depósitos serem objecto de inspecção 
e manutenção de dez em dez anos.

Foram também avaliadas outras solu-
ções, por exemplo, com protecção 
através de nitrogénio e instalações se-
melhantes a piscinas. Mas todas se re-
velaram arriscadas ou difíceis de im-
plementar na prática.

A parede de betão preenche os 
requisitos das autoridades

Em 2005, a Butagaz foi capaz de anun-
ciar a solução de protecção ideal; a 
primeira e única do seu tipo no mundo 

A solução de protecção de de-
pósitos com uma parede de be-
tão resultará em poupanças de 
até 20-25% do investimento em 
comparação com a engenharia 
de projectos como os depósitos 
em aterro.

A parede de betão é concebida 
para conseguir suportar uma 
bola de demolição de 700 kg 
que embata a uma velocidade 
de 80 metros por segundo e pa-
ra suportar uma pressão exter-
na de 500 mbar.

A solução já foi implementada 
na França, o que deve ajudar a 
facilitar o trabalho de obtenção 
da aprovação local noutras 
zonas.

Um estudo sobre as causas de um 
grande número de acidentes de GPL 
demonstrou que 60% destes aciden-
tes podia ser inteiramente evitada 
com este tipo de protecção dos de-
pósitos. Em 40% dos casos, o aci-
dente teria sido consideravelmente 
menor.
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N.V. Energiebedrijven Suriname, Suriname

Como proteger as botijas de GPL
da ferrugem na floresta tropical

mente devida uma melhoria na linha 
de manutenção e Edward Gessel pre-
tendia aproveitar para encontrar uma 
solução para o problema da ferrugem 
nas botijas. Perante a complexidade da 
situação, a força de vendas da KC 
Américas destacada no local, o Gestor 
da Unidade de Negócios Ricardo 
D’Jaen e o Adjunto da Unidade de Ne-
gócios Rocío Verduzco, decidiram pedir 
ajuda à KC Dinamarca. Assim, juntou-
-se especificamente para este projecto 
uma equipa de profissionais experien-
tes e inovadores na resolução de pro-
blemas, composta por elementos 
oriundos dos dois lados do Atlântico. 
Não há dúvida de que propuseram uma 
solução verdadeiramente criativa.

Tinta fresca ou em pó?

A tinta fresca previamente usada con-
tinha zinco, um agente anti-corrosivo 
que funcionava bem. Contudo, a tinta 
era bastante espessa e de aplicação 
manual, pelo que o revestimento assu-
mia um aspecto irregular e rugoso. Pa-
ra piorar, o processo exigia uma quan-
tidade excessiva de tinta, tornando-se 
demasiado caro.

A alternativa à tinta fresca seria a tin-
ta em pó, pois proporciona sempre tra-
balhos agradáveis e de aspecto unifor-
me. Mas, como se sabe, a tinta em pó 
contém menos agentes anti-corrosivos 

do que a tinta fresca. Daqui resulta o 
seguinte dilema: optar pela tinta fres-
ca que é capaz de prevenir a oxidação 
ou optar pela tinta em pó que confere 
bom aspecto às botijas?

Aproveitar o melhor de dois mundos

Aparentemente, só havia uma coisa a 
fazer: misturar os dois mundos para 
aproveitar o melhor de ambos. Contu-
do, ao exigir a mistura de dois proces-
sos marcadamente diferentes numa 
mesma operação, esta ideia era em si 
mesma contra-natura. Felizmente, a 
criatividade da Kosan Crisplant tornou-
-a possível.

O primeiro passo no novo procedimen-
to de pintura é submeter as botijas a 
um sistema de aplicação de tinta fres-
ca. Passam depois por um momento de 
repouso para evaporação antes de se-
guir para o sistema com tinta em pó e, 
daí, para uma zona de calor a 190°C, 
onde a camada de pó derrete e passa 
a parecer tudo plástico. O efeito con-
junto do 'revestimento plástico' prece-
dido da protecção anti-ferrugem blo-
queia a superfície das botijas e prote-
ge-as efectivamente.

Inovador e feito sob medida

Esta solução passou por várias fases 
de teste da pintura, claro – qual o tipo 

de tinta mais adequado, qual a quantidade por 
botija, que viscosidade, que relação entre o pó 
e a tinta fresca, etc. Esta solução nunca fora 
experimentada, pelo que não havia uma base 
de trabalho prévia. Os ajustes finais tiveram lu-
gar em Junho de 2010: reduziu-se à espessura 
da tinta e passou a diluir-se em porções meno-
res para reduzir o tempo de permanência no re-
cipiente onde é feita a diluição. Em climas 
quentes como o do Suriname, o grau de evapo-
ração é elevado, reduzindo o tempo útil de vida 
da tinta no interior desse recipiente.

Edward Gessel estava eufórico: 'Tem sido um 
processo excelente com um resultado franca-
mente fantástico. Trata-se de uma forma com-
pletamente nova de fazer as coisas, nunca an-
tes experimentada, por isso não havia como ter 
a certeza do seu sucesso. Mas o sucesso acon-
teceu, conforme eu sempre confiei. A Kosan 
Crisplant dedica-se por inteiro aos seus clientes 
e nunca desiste sem encontrar uma solução. 
Como os seus profissionais trabalham um pou-
co por todo o mundo, assistem a variadíssimas 
situações e lidam com muitos tipos de proble-
mas. E não há dúvida de que são muito bons no 
uso que dão ao seu conhecimento e experiência 
em prol da inovação. É como se recolhessem 
coisas aqui e ali e as juntassem à luz do novo 
problema, sempre que se encontram em territó-
rio virgem. O que é facto é que resultou connos-
co e eu estou extremamente satisfeito com a 
solução apresentada'.

A instalação de um novo sistema de granalha-
gem pode perfeitamente consubstanciar o pró-
ximo projecto entre a N.V. Energiebedrijven Su-
riname e a Kosan Crisplant. O velho equipa-
mento existente data já da década de setenta. 
Como não foi substituído desta vez, é certo que 
daqui a alguns anos, quando for lançada a nova 
prática de pintura com dupla camada, será ne-
cessária uma máquina mais resistente. Mas is-
so será no futuro. Por agora, tudo funciona na 
perfeição.

No Suriname, o calor é avassalador e o 
ar é muito húmido. Com duas estações 
chuvosas por ano, a água está literal-
mente por todo o lado – no solo, no ar 
e na atmosfera. A maioria das botijas 
domésticas de GPL fica pousada no 
chão, no exterior das casas; como tal, 
estão continuamente expostas à ero-
são provocada por um clima implacá-
vel. A humidade é altamente corrosiva, 
o que torna grandiosa a tarefa de pro-
teger as botijas da oxidação.

A floresta tropical intacta ocupa 80% 
do território do Suriname, portanto a 
população, cerca de meio milhão de 
pessoas, vive preferencialmente nas 
zonas costeiras. Se excluirmos um pos-
to de enchimento simples localizado 
numa pequena cidade costeira, o Suri-
name tem apenas uma fábrica de GPL 
para responder às necessidades de to-
do o país. Esta planta de enchimento 
principal também se situa na zona cos-
teira, perto de Paramaribo, a capital. 
Esta planta, de propriedade estatal, foi 

construída no final da década de setenta e 
todo o equipamento, enchimento e manu-
tenção, é da Kosan Crisplant.

O procedimento de manutenção cumprido 
na fábrica de Paramaribo inclui a remoção 
da tinta (processo de granalhagem) e a 
execução de um teste de pressão das boti-
jas, findo o qual elas voltam a ser pinta-
das. Era precisamente aqui que residia o 
problema. 'Nós estávamos conscientes do 
problema com a pintura, pois a ferrugem 
continuava a corroer por baixo da tinta. 
Tentámos combater o problema – mudá-
mos o procedimento, usámos uma tinta di-
ferente. Contudo, nenhuma das soluções 
aventadas foi suficientemente boa', expli-
ca Edward Gessel, Director de Produção 
GPL da N.V. Energiebedrijven Suriname.

Trabalho de equipa 
entre os dois lados do Atlântico

Depois de mudar o sistema de enchimento 
de mecânico para electrónico, era igual-

De acordo com uma filosofia que lhe é intrínseca, a Kosan Crisplant 
está sempre ao lado dos seus clientes, sempre que estes vivem um 
problema relacionado com GPL. Como trabalhamos em praticamen-
te todos os cantos do mundo, aprendemos a deixar de lado as 
ideias pré-concebidas, a aproveitar a experiência e o conhecimen-
to anteriores e a olhar as coisas sob diferentes ângulos. Esta capa-
cidade voltou a revelar-se muito útil quando um cliente no Surina-
me enfrentou um problema de oxidação das botijas, problema esse 
que ficou a dever-se às severas condições climatéricas caracterís-
ticas do país.

Edward Gessel
Director de Produção 
GPL
N.V. Energiebedrijven 
Suriname
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Stogaz La Motte, França

Uma colina fortificada para
armazenar cerca de 500 m³ de GPL

cia, apesar de já termos trabalhado com eles, 
primeiro quando substituíram um carrossel de 
enchimento da nossa fábrica em Mâcon e, mais 
tarde, quando forneceram vários equipamentos 
para a nossa fábrica de Marignane. Estes negó-
cios aconteceram entre 2005 e 2008. O que nós 
desconhecíamos é que eles faziam também to-
das as outras coisas – isto é, trabalhos de 
construção civil, instrumentação, canalização, 
electricidade, etc. Quando nos apercebemos do 
nosso engano, desatámos o nó sobre o projecto 
La Motte, porque compreendemos que podía-
mos adjudicar tudo a um só contratante. 

Com a Kosan Crisplant ao leme, abstivemo-nos 
de preocupações com subcontratantes'.

Uma equipa experiente

O projecto foi redefinido como um projecto cha-
ve na mão, tendo a KC França como único con-

tratante. Arnaud Cuvilliez, o gestor de 
projecto da Kosan Crisplant para o pro-
jecto La Motte, sabia rigorosamente 
como constituir a equipa ideal para es-
ta tarefa: 'Nós já tínhamos dinamizado 
um projecto idêntico a este há uns 
anos atrás, na altura para a Camping 
Gaz em Saint Genis Laval; a equipa de 
engenheiros e técnicos mobilizada 
nessa altura era altamente qualificada 
e muito conhecedora da tecnologia de 
ponta. Eles saberiam exactamente o 
que fazer, quando e como fazê-lo, por-
tanto, as suas qualificações eram in-
questionáveis. Esta era a equipa a reu-
nir para o projecto La Motte'.

O transporte de um gigante

No início do ano de 2009, a KC França 
e a Stogaz assinaram um contrato no 
valor de 2.4 milhões de euros. À Kosan 
Crisplant cabia o fornecimento de todo 

Já em 2004, a Stogaz avaliou que a 
melhor solução seria a substituição do 
reservatório de GPL acima do solo por 
um incorporado num 'sarcófago' de be-
tão. Em boa verdade, esta avaliação 
inicial não mudou no decurso dos cinco 
anos seguintes.

De fornecedor de equipamento 
a fornecedor global

A primeira reunião efectiva entre a 
Stogaz e a Kosan Crisplant teve lugar 
no final de 2008 e visava abordar ape-

nas uma parte do projecto – tudo devi-
do a um mal-entendido, lembra o Di-
rector Geral da Stogaz, Vincent Bau-
drillard: 'Nós estávamos convencidos 
de que a Kosan Crisplant apenas for-
necia maquinaria. Este erro permane-

Vincent Baudrillard
Director Geral
STOGAZ

A empresa Stogaz tem duas plantas de enchimento em França, uma em Mâ-
con e outra em Marignane, perto de Marselha. Adicionalmente, possui vá-
rios depósitos – um dos quais em La Motte, uma pequena cidade situada en-
tre Draguignan e Le Muy, no sudeste de França. O primeiro passo naquilo 
que veio mais tarde a ser apelidado de projecto La Motte foi desencadeado 
pelo estado francês, ao solicitar que o risco associado à armazenagem de 
GPL fosse minimizado. Corria o ano de 2004. Após alguns anos de exploração 
cuidadosa e de debate acerca das soluções possíveis, a Stogaz e a Kosan 
Crisplant assinaram em 2009 o contrato que possibilitou o arranque do traba-
lho de construção do novo mega reservatório.

o hardware – incluindo o próprio reser-
vatório – para além de todos os servi-
ços complementares como canaliza-
ções, electricidade, alarme, instrumen-
tação, drenagem da água, etc. O reser-
vatório seria transportado desde Itália 
(concretamente do porto de Veneza) 
até ao porto de Saint Raphaël, em 

França. De entre as responsabilidades 
da Kosan Crisplant contava-se o trans-
porte desde o porto até La Motte. Esta 
tarefa em particular acabou por tornar-
-se um grande desafio. Só tirar do na-
vio de carga um reservatório de 417 
m³, pesando umas assombrosas 80 to-
neladas, e colocá-lo a caminho de La 
Motte revelou-se uma tarefa hercúlea 
e a Kosan Crisplant acabou por ter de 
trazer um guindaste gigante de 700 to-
neladas para conseguir ter sucesso na 
operação.

2010: Missão cumprida

Em Abril de 2010, o reservatório esta-
va finalmente no seu lugar, devidamen-
te revestido a betão. As canalizações, 
os instrumentos, o alarme, a rede eléc-
trica e tudo o resto estavam igualmen-
te preparados. Pese embora termos 

enfrentado algumas semanas de caos 
total, durante as quais choveu inces-
santemente, as estradas estavam en-
lameadas e faltava electricidade, água 
e todos os outros recursos básicos, tu-
do ficou pronto a tempo. Foram neces-
sárias 900 toneladas de betão para 
abraçar o reservatório enorme, tendo 
sido gastos 40 dias para erigi-lo no lo-

cal. No final de Junho o reservatório es-
tava completamente coberto.

Cooperação serena

Vincent Baudrillard mostra-se agradado 
com a cooperação estabelecida com a 
Kosan Crisplant. 'Nunca tivemos qual-
quer problema – nem sequer quando as 
condições climatéricas pareciam conspi-
rar contra nós. A equipa da Kosan Cris-
plant revelou profissionalismo e compe-
tência durante todo o projecto. A KC 
destacou um elemento para o local todo 
o dia, todos os dias, para gerir e supervi-
sionar as operações e os subcontrata-
dos. Ao todo foram onze as empresas 
envolvidas de alguma forma no projecto, 
o que dificultou a organização logística e 
a tarefa de evitar que as pessoas e os 
procedimentos de trabalho atrapalhas-

sem outros trabalhadores. De referir ain-
da que nós tínhamos de conferir os pa-
drões de trabalho. Sendo a Stogaz uma 
sucursal da Totalgaz, a nossa obrigato-
riedade é cumprir os padrões da casa-
-mãe. Na Stogaz estamos muito satisfei-
tos com o resultado. Na nossa opinião, o 
projecto foi bem gerido do início ao fim. 
Com muito profissionalismo', afirma Vin-
cent Baudrillard da Stogaz.
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Case: GAZAFRIC em Marrocos

A maior planta de enchimento de GLP 
na terra com uma capacidade de 
10.000 botijões por hora

Em 1996, a Kosan Crisplant 

construiu a CLC em Portugal, a 

qual, na época, era a maior 

planta de enchimento na terra. 

Agora repetimos a façanha. A 

Kosan Crisplant reconquistou o 

ímpeto no mercado marroqui-

no, onde está envolvida na 

construção e administração do 

site da maior planta de enchi-

mento de botijões de GLP do 

mundo para a GAZAFRIC.

Um projeto completo de chave na mão, 
que cobre uma área de 25 hectares, 
correspondendo a uma área com 500 
metros de comprimento por 500 m de 
largura, foi construído do zero sobre 

um campo vazio, ou melhor, em terra 
vazia de deserto em Agadir, Marrocos, 
junto ao Oceano Atlântico. O projeto 
completo foi negociado e gerenciado 
pela KC France. Pierre Tsoussis, Geren-
te de Vendas de Área da KC France, 
diz: "Agadir definitivamente deve ser 
um dos lugares mais bonitos sobre a 
terra...".

Companhia familiar

GAZAFRIC pertence a duas compa-
nhias familiares respeitáveis no Mar-
rocos: o Grupo Akwa e o grupo familiar 
de companhias Bicha.

O Grupo Akwa é uma companhia gran-
de conglomerada marroquina com se-
de em Casablanca. A companhia é pri-
mariamente uma companhia de óleo e 
gás e é dona da marca Afriquia Gaz.

A família Bicha possui várias compa-
nhias em variadas áreas de negócio, 
incluindo uma rede nacional de postos 
de serviço. Najem Id Hali Bicha, Dire-
tor Gerente da GAZAFRIC, é o filho do 
proprietário do grupo de companhias 
da família BICHA e está encarregado 
do enorme projeto de GLP.

Conceito brilhante e simples

"Najem Id Hali fez algo brilhante", diz 
Anders Bjørn, Gerente de Grupo de 
Projetos, explicando o conceito do ne-
gócio: "Ele faz contratos com as outras 
companhias de gás no Marrocos que 
possuem botijões e os envasa para 
eles. Todas as instalações são coloca-
das à disposição pela GAZAFRIC. Isso 
torna a GAZAFRIC uma companhia es-
trategicamente importante no Marro-
cos".

O conceito significa que a GAZAFRIC 
não precisa investir em botijões ou 
uma rede de distribuição. O foco do 

negócio é o de encher botijões; assim, 
Najem Id Hali pode concentrar-se no 
investimento em equipamento e cen-
tros de enchimento eficientes e uma 
capacidade de estocagem grande.

Conforme Anders Bjørn, isso tem as 
seguintes vantagens: "Especializando-
-se no segmento do negócio de GLP 
que foca o enchimento dos botijões, e 
nada mais, permite a GAZAFRIC con-
centrar todos os seus esforços na oti-
mização do negócio de enchimento de 
botijões".

"Tornando a planta tão enorme, au-
mentam sua eficiência e competitivida-
de. Fazem o que sabem fazer melhor e 
baseado em nossa expertise, a nossa 
tarefa mais importante é constante-
mente tornar a GAZAFRIC ainda me-
lhor ao fazer isso".

A palavra-chave é confiança

"Pierre Tsoussis da KC France, vendeu 
a planta baseada em confiança", expli-
ca Anders Bjørn. "Najem Id Hali e Pier-
re Tsoussis tem uma estreita relação 
baseada em confiança mútua. Confian-
ça é uma coisa pessoal e de importân-
cia vital para o resultado final; quando 
preço e aspectos práticos foram resol-
vidos, é a relação pessoal que assegu-
ra o término bem sucedido de um pro-
jeto".

Portanto, foi uma coisa natural para a 
Kosan Crisplant assumir a posição do 
gerente de site. Como Najem Id Hali 
desejava ele mesmo administrar o pro-
jeto, ele decidiu não utilizar a tradicio-
nal solução chave na mão. Mas, natu-
ralmente, ele desejava um especialista 
de gerenciamento de projeto profissio-
nal para chefiar um projeto tão grande 
e especializado como este.

Pierre Tsoussis explica: "Construir a 
maior planta do mundo de enchimento 
de GLP exige um conhecimento espe-
cializado no gerenciamento de projetos 
deste tipo. Portanto, oferecemos a GA-
ZAFRIC um gerente de site, um dos 
melhores da indústria, para trabalhar 

Najem Id Hali, Diretor Gerente da 
GAZAFRIC (direita) e o Diretor Gerente 
da KC, Anders C. Anderson



16 17

exclusivamente para Najem Id Hali, as-
sistindo-o na gerencia do enorme pro-
jeto".

Um valioso gerente de site

O gerente de site nomeado pela Kosan 
Crisplant, Doru Bosilca, é uma pessoa 
extremamente competente com muitos 
anos de experiência na indústria do 
gás. É um engenheiro treinado e foi 
gerente técnico de uma fábrica de bo-
tijões na Romênia. Durante os últimos 
dez anos, foi gerente de site/gerente 
de operações de uma companhia de 
gás no Marrocos.

Não há dúvida na cabeça de Anders 
Bjørn: "O projeto, naturalmente, deve 
conter a melhor solução ao preço cer-
to; entretanto, tendo certeza de que 
nada foi esquecido e tudo foi lembrado 
representa um valor adicional que real-
mente conta e uma maneira certa de 
atingir o seu objetivo".

"O processo de construção é a fase 
mais crítica", frisa Anders Bjørn. Proje-
tos grandes e abrangentes muitas ve-
zes são atrasados e as conseqüências 
podem ser desastrosas quando o início 
da produção tiver que ser postergado, 

ainda mais quando o investimento to-
do depende de rendas obtidas a partir 
de uma data específica.

"Minha decisão de ter da Kosan Cris-
plant o gerente de site experiente co-
mo Doru Bosilca para operar o projeto 
mostrou-se ser um dos fatores decisi-
vos para terminar o projeto na data 
acordada e dentro dos recursos esta-
belecidos", diz Najem Id Hali.

Trabalhamos para manter satisfeitos 
os nossos clientes

"É um fato conhecido que, se ocorre um 
problema num projeto, por exemplo, quan-
do não está pronto e operando em tempo, 
o cliente estará seriamente descontente. 
E, apesar de que se a Kosan Crisplant for 
apenas responsável por sub-fornecimen-
tos, não desejamos correr o risco de dei-
xar o cliente descontente. É sempre nossa 
tarefa de ajudar a manter o cliente satis-
feito e transformar o projeto inteiro num 
sucesso. E é isso o que estamos fazendo 
em Agadir graças ao nosso gerente de si-
te".

Conforme Anders Bjørn, tal combinação dá 
ao cliente paz de espírito – a cada dia. O 
gerente de site gerencia todas as interfa-
ces. E há dezenas de milhares delas em 
projetos desse tamanho!

A GAZAFRIC iniciou o processo de cons-
trução em 2008 e espera completá-lo e 
iniciar a produção em outono de 2009. Na-
da mais que um ano foi necessário quando 
Najem Id Hali decidiu construir a maior 
planta sobre a terra até a produção estiver 
operando. "São extremamente eficiente no 
Marrocos", concluem Anders Bjørn e Pier-
re Tsoussis, dando ao jeito positivo e pro-
gressivo de Najem Id Hali muito crédito 
quando se trata de finalizar o projeto.

 Fornecimentos da Kosan Crisplant à GAZAFRIC
• Gerenciamento de site
• Supervisão da instalação pela equipe da KC Portugal
• Engenharia elétrica e de tubulação
• Galpão de enchimento completo com um total de oito linhas de enchimento com 

carrossel, capazes de encher todos os tipos de botijões existentes no mercado marroquino
• Quatro linhas completas de carrossel de enchimento para botijões de 3 kg
• Três linhas de carrossel de enchimento completas para botijões de 12 kg
• Uma linha carrossel de enchimento completa para botijões de 6 kg
• Uma linha de máquinas de encher estacionárias para botijões de 35 kg
• Uma planta de reparo a frio com duas linhas de reparo: uma para botijões de 12 e 35 kg e 

uma para botijões de 3 e 6 kg
• Bombas de GLP
• 10 tanques cilíndricos de estocagem, cada qual com uma capacidade de 250 m³, 

fornecidos e instalados pelo parceiro da Kosan Crisplant Technoimpianti apm da Itália

Doru Bosilca, gerente de site da Kosan Crisplant 
para o projeto de turnkey da GAZAFRIC

A Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K. 

(KOTC) tem uma longa 

experiên cia com o enchimento 

e distri buição de botijões de 

GLP. Em 1962, uma moderna 

planta de enchimento foi 

comissionada para abastecer o 

país com a energia portátil 

necessária, principalmente 

para utilização na cozinha – 

em forma de bo tijões de GLP. 

Hoje, 45 anos depois, eles 

possuem uma das mais 

modernas instalações de 

requalificação de botijões de 

GLP no mundo.

 
Em vista do aumento populacional no 
Kuwait nos anos 80, a KOTC decidiu 
construir uma planta de enchimento 
totalmente nova, com capacidade de 
até 15 milhões de botijões de 12 kg 
por ano. Esta planta, localizada em Mi-

na Abdullah, entrou em operação em 
1985. Além de três linhas de enchi-
mento totalmente automatizadas, vá-
rias oficinas foram abertas com a fina-
lidade de realizar todas as operações 
ligadas ao enchimento e recondiciona-
mento de botijões de GLP: uma linha 
específica para o recondicionamento e 
testes perió dicos dos botijões, uma ofi-
cina espe cífica para a manutenção dos 
botijões e palets, e também uma gran-
de oficina para a manutenção da frota 
de empilha deiras, caminhões e trai-
lers.

A KOTC sempre esteve um passo a 
frente quando se trata de segurança 
por meio de tecnologia avançada. Com 
o objetivo de atingir um maior grau de 
precisão no enchimento e equipamen-
to que requer menos manutenção, du-
rante os últimos cinco anos, todas as 
linhas de enchimento na planta Mina 
Abdullah foram modernizadas e equi-
padas com sistemas de carrossel de 
enchimento utilizando a mais recente 
tecnologia de fluxo de massa.

O mais recente projeto da KOTC, além 
do aumento das instalações de estoca-
gem, foi o de construir umas das mais 
modernas plantas de recondicionamen-
to e re-qualificação de botijões de GLP 
no mundo. O contrato foi concedido ao 
Grupo Kosan Crisplant no final de 2005 

e a planta está operando desde outubro 
de 2007.

O manuseio dos botijões tem sido redu-
zido ao mínimo, à medida que os boti-
jões a serem recondicionados estão sen-
do transferidos para um transpor tador 
de corrente diretamente dos galpões de 
enchimento para o galpão de recondicio-
namento. Depois do recondiciona mento, 
os botijões são automaticamente trans-
portados de volta aos galpões de enchi-
mento.

A KOTC sempre considerou segurança e 
serviços como suas principais priori-
dades. Num esforço de estar sempre à 
frente no desenvolvimento dos negócios 
com GLP, seu objetivo é o de prover to-
dos os botijões com uma eti queta eletrô-
nica para tornar os proce ssos de enchi-
mento e de recondiciona mento ainda 
mais eficientes e para obter total rastre-
abilidade de cada um dos botijões.

A KOTC no Kuwait

Planta de recondicionamento 
e re-qualificacação

Unidade de teste de pressão no carrossel de teste hidrostático PTC-20

Sistema de decantação em linha totalmente automático
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Processos de requalificação na 
planta Mina Abdullah (veja o 
layout)

Os botijões para serem requalificados 
são separados automaticamente nas 
linhas de enchimento (pos. A-C) e são 
transportados pelo sistema de trans-
portador de corrente para o galpão de 
requalificação.

Um operador (pos. 3) escolhe o proces-
so ao qual cada botijão deverá ser 
subme tido. O operador tem a possibili-
dade de destinar os botijões para três 
linhas principais:

• Uma linha para a troca das válvulas 
dos botijões contendo gás (pos. 24 
na linha amarela)

• Uma linha para desempenar alças e 
bases (pos. 19-21 na linha azul) e/ou 
a troca e verificação dos selos da 
válvula (pos. 22-23 na linha azul)

• Uma linha para o teste de pressão 
(pos. 4-9 e 12-18 na linha verde)

Antes do teste de pressão, o botijão é 
submetido a um controle de peso (pos. 
4) para se ter certeza que esteja vazio 
ou se contém gás residual. Se o boti-
jão estiver totalmente vazio, ele é en-
viado para a unidade para remoção da 
válvu la (pos. 8). Se, por outro lado, o 
botijão ainda tiver gás residual, ele é 
enviado à unidade de evacuação (pos. 
5). Depois o botijão volta ao controle 
de peso (pos. 7) para verificar se ainda 
contém gás residual. Após o controle 
de peso, e se o botijão estiver total-
mente vazio, o mesmo volta à linha 
principal para teste de pressão.

Depois de remover as válvulas, (pos. 8), 
os botijões para conserto a quente são 
separados automaticamente. Antes de 
serem submetidos ao reparo a quente, 
que é feito externamente, os botijões 
são purgados com nitrogênio) (pos. 10) 
para assegurar que estejam 100% 
isen tos de gás antes de serem paletiza-
dos (pos. 11) e transportados sobre pal-
lets para a planta de reparos a quente.

Os botijões que passam o ponto de 
sepa ração para reparo a quente, são 
introdu zidos automaticamente na uni-
dade de teste de pressão (pos. 12) no 
carrossel de teste hidrostático (pos. 
13). Todos os botijões são testados 
com uma pressão de 40 bar enquanto 
são inspecionados visualmente. Os bo-
tijões são ejetados automaticamente 
(pos. 12) do carrossel de teste de pres-
são (pos. 13) e são le vados por trans-
portador de corrente à unidade de es-
vaziamento residual (pos. 14) no qual 
os botijões são esvaziados dos últimos 
resíduos de água depois do processo 
de teste. Botijões com va zamentos são 
separados para o trans portador de ro-
letes (pos. 2) e são pale tizados (pos. 
26). Estes botijões com vazamento são 
enviados sobre palets para reparo ou 
para sucata.

Botijões aprovados continuam pelo 
transportador de corrente à máquina 
de marcação de botijão hidráulica (pos. 
15) onde se estampa a data do teste 
de pressão na alça do botijão. Em se-
guida o botijão é purgado (pos. 16) 
com uma quantidade adequada de gás 
e depois se coloca automaticamente 
uma nova válvula no botijão (pos. 18).

Todos os botijões requalificados são 
conduzidos, finalmente, ao sistema au-
tomático de pintura (pos. 25).

Os botijões já requalificados podem ser 
levados de volta pelo transportador de 
corrente para a linha de enchimento 
(pos. C) ou são destinados a um trans-
portador de corrente que os leva à plan-
ta de paletização (pos. 26), onde são 
colocados em palets para serem enchi-
dos depois. Adicionalmente, a planta 
de palets (pos. 26) tem a função de re-
ceber os botijões que foram repa rados 
a quente. Botijões que foram re parados 
a quente são enviados direta mente pe-
lo transportador de corrente ao carros-
sel para teste hidrostático (pos. 13).

Na sala de controle (pos. F) é possível 
monitorar e coletar dados de todos os 
processos na planta. Estes dados são 
utilizados para gerar relatórios 

6 Bomba pneumática para decantação
7 Balança de controle para a determinação 

de gás residual, após a decantação
8 Máquina de remoção de válvula
9 Dispositivo pneumático de centralização do botijão
10 Unidade de purga de nitrogênio
11 Planta de palets com empilhador e desempilhador
12 Unidades de introdução e ejeção do carrossel de 

teste hidrostático
13 Carrossel de teste hidrostático PTC-20 com 18 

unidades de teste

14 Dispositivo de esvaziamento de água residual
15 Máquina hidráulica de marcação dos botijões
16 Unidade de purga
17 Aplicação da vedador de rosca
18 Máquina de roscar a válvula
19 Desempenadora de base

20 Unidade de orientação da alça
21 Desempenadora de alça
22 Unidade de troca da junta de 

vedação da válvula
23 Máquina de teste da junta de 

vedação da válvula
24 Máquina de troca de válvula
25 Sistema de pintura
26 Planta de palets
27 Exaustão
28 Painel de controle do PLC
29 Sistema de supervisão da produção

A-C Linhas de enchimento de botijões de 12 kg
D Linha de enchimento de botijões de 25 kg
E Equipamento de enchimento para botijões 

de 1 kg, 2 kg, 3 kg e 5 kg
F Sala de controle

1 Planta de transportador de corrente
2 Transportador de roletes
3 Ponto de separação e futura estação de leitura de 

etiquetas
4 Balança de controle para determinação de gás residual
5 Rack de decantação em linha

detalha dos, documentando todos os 
processos e informando nos quais ca-
da botijão foi submetido.
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História de case: SAIGAS em Angola

Do nada a um enorme sucesso

Um coquetel de visão e 'nada 

de concessão' temperado com 

trabalho árduo é a receita para 

um aumento de dez vezes de 

um parque de botijões em ape-

nas oito anos.

 
Em 2001, quando Custodio Coelho fun-
dou a SAIGAS e recebeu a licença, fez 
um acordo com a companhia de gás 
SONANGOL e, da noite para o dia, tor-
nou-se o maior player particular na 
área de GLP em Angola. E, quando es-
colheu a Kosan Crisplant como seu 
parceiro de negócios, iniciou-se um 
conto de fada de crescimento e amiza-
de profissional. 

Na época, o projeto era o primeiro des-
se tipo na África – uma planta de en-
chimento completa em regime de tur-
nkey, incluindo edificações.

Aumenta o número de botijões a 
medida que cresce o negócio

O empresário lançou um negócio mo-
desto com possibilidades de amplia-
ção. Não tinha conhecimento anterior 
da indústria, porém gradualmente fez 
crescer o seu negócio. Seus poucos 
botijões iniciais foram suplementados 
por mais e mais botijões, assim como 
os seus pontos de distribuição. O pro-
gresso e o crescimento do seu negócio 
aconteceram passo a passo.

Hoje, SAIGAS produz quase dia e noi-
te, i.e., em dois turnos das 7:00 da ma-
nhã até às 10:00 da noite. Comparando 
com seu ponto de partida, aumentou a 
sua capacidade dez vezes em oito 
anos.

Amizade profissional

"Ele deu duro construindo o seu negó-
cio", diz Steen Henriksen, Gerente de 
Unidade de Negócios, com orgulho. Ele 
esteve envolvido desde o início e tem 

um forte sentimento de propriedade 
quando se fala de projetos da SAIGAS.

"Em estreita cooperação construímos 
um negócio de GLP bem sucedido – do 
nada até um enorme sucesso. Custodio 
Coelho é um cliente sem par para nós 
dada a nossa estreita relação profis-
sional e pessoal. Esta relação virou 
amizade e confiamos totalmente um no 
outro e nos apoiamos quando se trata 
de fazer negócio bem sucedido".

Um constante foco na qualidade

Desde o início, a SAIGAS focou no for-
necimento de produtos de alta qualida-
de até os últimos detalhes. Custodio 
Coelho é um pioneiro e graças aos pro-
dutos e sistemas da Kosan Crisplant, 
ele é capaz de fornecer um produto ex-
tremamente seguro e sólido.

Para ilustrar seu constante foco em 
qualidade, atualmente ele está acres-
centando um sistema de lavagem ao 
sistema existente. "Mais uma prova 
que ele não deseja comprometer a 
qualidade", Steen Henriksen afirma.

Nova base sadia para um 
crescimento adicional

A SAIGAS atualmente está incremen-
tando sua planta existente na área de 
Luanda para aumentar a capacidade 
da planta para 1200 botijões por hora. 
Ao mesmo tempo, a SAIGAS está 
construindo uma nova planta, em regi-
me de turnkey, numa outra cidade, Hu-
ambo, onde a companhia criou uma 
boa base de clientes.

"Com esta nova linha de frente, a SAI-
GAS pode desenvolver e expandir ain-
da mais suas atividades de mercado", 
conclui Steen Henriksen.

 Fornecimentos da Kosan Crisplant à SAIGAS
2001 Planta completa de enchimento em regime de turnkey na área de Luanda 

para botijões de 6 e 12 kg (600 botijões/hora) com possibilidades de 
ampliação, incluindo edificações e dois tanques de estocagem 
cilíndricos de 100 m³

2004 Instalação de dois tanques de estocagem cilíndricos adicionais de 100 m³
2006 Instalação de uma linha adicional de enchimento para botijões de 6 kg
2007 Entrega de dois semi-reboques
2008 Upgrade da instalação de enchimento aumentando a capacidade da 

planta para 1200 botijões/hora, instalação de quatro tanques cilíndricos 
adicionais de estocagem de 100 m³, e a instalação de uma planta de 
lavagem de botijões

2009 Completa planta de enchimento em regime turnkey em Huambo para 
botijões de 6 e 12 kg (600 botijões/hora) com possibilidade de 
ampliação, incluindo dois tanques cilíndricos de estocagem de 100 m³

Comentário do cliente
"Os resultados bem sucedidos obtidos em conseqüência da 
parceria entre a SAIGAS e a Kosan Crisplant excederam em 
muito as nossas expectativas. Reconhecemos fortemente o 
profissionalismo e elevado espírito de responsabilidade carac-
terizando o comportamento da Kosan Crisplant no mercado 
com respeito à instalação e montagem de equipamentos, as-

sim como com respeito a assistência técnica altamente qualificada, sempre pre-
stada na hora certa. Todos estes fatores obviamente nos dão uma vantagem 
comparativa no mercado. Enxergamos a Kosan Crisplant como o nosso parceiro 
confiável, cuja disponibilidade e rápidas reações desde o início desse projeto 
ambicioso conduziram à implementação bem sucedida da SAIGAS no mercado 
angolano, onde a SAIGAS atualmente é reconhecida como uma companhia de 
referencia neste setor. Devido ao profissionalismo e a alta qualidade do serviço 
mostrado pela equipe da Kosan Crisplant, reafirmamos de maneira contente, a 
nossa confiança nessa companhia como futuro parceiro estratégico da SAIGAS". 
Custodio Coelho, Diretor Gerente, SAIGAS
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História de case

Vulcano Gas na Itália

Um dos claros objetivos da Ko-

san Crisplant é ser representa-

da localmente por pessoal de-

dicado. A Vulcano Gas Italy é 

um exemplo excelente de co-

mo isso funciona na vida real.

 
A Vulcano Gas Italy é um novo player 
no mercado italiano de enchimento de 
botijões de GLP. A companhia decidiu 
entrar nesse mercado com uma planta 
de enchimento e tanques de estoca-
gem completamente novos.

A Vulcano Gás viu potenciais de negó-
cio excitantes na legislação que entrou 
em vigor em 1. de abril de 2009, exigin-
do que qualquer companhia de enchi-
mento de botijões de gás deve ter a sua 
própria instalação de estocagem de gás.

"Esta decisão, naturalmente, foi toma-
da para aumentar o nível de segurança 
na indústria de enchimento, forçando 
muitas indústrias pequenas de enchi-
mento de gás sem instalação própria 
de estocagem de gás a abandonar o 
seu negócio ou construir novas plan-
tas. A Vulcano Gas viu nisso uma opor-
tunidade de se estabelecer no merca-
do," diz Giulio Bevilacqua, Gerente de 
Filial da KC Italy.

A Kosan Crisplant fez uma proposta 
pelo projeto em 2007, e o contrato foi 
assinado em 2008. A planta iniciará a 
sua operação no outono de 2009.

Uma forte rede local da indústria

A Kosan Crisplant usa sua rede indus-
trial na Itália para gerar um diálogo po-
sitivo e assegurar uma boa relação de 
trabalho com as autoridades italianas 
relevantes.

"Parte da nossa estratégia é implantar 
raízes fortes e locais através do uso de 
pessoal local e dedicado, pois isso nos 
permite satisfazer as exigências locais 
e regionais que devem ser observa-
das", explica Giulio Bevilacqua e conti-
nua: "É importante conhecer consulto-
res capazes de comunicar-se com a 

municipalidade local que deve aprovar 
descrições de projeto quanto a segu-
rança, incêndio, etc.".

O projeto recebeu ímpeto através do 
concurso de especialistas e consulto-
res experimentados junto ao cliente, 
que sabiam como preparar e apresen-
tar projetos para tornar o andamento 
do projeto o mais suave possível.

"Dessa maneira, assistimos a Vulcano 
Gas no preparo da descrição do projeto 
e plano local corretos para que tenham 
um início rápido do seu projeto", diz 
Giulio Bevilacqua.

O projeto da Vulcano Gas foi executa-
do utilizando somente mão de obra lo-
cal; isso gerou um benefício adicional 
em forma de uma equipe de trabalho 
extremamente flexível. "O eletricista, 
por exemplo, morava em Nápoles, pró-
ximo ao projeto. Isso garantiu um pro-
cesso de trabalho flexível e no caso de 
atrasos no projeto, ele poderia atender 
a outros clientes neste meio tempo. 
Assim todas as partes economizavam 
esforços e recursos", afirma Giulio Be-
vilacqua.

O cliente sempre 
em primeiro lugar

A Kosan Crisplant forneceu know-how 
local em GLP junto com uma planta 
completa de enchimento de gás. O for-
necimento em regime de turnkey tor-
nou-se possível, em parte, graças ao 
nosso parceiro italiano de negócios, a 
Technoimpianti, que se especializa em 
tanques de estocagem e caminhões-
tanque. "É uma parceria forte com alta 
prioridade, o que significa que sempre 
estamos em primeiro lugar, assim co-
mo os nossos clientes que conosco es-
tão sempre em primeiro lugar".

A Kosan Crisplant espera tornar-se 
ainda mais envolvida em projetos de 
estocagem e plantas de enchimento de 
gás similares ao do fornecido à Vulca-
no Gas. "É uma área de negócios na 
qual temos uma posição forte por ter-

 Fornecimentos da Kosan Crisplant para o projeto
• Planta completa de enchimento de botijões com sistema de transportador de corrente, carrossel de 

enchimento com 12 balanças, planta de pallets e equipamento de controle de peso e teste de vazamento
• Três tanques cilíndricos de estocagem protegidos por dique com uma capacidade de 120 m³ cada
• Ponto de carregamento e descarregamento de caminhões com GLP
• Completa instalação elétrica, incluindo transformadores, geradores e iluminação
• Solução turnkey para controlar e monitorar tanques de estocagem
• Rede de água e bombas de água de incêndio

mos a rede, o know-how e experiência 
necessários para realizar tais projetos 
que estão a nossa disposição."
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NAFTAL, Algéria

Tornando os outros ainda melhores

A Kosan Crisplant está acres-

centando os toques finais ao 

maior projeto de modernização 

na história de 60 anos da com-

panhia. O projeto abrange 16 

plantas completas em 15 cida-

des em toda Algéria para a 

companhia nacional de 

petróleo NAFTAL.

À distância, da costa do mar mediterrâ-
neo norte ao Saara no sul, é aproxima-
damente 2.000 km e as diferenças cli-
máticas são grandes. As 15 cidades 
variam imensamente em termos de 
geografia e cultura e isso impõe gran-
des demandas à gerência de projeto 
das 16 plantas da NAFTAL.

A Kosan Crisplant é uma companhia 
global. A organização é capaz de operar 
sob condições que variam amplamente 
em todo mundo. Naceur Lini, Gerente 
de Projetos da Kosan Crisplant, dá uma 
clara ilustração disso: “Ao estabelecer 
uma equipe de projeto internacional, re-
corremos aos recursos da nossa organi-
zação global e envolvemos os funcioná-
rios de seis departamentos diferentes: 

além dos funcionários da KC Algéria e 
KC Dinamarca, há seis da KC Portugal, 
dez da KC Romênia, dois da KC França 
e um supervisor da KC Camarões.”

“Este é um enorme projeto que exige a 
mais forte competência. Ao mesmo tem-
po, o projeto é muito valioso aos nossos 
empregados, que são capazes de ganhar 
experiências devido ao escopo do proje-
to. Sua experiência provém da moderni-
zação em si e os aspectos geográficos 
e culturais, mas também de trabalhar 
através da nossa organização global.”

Julius e Carlos 
são membros da família KC
As palavras de Naceur Lini tocam em um 
dos valores chave da Kosan Crisplant: 
compartilhe seu conhecimento, tornan-
do os outros ainda melhores. “Escolhe-
mos um supervisor de Camarões porque 
gostaríamos de torná-lo ainda melhor e 
prepará-lo para outras tarefas interna-
cionais.” Naceur Lini explica o efeito do 
aproveitamento do projeto NAFTAL, 
real çando que a Kosan Crisplant é uma 
com panhia capaz de recorrer aos 
melhores recursos no mundo.

“Depois desse projeto, Julius Ambe Che, 
o nosso supervisor de Camarões, será 

capaz de utilizar a experiência que ga-
nhou para reforçar a nossa equipe de su-
pervisores para projetos na Indonésia 
ou outros lugares onde suas competên-
cias possam ser necessárias. Este é um 
grande benefício tanto para a Kosan 
Crisplant como para nossos clientes.”

Carlos Banca vem de Portugal. Está tra-
balhando na modernização da planta em 
Bechar no sul da Algéria. É próximo do 
Saara onde as temperaturas, durante o 
dia, freqüentemente atingem 50° C. 
Portanto, tem que trabalhar à noite, 
quando as temperaturas caem a um 
nível que torna o trabalho suportável.

Trabalhando a noite
“Essas são condições de trabalho duras 
e exigentes, mas estamos preparados.” 
Entretanto, altas temperaturas não são 
as únicas razões para trabalhar de noite. 
Por exemplo, Naceur Lini dá detalhes 
sobre a modernização de uma planta 
com duas linhas de enchimento.

O gerente da planta de enchimento, ob-
viamente, prefere ter uma linha moder-
nizada de cada vez para que tenha con-
dições de continuar envasando botijões 
na outra linha. Se isso for possível, ele 
será capaz de continuar com a metade 

de sua produção enquanto a outra linha 
está sendo modernizada. “E por razões 
de segurança, a modernização, obvia-
mente, tem que ser realizada de noite, 
para que o cliente tenha condições de 
produzir durante o dia.”

Conhecimento cultural 
e know-how
Conforme Naceur Lini, cooperação, con-
cessões e reconhecimento das necessi-
dades do cliente são pré-requisitos pa ra 
manter a confiança entre todas as par-
tes. Sua experiência pessoal dá-lhe um 
grande insight na cultura árabe. Nasceu 
e foi criado na Tunísia e em seguida vi-
veu tanto na França como na Dinamar-
ca. “Know-how é importante, mas o co-
nhecimento cultural tem pelo menos o 
mesmo peso,” ele informa. “Pessoal-
mente, estou na Algéria uma vez por 
mês, por uma semana mais ou menos a 
cada vez.” Ele faz numerosas visitas às 
plantas para verificar como estão se de-
senvolvendo as coisas e vai à reuniões 
para assegurar que tudo corra conforme 
planejado. “Temos uma orga nização 
forte na Algéria, e desenvolver a orga-
nização é um processo contínuo e uma 
experiência de aprendizado. Foi iniciado 
com a mudança de responsabi lidades 
da Dinamarca para a Algéria.”

Tornar os outros ainda melhores
“O know-how foi gradualmente 
transfe rido à equipe local, e estamos 
sempre em estreita colaboração. 
Constantemen te acompanhamos os 
assuntos para ter certeza que nosso 
pessoal está atuali zado, para que pos-
samos fazer que tornem os colegas 
ainda melhores e assegurar que nos-
sos clientes estão satisfeitos e sen-
tem-se seguros.”

Comunicação é a chave para o suces-
so. Parte da cultura corporativa da Ko-
san Crisplant é que a cooperação é ba-
seada em diálogo. “Assumimos a 
responsabi lidade pelo diálogo. É a nos-
sa maneira de ser.” Naceur Lini conti-
nua dando um exemplo: “Entramos nu-
ma parceria com o cliente. Comunica-
mo-nos com pessoas, pois é isso que é 
a nossa cul tura corporativa. Sabemos 
que os nossos clientes consideram que 
o diálogo não termina depois da assi-
natura do con trato ou quando a planta 
está pronta e entregue ao cliente.”

GLP é fundamental
O projeto inteiro da NAFTAL é baseado 
numa profunda análise feita pela Kosan 
Crisplant em cooperação com a NAF-
TAL. A execução do projeto de moderni-

zação requer um planejamento minu-
cioso para assegurar que a NAFTAL 
continue capaz de assegurar o supri-
mento vital de gás, à população, en-
quanto o proje to estiver em andamento.

A Kosan Crisplant é o fornecedor total 
de todas as 16 plantas que fazem par-
te do projeto de modernização, apesar 
de que, apenas sete plantas foram 
original mente fornecidas pela Kosan 
Crisplant há 25 anos. O projeto está di-
vidido em duas fases. A primeira fase 
foi concluí da quando 7 plantas foram 
entregues, conforme a programação no 
início de novembro de 2007, antes do 
início do inverno. A segunda fase está 
em anda mento neste ano. Quatro plan-
tas foram entregues e as cinco restan-
tes estarão terminadas ao longo ano.

O projeto geral está andando conforme 
o plano, e as primeiras sete plantas 
atualmente estão envasando botijões 
com GLP e suprem à população local 
com o gás essencial. Naceur Lini con-
clui: “Na Algéria – assim como em 
muitos outros lugares – o GLP é utili-
zado para cozinhar, aquecer, tudo na 
realidade; é vital. É por isso que é im-
portante cumprirmos com os prazos.”
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Novos tanques de estocagem para a Camping Gaz, França

O maior guindaste móvel da França 
em operação

Em 2005, a companhia francesa 

Camping Gaz foi notificada 

pelas autoridades a fechar 

uma instalação de estocagem 

de GLP acima do solo, pois era 

perigosa demais. A ordem foi 

emitida baseado no fato que 

muitos outros países europeus 

baniram tanques de GLP acima 

do solo. A Camping Gaz pediu à 

Kosan Crisplant para construir 

tanques de estocagem de GLP 

novos e seguros.

Anders Bjørn, Chefe de Contratação & 
Engenharia da Kosan Crisplant, mostra 
a foto de uma das partes mais 
interessan tes do projeto: “Este é um 
dos maiores guindastes na França. Nós 
o utilizamos para levantar estes 
tanques. É um guindaste móvel e pode 
levantar 400 toneladas.”

Estamos numa plataforma acima da área 
da fábrica da Camping Gaz. Ainda mais 
alto está o antigo tanque esférico. A 

planta continua envasando GLP a todo 
vapor, completamente impassível frente 
ao trabalho da Kosan Crisplant em 
instalar novos tanques de estocagem.

Produção total 
durante a construção
A ordem das autoridades está sendo 
obedecida, mas a produção pode con-
tinuar até os novos tanques estarem 
aprovados e prontos para produção. 
“Somos capazes de construir enquanto 
a planta está operando em vista do 
nosso amplo conhecimento de áreas 
potencialmente explosivas. Trabalhamos 
até nas plataformas de enchimento du-
rante a produção.” Mas este não é o 
maior dos desafios de Anders Bjørn. O 
verdadeiro gerenciamento de projeto é 
mais exigente, visto que a Kosan Cris-
plant age como consultor e emprega 
vários especialistas no projeto.

“Você pode ter os melhores fornecedo-
res, mas se você não for capaz de 
geren ciar um projeto e consegue que 
todas as partes envolvidas trabalhem 
juntas, será quase impossível entregar 
o pro duto. É ai que está o grande 
desafio.”

Projeto baseado em rede
Anders Bjørn descreve a maneira como 
a rede da Kosan Crisplant é posta em 

ação. A Kosan Crisplant tem acesso a 
todo know-how necessário em forma 
de experiência em gerenciamento de 
projeto de obras grandes e a um preço 
certo.

As atividades de contratação e 
engenha ria da Kosan Crisplant estão 
baseadas na sua própria competência 
básica em colaboração com os 
melhores especia listas da indústria, 
numa rede bem composta que inclui, 
entre outros, um dos especialistas 
líderes em tanques da Europa.

“As melhores pessoas do mercado 
estão sempre à nossa disposição, pois 
somos capazes de manter a rede ativa, 
pois constantemente passamos a eles 
tarefas boas e desafiadoras que faz 
com que todos sejamos melhores. 
Quando a Kosan Crisplant tem um 
projeto grande, estão todos 100% a 
nossa disposição.”

A Kosan Crisplant pode garantir a 
quali dade dos produtos de sua rede 
em vir tude de sua presença local. 
“Contrata mos pessoas e companhias 
bem conhe cidas no mercado, por 
exemplo, via KC França, que tem um 
conhecimento de mercado local que 
torna a rede muito eficiente.”

Três ‘charutos’
O tanque esférico acima do solo será 
substituído por três novos ‘charutos’: 
três tanques cilíndricos horizontais, 
subterrâneos.

Depois que o guindaste gigante colo-
cou os três tanques em leitos de areia 
cuidadosamente construídos – com uma 
precisão milimétrica – foram cheios 
com água. Conforme suas próprias pa-
lavras, Anders Bjørn segura a respiração 
por um momento: os tanques não podem 
afundar. Porém estão exatamente 
dentro da tolerância.

Agora estão enterrados seguramente 
debaixo de um metro de solo. Não será 
necessária nenhuma manutenção, com 
exceção de uma verificação a cada 10 
anos, quando os tanques devem ser 
esvaziados, arejados e inspecionados.

“Mas não haverá nenhum problema,” 
diz Anders Bjørn com confiança.

Uma vida útil de 500 anos
Tudo é rastreável. Um exemplo do tra-
balho abrangente de segurança da com-
panhia é que contratou um especialista 
em pintura para inspecionar os tanques 
antes da pintura, antes do transporte e 
novamente em conexão com a instala-
ção.

Tudo que a companhia faz é rastreável 
durante todo o processo. Há o raio X de 
100% de toda solda durante a produção. 
Na realidade, há tanto controle dos 
pro dutos que Anders Bjørn avalia a 
vida útil dos tanques ser 500 anos.

7,5 na escala Richter
Os tanques foram construídos para re-
sistirem a um terremoto medindo 7,5 
na escala Richter. “Naturalmente isso 
é totalmente teórico. Se a área for 
atin gida por um terremoto dessa 
magnitude, não sobraria muito na 
região.” Confor me explica Anders 
Bjørn, apesar do alto grau de 
improbabilidade de tal ocorrên cia, os 
tanques são protegidos contra 
terremoto para manter os padrões mais 
elevados de segurança e porque a Ko-
san Crisplant sempre respeita a 
legisla ção local e condições sísmicas.

Na França, os três tanques agora estão 
totalmente cobertos, cercados e pron-
tos para o enchimento de cartuchos de 
gás para os muitos aficionados do 
acampamento.

Camping Gaz
Muitas pessoas conhecem os 
produ tos da Camping Gaz de seus 
acampa mentos. São pequenos 
cartuchos, contendo GLP, utilizados 
para co zinhar em feriados e 
ocasiões seme lhantes. Os produtos 
da Camping Gaz são fabricados na 
França para o Mercado europeu e a 
Coleman Company, Inc. é a 
proprietária da marca.

Tanques subterrâneos de GLP 
planejados, entregues e insta-
lados pela Kosan Crisplant
Dois tanques cilíndricos de 200 m³ 
e um de 100 m³ montados sobre 
leitos de areia e construídos em 
conformidade com CODAP 2000, 
que é a norma francesa. Foram 
pintados com um material resisten-
te que é coberto com uma camada 
de fibra de vidro e foi dada proteção 
catódica para prevenir corrosão. 
São projetados para resistir a um 
terremoto medindo 7,5 na escala 
Richter.
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solução mais rápida era a de estabele-
cer uma planta de container de enchi-
mento em São Vicente. As vantagens 
de uma planta de container são óbvias: 
containeres de enchimento e de serviço 
pré-fabricados do tipo 'plug and play', 
um mínimo de obras civis e um curto 
período de construção e instalação.

Uma das principais razões de termos 
sido escolhidos para este fornecimento, 
foi que estávamos numa posição de agir 
como empreiteiros principais e oferecer 
uma solução de turnkey. Assim sendo, 
o projeto foi implementado pelo nosso 
Departamento de Empreitada & Enge-

nharia em estreita cooperação com a 
equipe de projetos da PDV Caribe, o 
nosso representante venezuelano 
SUMIPECA e os nossos sub-contratados 
(entre outros, a KELECTRIC Co., que 
realiza obras civis em toda a região do 
Caribe).

A planta, montada numa área de ape-
nas 70x50 m abrange tudo, desde as 
obras civis (ruas internas, cercas, 
ilumi nação, drenagem, portaria etc.) 
até as instalações de enchimento, 
incluindo tanques móveis ISO 
construídos em conformidade com os 
atuais padrões de segurança.

O container de enchimento foi comple-
tamente fornecido com sistema de 
transportador de corrente para o trans-
porte dos botijões, 4 máquinas de 
enchi mento UFM em linha, balança de 
con trole, detector de vazamentos, 
máquina seladora a vapor, sistema de 
decanta ção e um sistema de alarme de 
gás.

No container de serviços, há um gerador 
de emergência para casos de falha de 
energia elétrica, um compressor de ar 
comprimido e o sistema PC de supervi-
são para a coleta de dados, uma oficina 
e um almoxarifado de peças sobressa-
lentes.

Faz 17 anos que a Kosan 

Crisplant começou a trabalhar 

em soluções de container para 

encher e/ou manter botijões de 

GLP. Desde que trabalhamos no 

primeiro projeto de container 

na Suécia em 1990, aprendemos 

que somente a imaginação 

coloca um limite na variedade 

de aplicações quando se trata 

de soluções para containeres.

Em contato com a CARICOM (Comuni-
dade Caribenha), da qual participa a 
Venezuela, a companhia venezuelana 
PDVSA estendeu suas atividades na 
região caribenha. Naquela ocasião, a 
PDVSA abriu sua subsidiária, a PDV 
Caribe, a qual, entre outras coisas, 
realiza a distribuição de derivados do 
petróleo, incluindo GLP no Caribe.

Como seu primeiro projeto dentro da 
área de distribuição de GLP, a PDV Ca-
ribe escolheu estabelecer instalações 
de enchimento em São Vicente e as 
Grenadines. Neste contexto fomos 
contatados e as equipes de projeto da 
PDV Caribe e da Kosan Crisplant rapi-
damente chegaram à conclusão que a 

Desenvolvimento do conceito de container

Uma solução completa 
de turnkey

A Kosan Crisplant sentiu-se muito honrada em poder participar da 
inauguração oficial da planta de enchimento da PDV Caribe em São 
Vicente, conduzida pelo presidente Hugo Chávez e o Primeiro 
Ministro de São Vicente, Ralph Gonsalves em fevereiro de 2007

Vista do container de enchimento e os tanques de estocagem de 40´ ISO Vista da entrada da planta incluindo a portaria, container de 
serviço de 20' com gerador de emergência e container da 
administração de 40' (container branco)

1 Container de enchimento de 20’
2 Container da administração de 40’
3 Container de serviços de 20’
4 Estoque de botijões vazios
5 Estoque de botijões cheios
6 Gerador de emergência
7a Portaria de entrada
7b Portaria de saída

8 Entrada de pessoal
9 Alojamento da segurança
10 Transformador
11 Container ISO de 40’ com tanque 

de estocagem de 24 toneladas
12 Mangotes para o container ISO 

de 40’ e ponto de carregamento

13 Estacionamento
14 Rua pública
15 Tanque do gerador de 

emergência
16 Disjuntor principal de 

iluminação
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Contratos e engenharia

Projeto integral na Argélia

No fim de 2004, a Kosan Cris-

plant assinou um contrato com 

a companhia de gás argelina 

NAFTAL que visava a amplia-

ção do centro de enchimento 

de cilindros de gás propano lí-

quido (GPL) em Beni Tamou, 

perto da capital Argel. As fun-

ções de empreiteiro principal 

para todo o projeto foram adju-

dicadas à Kosan Crisplant.

20 anos antes, a Kosan Crisplant tinha 
instalado uma pequena unidade de en-
chimento móvel neste centro. Naquela 
altura, a unidade fazia parte de um 
grande projeto que incluía a entrega 
de um total de 13 pequenas unidades 
de enchimento para diversos centros 
espelhados pela Argélia.

O objetivo da NAFTAL com a amplia-
ção do centro de enchimento de Beni 
Tamou era muito claro: tinham neces-
sidade de uma unidade com capacida-
de superior e também queriam cons-
truir uma unidade mais permanente e 
preparada para futuras ampliações, se 
necessárias.

O prazo de execução de toda a instalação era de 12 me-
ses, praticamente sem interromper a produção na unidade 
existente. Era um prazo relativamente curto em que até os 
mais pequenos atrasos poderiam pôr em causa o cumpri-
mento da data de entrega.

O contrato principal incluiu as seguintes tarefas e os se-
guintes equipamentos:

Trabalhos de construção
• Novo edifício do espaço de enchimento, com painel de 

comandos e sala de compressor
• Plataforma de betão para armazenamento de paletes
• Novo sistema de escoamento de águas pluviais
• Nova plataforma de bombagem para bombas de GPL
• Abertura de canais subterrâneos para tubagens e ca-

blagens, cobertos por placas capazes de suportarem 
pesos elevados

Sistemas e equipamento
• Linha de enchimento com carrossel de 24 posições de 

enchimento e respetivo equipamento de verificação au-
xiliar, sistema de correia de transporte e instalação pa-
ra paletes

• Linha de manutenção com equipamento para testar a 
pressão dos cilindros e instalação de pintura com tinta 
líquida

• Instalação de um novo sistema de condutas de GPL pa-
ra ligar os reservatórios existentes ao novo espaço de 
enchimento

• Fornecimento de duas novas bombas de GPL com prote-
ção contra funcionamento em seco

• Novo anel principal de água para extinção de incêndios 
e instalação de bocas de incêndio, armários de man-
gueiras e detetores de incêndio

• Painéis de controlo de energia e instalações elétricas 
para todos os equipamentos novos

• Novo sistema de segurança basea-
do num sistema de deteção de in-
cêndio/gás. O sistema de segurança 
abrange o novo espaço de enchi-
mento, a estação de bombagem e o 
ponto de descarga para os camiões-
-cisterna. O sistema de segurança 
está ligado a válvulas de incêndio 
que se abrem automaticamente pa-
ra irrigar a zona afetada com água 
em caso de incêndio

Para levar a cabo a adjudicação, a Ko-
san Crisplant assinou contratos com 
um empreiteiro local para a execução 
dos trabalhos de construção e civis e 
com outra empresa local para os traba-
lhos de soldagem. Dorin Lupu, um ges-
tor de obra muito experiente da Kosan 
Crisplant, foi nomeado gestor global 
do projeto.

Para limitar a perda de produção tanto 
quanto possível, a instalação da maior 
parte do novo equipamento ocorreu em 
simultâneo com o enchimento de cilin-
dros na unidade existente. Assim, co-
mo toda a área de construção esteve 
sujeita à existência de gás no ar, foram 
implementados requisitos de seguran-
ça muito rigorosos e que implicaram 
uma coordenação considerável e um 
planeamento muito detalhado em coo-
peração com a organização de segu-
rança da unidade de enchimento.

Aprovações
Ao longo de todos os trabalhos de 
construção, submetemos continuamen-
te amostras de betão às autoridades 

locais e à NAFTAL para aprovação. Os 
trabalhos de soldagem em tubagens e 
condutas foram verificados com testes 
de raios X por uma empresa de inspe-
ção independente e subsequentemen-
te aprovados pelas autoridades.

Toda a instalação foi construída em 
conformidade com os regulamentos da 
Argélia e aprovada pelas autoridades 
locais sem reservas. O sistema de se-
gurança – baseado no sistema de de-
teção de incêndio/gás – foi também 
aprovado pelas autoridades locais re-
levantes sem reservas. O sistema de 
pesagem instalado no equipamento de 
enchimento e verificação da Kosan 
Crisplant tem a aprovação da ONML 
(Office National de Métrologie Légale), 
pelo que cumpre todos os regulamen-
tos locais.

A unidade foi inaugurada a 10 de maio 
de 2006 após testes exaustivos e uma 
minuciosa verificação de toda a insta-
lação. A unidade foi então entregue à 
NAFTAL.

Formação
Como parte integrante do projeto, os 
técnicos da NAFTAL concluíram um 
curso intensivo de formação técnica na 
Argélia. O curso foi liderado e minis-
trado por funcionários da Kosan Cris-
plant Algérie. No final, os três melho-
res formandos foram selecionados pa-
ra um curso de 4 semanas na sede da 
Kosan Crisplant, na Dinamarca, que se 
centrou nas áreas de resolução de pro-
blemas, manutenção e segurança.

Jens Pedersen, supervisor da Kosan Crisplant, faz os últimos 
ajustes no equipamento antes do teste final

A nova instalação de água para extinção de incêndios, incluindo bocas 
de incêndio, armários para mangueiras e detetores de incêndio

A nova plataforma de bombagem com duas bombas de GPL com 
proteção contra funcionamento em seco

No interior do espaço de enchimento, o novo carrossel de 
enchimento eletrónico EFC/24 com 24 UFM

Vista do espaço de enchimento 
concluído no centro de Beni Tamou

Equipa do projeto da Kosan Crisplant 
na Argélia (da esquerda para a direita): 
Naceur Lini (Gestor de Projeto), Dorin 
Lupu (Gestor de Obra), Anders C. 
Anderson (Diretor Geral e CEO), 
Marian Buta (Supervisora), Moussa 
Zoubir (proprietário da Entreprise de 
Réalisation Bâtiment et Travaux de 
Canalisation, E.Re.Ba.T.C.) e Razvan 
Ogrezeanu (Supervisor)
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Soluções completas para o seu negócio de gás

Unidades de renovação de 
cilindros de gás

Ao longo dos últimos anos, a 

Kosan Crisplant forneceu 12 

unidades de renovação de ci-

lindros para várias partes do 

mundo. Vemos um interesse 

crescente nas unidades e nos 

equipamentos de renovação de 

cilindros e estamos a receber 

muitos pedidos de informações 

para vários tipos de unidades e 

equipamentos de renovação de 

cilindros de gás.

Isto é uma indicação clara de que mui-
tos clientes acreditam que o investi-
mento em equipamento e/ou unidades 
completas de renovação de cilindros é 

um bom negócio. Estas são algumas 
das razões que ouvimos:

• Poupança de dinheiro na aquisição 
de cilindros, através da reutilização 
de cilindros que estejam inativos

• Soluções economizadoras de mão 
de obra quando comparadas com 
equipamentos existentes mais anti-
gos

• Ganho de um valor de marketing su-
perior com a melhoria notória da 
imagem do parque de cilindros

• Possibilidade de mudança de ima-
gem e informação destinada ao con-
sumidor

• Vantagens logísticas devido ao aca-
bamento dos cilindros a nível inter-
no assim que voltam do consumidor, 
evitando o manuseamento, o envio, 
a devolução, a aprovação, os testes, 
etc.

• Possibilidade de manutenção de 
unidades ambientalmente seguras 
quando comparadas com equipa-
mentos existentes mais antigos

• Equipamento aprovado de teste de 
cilindros segundo as diretivas das 

autoridades locais, ou seja, mais se-
gurança e mais garantias para os 
utilizadores finais

É essencial fazer uma análise de ne-
cessidades detalhada na primeira fase 
de um projeto de unidade de renova-
ção para garantir a combinação de 
equipamento correta. É necessário 
analisar o parque de cilindros para 
avaliar a relação de distribuição entre 
cilindros e processos.

Obviamente, o objetivo da análise é 
determinar se compensa investir numa 
unidade de renovação por comparação 
com a aquisição de cilindros novos. A 
nossa experiência diz-nos que um diá-
logo aberto e uma colaboração muito 
estreita com os nossos clientes mos-
tram que esse investimento faz senti-
do, estejam em causa pequenas unida-
des manuais ou grandes instalações 
totalmente automáticas.

Tipos de instalações

Os equipamentos e as unidades de re-
novação dividem-se em quatro catego-
rias. Estas categorias foram estabele-
cidas com base nos pedidos de infor-

mações dos nossos clientes e na forma 
como pretendem combinar os equipa-
mentos. As categorias dependem tam-
bém de algumas condições básicas, 
como o tipo de cilindros a processar, a 
capacidade necessária, etc. A combi-
nação de equipamentos pode variar 
sem limitações e ser adaptada a qual-
quer requisito específico.

• Equipamento de renovação para 
zona perigosa integrada em linhas 
de enchimento ou renovação já 
existentes em unidades de 
enchimento

• Unidades completas de renovação 
manuais ou simples com uma 
capacidade de aproximadamente 
50-100 cilindros por hora

• Unidades completas de renovação 
automáticas com capacidade até 
175 cilindros por hora

• Unidades completas de renovação 
automáticas, incluindo equipamento 
para reparações de cilindros e 
tratamento de cilindros a quente, 
com capacidade superior a 250 
cilindros por hora

Equipamento de renovação para 
zona perigosa integrada em linhas 
de enchimento ou renovação já 
existentes em unidades de 
enchimento

A característica mais importante deste 
tipo de equipamento é o facto de ser 
aprovado para utilização em zonas pe-
rigosas, o que facilita e acelera a ins-

talação do equipamento na unidade e 
a respetiva colocação em funciona-
mento.

Já fornecemos muitos equipamentos 
de retificação da estrutura exterior e 
do anel da base dos cilindros. Um cilin-
dro com anel da base e estrutura exte-
rior retificados tem um valor de merca-
do superior e é mais fácil de armaze-
nar, transportar e processar (por exem-
plo, numa linha de enchimento). Ao re-
tificar um cilindro, evita-se a substitui-
ção da estrutura exterior e/ou do anel 
da base, que é um processo muito 
mais complicado e que requer ferra-
mentas bastante diferentes.

É possível incluir equipamento para a 
pintura cosmética dos cilindros. No en-
tanto, isto costuma exigir um solvente 
de secagem rápida na tinta, o que sig-
nifica que a espessura do revestimento 
sobre a superfície do cilindro está limi-
tada a 5-10 µ.

Temos ainda equipamento para prepa-
rar os cilindros para os processos de 
renovação ou enchimento, por exem-
plo, sistemas de abertura e fecho de 

válvulas, equipamento de evacuação e 
equipamento de teste de pressão.

Este tipo de equipamento pode ser for-
necido num contentor já pronto para 
utilização. Trata-se de uma solução fle-
xível que permite a deslocação do equi-
pamento para outras unidades onde 
existam cilindros fora de circulação, pa-
ra efeitos de inspeção e/ou renovação.

Unidades completas de renovação 
manuais ou simples com uma 
capacidade de aproximadamente 
50-100 cilindros por hora

A maior parte dos processos neste tipo 
de unidades são executados manual-
mente. O equipamento fica situado nu-
ma zona não perigosa, por exemplo, 
um edifício separado fora da área de 
enchimento. Espera-se que os cilindros 
cheguem à unidade já sem gás e sem 
válvula. Este tipo de unidade é tipica-
mente composto pelo seguinte equipa-
mento:

• Equipamentos de retificação da es-
trutura exterior e do anel da base 
dos cilindros

Inspeção interna

Equipamento de retificação do anel da 
base

Vista de uma unidade de renovação de cilindros de GPL na Arábia Saudita

Equipamento de pintura com tinta em pó, totalmente automático
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• Equipamento de teste de pressão
• Equipamento manual de limpeza 

com ar comprimido
• Equipamento de pintura semiauto-

mático instalado numa cabina de 
pintura, incluindo transportador ele-
vado com ou sem forno de secagem

• Equipamento de abertura e fecho de 
válvulas

• Equipamento de teste de pressão 
(verificação de cilindros e ligações 
de válvulas)

• Equipamento de marcação dos cilin-
dros com o logótipo da empresa, 
etc.

Unidades completas de renovação 
automáticas com capacidade até 
175 cilindros por hora

Esta categoria de unidades de renova-
ção é composta por soluções automáti-
cas que reduzem os processos manu-
ais a um mínimo. Todas as funções de 
trabalho pesado são totalmente auto-
matizadas, o que significa uma redu-
ção de 50% dos recursos humanos 
neste tipo de unidades em comparação 
com as unidades manuais ou semiau-
tomáticas. O tratamento da superfície 

dos cilindros (pintura) costuma ser efe-
tuado com tinta em pó.

Espera-se que os cilindros cheguem à 
unidade já sem gás e sem válvula. Este 
tipo de unidade é tipicamente compos-
to pelos seguinte processos:

• Equipamento para limpeza interna 
dos cilindros

• Equipamento para enchimento dos 
cilindros com água antes do teste 
de pressão

• Soluções de carrossel para teste de 
pressão, com tubos imersos integra-
dos e rotação vertical dos cilindros 
para inspeção visual do corpo dos 
cilindros

• Equipamento de colocação de gan-
chos para deslocação dos cilindros 
num transportador elevado

• Equipamento para carregar/descar-
regar cilindros para/de um transpor-
tador elevado, equipamento de gra-
nalhagem e unidade de pintura

• Equipamento de granalhagem
• Unidade completa de pintura, com 

secção de aplicação de pó, forno de 
cura e secção de arrefecimento

• Equipamento de remoção de ganchos

• Equipamento para inspeção visual do inte-
rior dos cilindros

• Equipamento de limpeza de roscas
• Equipamento de impressão a jato de tinta 

para marcação dos cilindros com dados 
(por exemplo, valor da tara, data da última 
inspeção, etc.)

• Equipamento de abertura e fecho de vál-
vulas

Todas as máquinas e funções são personali-
zadas para os nossos clientes, mas sempre 
baseadas nas soluções normalizadas e 
exaustivamente testadas da Kosan Crisplant 
para processamento automático de cilindros.

Unidades completas de renovação auto-
máticas, incluindo equipamento para 
reparações de cilindros e tratamento de 
cilindros a quente, com capacidade su-
perior a 250 cilindros por hora

As unidades desta categoria são normalmen-
te concebidas para uma capacidade de reno-
vação de 250 ou mais cilindros do tipo do-
méstico por hora.

A razão para investir neste tipo de unidades 
é o aproveitamento de uma grande quantida-
de de cilindros que, por motivos vários, fo-
ram retirados de circulação ao longo de mui-
tos anos. Cilindros com amolgadelas, estru-
turas exteriores danificadas ou anéis da base 
danificados, tinta a sair, etc., que vão sendo 
arrumados em áreas de armazenamento re-
motas por já não cumprirem os requisitos de 

segurança e qualidade dos fornecedo-
res e dos utilizadores finais.

O número de cilindros retirados de cir-
culação tem crescido continuamente 
ao longo dos anos em muitas unidades 
de enchimento, pelo que hoje é possí-
vel encontrar muitas centenas de mi-
lhar de cilindros em áreas de armaze-
namento remotas. Como estão fora de 
circulação, estes cilindros ocupam es-
paço de armazenamento valioso sem 
contribuírem ativamente para o negó-
cio.

Com a crescente procura de cilindros 
no mercado, existem basicamente du-
as soluções: adquirir cilindros novos ou 
investir numa unidade de renovação de 
cilindros retirados de circulação. Após 
uma análise rigorosa, muitos clientes 
optam pela última opção. Atualmente, 
um cilindro novo custa entre 20 e 25 
USD. O preço de um cilindro danificado 
e perfeitamente renovado pode ser de 
apenas um quarto, dependendo no ní-
vel de custos local e dos processos ne-
cessários.

Numa grande área de armazenamento 
onde existam centenas de milhar de ci-
lindros danificados à espera de voltar à 

circulação, um projeto destes pode ser 
razoavelmente mais económico do que 
a aquisição de cilindros novos. E note-
-se que a qualidade dos cilindros reno-
vados é totalmente comparável à qua-
lidade de um cilindro novo!

Uma unidade completa deste tipo é 
composta pelos seguintes equipamen-
tos e processos:

• Unidade de paletes para remover os 
cilindros defeituosos das paletes e 
colocar os cilindros renovados em 
paletes

• Equipamento de evacuação e equi-
pamento de remoção do gás residu-
al dos cilindros (em áreas perigosas)

• Equipamento de abertura e fecho de 
válvulas (em áreas perigosas)

• Equipamento de agrupamento de ci-
lindros para os diversos processos

• Equipamento de retificação da es-
trutura exterior e do anel da base 
dos cilindros

• Equipamento de inspeção do exte-
rior e do interior e equipamento de 
lavagem

• Equipamento de verificação do peso 
dos cilindros

• Equipamento de substituição de es-
truturas exteriores e anéis da base 

(equipamento de corte, esmerilação 
e soldagem)

• Equipamento de retificação de amol-
gadelas

• Forno de recozimento/normalização
• Soluções de carrossel para teste de 

pressão
• Equipamento para tratamento da su-

perfície, incluindo equipamento para 
carregar/descarregar cilindros para/
de um transportador elevado com 
destino a equipamento de granalha-
gem e unidade de pintura completa 
com secção de aplicação de pó, for-
no de cura e secção de arrefecimen-
to

• Equipamento de preparação dos ci-
lindros para o enchimento, incluindo 
limpeza de roscas, introdução de 
válvulas e teste de estanquicidade 
das ligações das válvulas

• Equipamento de marcação dos cilin-
dros com o logótipo da empresa, 
etc.

• Equipamento de pesagem e marca-
ção dos cilindros, impressão a jato 
de tinta do valor da tara, da data da 
inspeção, de avisos e de outras in-
formações

Forno de recozimento/normalização

Carrossel de teste de pressão

Equipamento de granalhagem

Equipamento de impressão por serigrafia
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Kosan Crisplant a/s
Alsvej 21
DK-8940 Randers SV
Dinamarca

Tel +45 8740 3000
Fax +45 8740 3010
sales@makeenenergy.com
service@makeenenergy.com
www.kosancrisplant.com
www.makeenenergy.com

Engenharia, contratação e serviços de construção

Engineering Procurement Construction

Kosan Crisplant é parte da


