


O NOSSO PAPEL É MELHORAR O SEU!
A Semco atende a indústria de celulose e papel há mais
de 20 anos, e tem por característica o fornecimento de
equipamentos robustos, de alta eficiência em mistura,
padronização de polpa, preparação de aditivos, tintas e
corantes para papel. Ressaltamos que a qualidade de mistura
das polpas e seus aditivos tem influência direta para o melhor
desempenho das máquinas de papel, e para um resultado de
excelência no produto final.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Torres de Massa e Celulose
Nossos impelidores Hydrofoil de alto desempenho possibilitam
ofertar agitadores com potências mais baixas, gerando maiores
taxas de movimentação dentro do tanque. Esses impelidores
geram altas vazões, possibilitando assim redução no tempo de
residência da polpa dentro do tanque, aumentando a eficiência do
processo.

Tanques de Massa para a Máquina de Papel
A uniformidade da consistência da polpa é o principal diferencial da
Semco nesse processo. Garantimos total mistura da polpa com
aditivos e corantes (quando necessário) em qualquer ponto do
tanque e com uma ótima taxa de movimentação da polpa. Não
podemos deixar de ressaltar que conseguimos evitar também a
estratificação das fibras, melhorando o rendimento na distribuição
da polpa na máquina de papel.

Preparação de Aditivos
Os agitadores Semco com alta eficiência são ideais para os
processos de preparação de aditivos, tais como: dispersão e
cozimento de amido, polpa de caulim, corantes, alvejantes etc.
Com impelidores Hydrofoil de alta performance, nossos agitadores
possuem alto grau de agitação, com baixo consumo de energia,
resultando em equipamentos de menor porte.

Tratamento de Efluentes
A Semco possui larga experiência no fornecimento de agitadores
para tratamento de efluentes, com equipamentos de altíssima
performance, que possibilitam que o processo seja totalmente
controlado e que possa ocorrer em tempos menores, permitindo
assim que o projeto das estações sejam menores. Possuímos
também em nossa linha de equipamentos, aeradores de baixa
rotação e alta capacidade de incorporação de ar, com alta taxa de
transferência de O2,e com baixa emissão de aerossóis.

Agitadores de Entrada Lateral

OUTRAS APLICAÇÕES

Torre de refugo;
Torre de água branca;
Tanque de massa desagregada;
Tanques de preparação de clorados;
Tanques de recuperação de dregs;
Tanques de licor branco.

TIPO BSE
Sistema de redução por polias e correias, com redução até 1:4,1
para capacidade instalada até 2000 Nm, com rolamentos reforçados
e sistema de “SHUT-OFF”, para manutenção da selagem sem
esvaziamento do tanque.

TIPO PMV-EL
Sistema de redução por engrenagens helicoidais paralelas ou
ortogonais, para capacidades instaladas de até 12.000 Nm, com eixo
de saída oco montado sobre rolamentos cônicos reforçados e com
sistema de “SHUT-OFF” para permitir a manutenção de selagem
sem o esvaziamento do tanque.

HYDROFOIL SL
Impelidores de fluxo axial, com ex-
tra baixo cisalhamento, são os mais
eficientes para aplicações em flui-
dos de baixa viscosidade, até 2.500
cp, e a melhor escolha para pro-
cessos de simples mistura e sólidos
em suspensão. São fabricados nos
modelos SL-390 e SL-450, com
números de potência variando de
0.3 a 0.6.massa. Seus modelos são
SH-420, SH-390 e SH-450.

HYDROFOIL SH
Com características de “Wide Blade”,
os impelidores tipo SH são os mais
eficientes de fluxo axial, destinados a
mistura de produtos de alta viscosi-
dade, podendo operar até 100.000
cp. Quando aliados aos impelidores
Smith ou SDE-690, formam o me-
lhor conjunto para dispersão de gases
e transferência de massa. Seus mo-
delos são SH-420, SH-390 e SH-450.

Impelidores mais usados
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