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- Comporta para líquidos limpos ou carregados com sólidos. 

- Design da comporta circular, quadrada ou rectangular. 

- Possibilidade de fecho vertical ou inclinado. 

- Múltiplos materiais de fecho disponíveis. 

- Concebida para instalação apoiada em paredes através de 

ancoragens ou aparafusada a um flange. 

- Possibilidade de design extra plano. 

 

Aplicações gerais:   

- Esta comporta de retenção foi concebida para montagem 

como final de linha. Pode ser instalada apoiada sobre uma 

parede através de ancoragens ou aparafusada a um 

flange. O seu design pode ser circular, quadrado ou 

rectangular. Para efectuar o fecho é utilizada uma junta 

de elastómero, conseguindo-se a estanqueidade. 

É adequada para trabalhar com líquidos limpos ou 

carregados com sólidos. É sobretudo utilizada em: 

- Estações de tratamento de águas - Regadios  

- Centrais hidroeléctricas  - Condutas  

 

Tamanhos: 

- Desde DN80 ou 125x125 até DN3000 ou 3000x3000 (dimensões 

superiores a pedido). Consultar a CMO para conhecer as dimensões 

gerais de uma comporta de retenção em betão. 

 

(ΔP) de trabalho: 
- A pressão de trabalho máxima adapta-se às necessidades do cliente 

em cada projecto. Estas comportas foram concebidas para 

cumprirem as condições de serviço acordadas para a obra onde são 

instaladas. 

 

Flanges / obra civil: 

Possibilidade de montagem aparafusada a um flange ou apoiada sobre uma parede: 

- Flange: a união da comporta a um flange pode ser realizada de acordo com normas diferentes: PN10, 

PN6, PN16, PN25, ANSI 150, Norma Australiana, Norma Britânica, Norma JIS… 

- Obra civil: Estas comportas podem ser concebidas para serem fixadas à parede através de 

ancoragens de expansão ou químicas. Os furos necessários para fixá-las são realizados na 

montagem, utilizando o corpo das comportas como guia. 

 

Estanqueidade. 

- A estanqueidade das comportas de retenção FL cumpre os requisitos da regulamentação DIN 19569, 

classe 5 de fugas. 
 

 

Comporta de retenção final de linha UNIDIRECCIONAL 

fig. 1 

fig. 2 
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Directivas:  

- Directiva sobre máquinas: DIR 2006/42/CE (MÁQUINAS). 

- Directiva sobre equipamentos sob pressão: DIR 97/23/CE (PED) ART.3, P.3. 

- Directiva sobre atmosferas explosivas (opcional): DIR 94/9/CE (ATEX) CAT. 3 ZONA 2 e 22 GD, para 

obter informações sobre as categorias e zonas, contactar o departamento técnico-comercial da CMO. 
 

Dossier de qualidade: 

- A estanqueidade da área do suporte é medida em galgas. 

- É possível fornecer certificados de materiais e testes. 
 

 
 

 

As comportas de retenção FL foram concebidas para trabalhar com líquidos. Um dos elementos principais das 
FL é o corpo. Este componente é fixado directamente ao flange ou à parede e possui olhais pequenos, nos 
quais se fixa a tampa e dobra sobre os mesmos. Para obter a estanqueidade e evitar fugas de líquido, utiliza-
se uma junta de elastómero que fica aparafusada ao corpo através de um flange de aço inoxidável. 
As FL da CMO podem ser concebidas de duas formas:  

• Para instalar sobre um flange: o corpo terá à disposição um flange perfurado com a norma exigida pela 
instalação. A montagem será realizada aparafusada. 

• Para instalar apoiada sobre uma parede: o corpo terá à disposição um flange perfurado de acordo com 
o design da CMO e será utilizado o mesmo corpo como modelo para realizar os furos necessários na 
obra. A montagem será realizada por meio de ancoragens de expansão ou ancoragens químicas. 

As dimensões internas de passagem do corpo coincidem com as dimensões do orifício da parede ou com o 
interior do flange da instalação, fazendo com que não exista qualquer obstrução na passagem do fluido e, 
desta forma, quando a comporta está completamente aberta, proporciona uma passagem total e contínua, 
evitando acumulações de resíduos. 
Características principais das comportas de retenção final de linha FL: 

• Pouco espaço necessário para a sua instalação. 

• Passagem total e contínua quando a comporta está na posição aberta. 

• Manutenção muito reduzida e simples. 

• Vida útil da comporta muito prolongada 
graças ao seu design simples mas robusto. 

• Possibilidade de design quadrado, 
rectangular ou circular. 

 

 
 
 

 

 

 

 

LISTA DE COMPONENTES  

COMPONENTE 
VERSÃO 

S275JR 

VERSÃO 

AISI304 

VERSÃO 

AISI316 

1- Corpo S275JR  AISI304 AISI316 

2- Tampa S275JR AISI304 AISI316 

3- Junta EPDM EPDM EPDM 

4- Flange junta AISI304  AISI304 AISI316 

5- Braço S275JR  AISI304 AISI316 

6- Eixo AISI304  AISI304 AISI316 

7- Casquilho BRONZE BRONZE BRONZE 

8- Parafusos A2 A2 A4 

Vantagens do "Modelo FL" da CMO  

tabela 1 

fig. 3 
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1- CORPO 
O corpo deste tipo de comportas é realizado em estrutura 
mecano-soldada, fabricado numa só peça e construído com 
chapas de diferentes espessuras, com reforços para evitar 
possíveis deformações e aumentar a robustez.  
Para obter a estanqueidade e evitar fugas de líquido, utiliza-se 
uma junta de elastómero que fica aparafusada ao corpo através 
de um flange de aço inoxidável. 
Existe a possibilidade de corpos quadrados (fig. 4), rectangulares 
ou circulares (fig. 5). Fabricam-se conforme as necessidades de 
cada projecto em concreto. 
Para fixar o corpo na instalação, a CMO dispõe de dois tipos de 
design: 

• Aparafusado a um flange existente na obra. 

• Apoiado sobre uma parede e fixado através de 
ancoragens de expansão ou químicas. 

Como o corpo é concebido em função das dimensões do orifício 
da parede ou da tubagem da 
instalação, faz-se com que não 
existam ressaltos, sendo a 
passagem total e contínua quando a comporta está completamente 
aberta. 
O material utilizado habitualmente é o aço inoxidável AISI304 ou AISI316, 
mas também podem ser fabricados em aço-carbono S275JR. Dependendo 
das condições de submissão da comporta, a pedido existem outros 
materiais especiais à escolha, tais como o AISI316Ti, Duplex, 254SMO, 
Uranus B6, alumínio... 
Por norma, as comportas de aço-carbono são pintadas com uma 
protecção anticorrosiva de 80 mícrones de EPÓXI (cor RAL 5015), embora 
existam à disposição do cliente outros tipos de protecções anticorrosivas. 

 
 

2- TAMPA 
 

O material de fabrico habitual da tampa costuma ser igual ao 

material utilizado para fabricar o corpo, mas eles também podem 

ser fornecidos com outros materiais ou combinações a pedido.  

Dependendo das dimensões da comporta, existe a possibilidade de 

se soldarem alguns reforços na tampa (tal como se pode ver na fig. 

6) para se obter a resistência necessária.  

A tampa é fixada ao corpo pela parte superior. É aqui que se 

encontra o ponto de rotação da comporta e a tampa dobra-se 

sobre este ponto de rotação. 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DO DESIGN 

fig. 5 

fig. 4 

fig. 6 



 
C O M P O R T A  D E  R E T E N Ç Ã O                S É R I E  F L  

C.M.O. 

       Amategui Aldea 142, 20400 Txarama-Tolosa (SPAIN)                 TEC-FL.ES00 

 Tel. nacional: 902.40.80.50 Fax: 902.40.80.51 / Tel. internacional: 34.943.67.33.99 Fax: 34.943.67.24.40 
cmo@cmo.es   http://www.cmo.es                                         pág. 4 

3- SUPORTE  
 

O fecho comum deste tipo de comportas é realizado através de jantes de elastómero localizadas em 
todo o perímetro do corpo da comporta; estas jantes de 
borracha são aparafusadas ao corpo através de flanges de 
aço inoxidável.  
Apesar de o material da junta de estanqueidade comum 
ser o EPDM, dependendo das aplicações de trabalho que 
se pretende dar à comporta (temperatura de trabalho, 
tipo de fluido...) existem outros tipos de materiais 
disponíveis para escolher a junta mais adequada. A seguir 
são descritas as características das juntas mais habituais e 
posteriormente encontrará um resumo das mesmas na 
tabela 2: 
 

Materiais da junta de estanqueidade  

EPDM  

Recomendado para temperaturas não superiores a 90 ºC*, proporciona à comporta uma estanqueidade 

de 100%. Aplicação: água e ácidos. 

NITRILO 

É utilizado em fluidos que contêm massas lubrificantes ou óleos com temperaturas não superiores a 90 

°C*. Proporciona à comporta uma estanqueidade de 100%. 

VITON 

Adequado para aplicações corrosivas e a altas temperaturas, até 190 °C em contínuo e picos de 210 °C. 

Proporciona à comporta uma estanqueidade de 100%. 

SILICONE 

Sobretudo utilizada na indústria alimentar e para produtos farmacêuticos com temperaturas não 

superiores a 200 °C. Proporciona à comporta uma estanqueidade de 100%. 

PTFE 

Adequado para aplicações corrosivas e PH entre 2 e 12. Não proporciona à comporta 100% de 

estanqueidade. Fuga estimada: 0,5% do caudal na tubagem. 

BORRACHA NATURAL 

Pode ser utilizada em múltiplas aplicações a temperaturas não superiores a 90 °C, com produtos 

abrasivos e proporciona à comporta uma estanqueidade de 100%. Aplicação: fluidos em geral.  

 

Nota: em algumas aplicações são usados outros tipos de borracha, tais como hypalon, butilo... Se 

necessitar desses tipos de borracha contacte a CMO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: mais detalhes e outros materiais a pedido. 

* �  EPDM e nitrilo: é possível até T.ª Máx.: 120 °C a pedido. 
 

 

SUPORTE/JUNTAS                                                      
Material T.ª Máx. (ºC) Aplicações 

EPDM (E) 90 * Água, ácidos e óleos não minerais 

Nitrilo (N) 90 * Hidrocarbonetos, óleos e massas 

Viton (V) 200 Hidrocarbonetos e dissolventes 

Silicone (S) 200 Produtos alimentares 

PTFE (T) 250 Resistente à corrosão 

Borracha natural 90 Produtos abrasivos 

Tabela 2 

Tampa 

Corpo 

Junta Flange 
Junta 

fig. 7 
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4- ACCIONAMENTOS 
 

Estas comportas FL não têm um sistema de accionamento, são automáticas. É o mesmo fluido que abre 

ou fecha a comporta.  

Quando o fluido vem do interior da tubagem para o exterior, empurra a tampa e esta dobra-se sobre o 

ponto de rotação, abrindo a comporta. O grau de abertura será proporcional à pressão do fluido, pelo 

que quanto maior for a pressão, maior será a abertura da comporta (fig. 8).  

Quando o fluido vem do exterior para a tubagem, empurra a tampa contra o corpo, pressionando a 

junta de elastómero e, desta forma, consegue-se a estanqueidade. Quanto maior for a pressão do 

fluido, maior será a pressão da tampa contra o corpo, pelo que a estanqueidade está assegurada em 

qualquer momento (fig. 9).  

A estanqueidade cumpre os requisitos da regulamentação DIN 19569, classe 5 de fugas. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 8 fig. 9 

Comporta aberta Comporta fechada 
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Existem vários acessórios para adaptar a comporta a condições de trabalho específicas, tais como: 

- Fins de curso mecânicos, detectores indutivos e posicionadores:  

Instalação de fins de curso ou detectores para indicar a posição pontual da comporta e posicionadores 

para indicar a posição contínua. 

- Limitadores de abertura mecânicos (barreiras mecânicas):  

permitem ajustar mecanicamente a abertura, limitando o grau de abertura desejado que a comporta 

efectua. 

- Sistema de bloqueio mecânico:  

Permite bloquear mecanicamente a comporta numa posição fixa durante longos períodos de tempo. 

- Recobrimento com epoxi:  
Todos os corpos e componentes de aço-carbono das comportas CMO são recobertos com uma capa de 
EPÓXI, que confere às comportas uma grande resistência à corrosão e um excelente acabamento 
superficial. A cor standard da CMO é azul RAL-5015. 
-Modelo extra plano:  
Existe um modelo das comportas FL da CMO denominado de extra plano; esta versão é adequada para 
instalações que não disponham de muito espaço. As dimensões da comporta são reduzidas ao mínimo 
para que ocupe o menos espaço possível. 
-Corpo alargado:  
Permite que a comporta verta o fluido a uma distância desejada de fixação ao flange ou parede da 
comporta. 
 -Fecho inclinado:  
Neste tipo de comportas a inclinação do fecho ajuda a realizar o processo de fecho da tampa. 
-Quadro balastrado:  
Opção de quadro com balastro fixo, por exemplo de cimento, ou com balastro variável, por exemplo de 
areia. Com esta última é possível variar o peso do balastro em função dos requisitos da instalação, 
enchendo ou esvaziando o quadro através dos tampões que possui para este efeito. 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACESSÓRIOS E OPÇÕES 

fig. 10 
fig. 11 

fig. 12 

fig. 13 fig. 14 
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F 
 

 
Estas comportas de retenção final de linha da CMO são concebidas de acordo com as necessidades 

específicas de cada cliente para cada projecto. Tal como se especificou ao longo deste manual, existe 

uma infinidade de possíveis designs para esta comporta, que dependem de múltiplas variáveis, tais 

como a pressão de trabalho, as dimensões, materiais, o tipo de fixação…. caso pretenda conhecer as 

medidas gerais de alguma comporta específica entre em contacto com a CMO e solicite essas 

informações. 

 

 
 
 
Tal como referimos anteriormente, existem várias opções para fixar a comporta FL na instalação, mas as 

mais habituais são as seguintes: 

 

- Aparafusado a um flange existente na instalação; para isso é necessário conhecer a norma deste 

flange, de modo a que a nossa comporta seja fabricada de acordo com a mesma norma e fixada 

sem nenhum problema. 

- Apoiado sobre uma parede e fixado através de ancoragens de expansão ou químicas. Para esta 

opção é extremamente importante que a parede onde é apoiada a comporta seja completamente 

plana, caso contrário ao começar a apertar as ancoragens o corpo pode deformar-se e sofrer danos 

irreparáveis. 

 

Estas são as opções de fixação mais habituais, mas tal como se referiu em várias ocasiões ao longo deste 

manual, o design destas comportas FL é definido de acordo com as necessidades de cada cliente para 

cada projecto em concreto, pelo que se pretender outra opção de fixação entre em contacto com o 

departamento técnico-comercial da CMO e será realizado um projecto ajustado de acordo com as 

necessidades da instalação.  
 

 

DIMENSÕES PARA VÁRIAS OPÇÕES 

OPÇÕES DE FIXAÇÃO 


