
SETOR INDUSTRIAL CELULOSE E  PAPEL

ENGENHARIA
INDUSTRIAL

 

Projeto de máquinas, equipamentos e sistemas  
Fabricação e reforma de máquinas e equipamentos 
Controle automático de processos de manufatura  



A SOLID DESIGNER é uma empresa jovem mas que nasceu com uma experiência e acervo de conhecimentos

tecnológicos muito amplo. Está formada por um grupo de engenheiros e técnicos de longa experiência industrial.

A SOLID DESIGNER projeta e fabrica com empresas metalúrgicas associadas, uma série de equipamentos e

sistemas para a Indústria Brasileira. Os mesmos são totalmente personalizados ao processo, deste maneira se

assegura o êxito da aplicação. Nesses 15 anos temos gasto horas e horas no projeto, teste e provas em campo dos

nossos equipamentos.

A nossa engenharia contempla sempre a ativa participação dos clientes em tudo o que diz respeito da definição

de requerimentos, e sempre apontando no melhor custo/benefício.

Através de software CFD e da tecnologia usada na abordagem da mecatrônica nós é possível criar a prototipagem

digital. Com esta tecnologia, podemos explorar virtualmente o produto completo, antes mesmo dele ser

construído.

Os nossos profissionais possuem uma ampla experiência industrial em diversas áreas, principalmente em

processos térmicos, estão sempre habilitados a propor e desenvolver soluções que permitem melhorar os

processos produtivos dos nossos clientes.

 

As soluções típicas que fornecemos são:

Sistemas mecatrônicos diversos, aplicados ao meio industrial.
Componentes diversos, para a termodinâmica aplicada.
Sistemas de vapor e condensado.
Sistemas para a recuperação de energia residual de diversas fontes.
Secadores diversos, especialmente para a secagem de biomassa e outros produtos industriais.



NOTA:
Todos os dispositivos ou equipamentos ou sistemas, projetados e fabricados pela 

SOLID DESIGNER descritos nesta brochura, podem ter inteligência embarcada, ou

seja dispositivos eletrônicos e programas (hardware e software) para realizar tanto

tarefas  de controle local ou de medição de sinais de processo quanto de status. Os

sinais tanto de entrada quanto de saída podem ser enviados via link de comunicação 

sem-fio, (WirelessHart) até sistemas de controle local como DCS, PLC, SCADA, AD do

cliente ou ainda via internet, para acesso desde qualquer local do mundo.



Muito mais eficiente que trocadores de calor
clássicos.
40% mais energia transferida ao líquido aquecido.
40% menos de consumo de vapor.
Sem partes móveis que possam desgastar.
Sem cavitação nos mecanismos internos.
Aquecimento instantâneo.
Permite um controle de temperatura muito preciso.
Sem golpe de aríete.
Longa vida útil.
Design compacto.
Projetos totalmente personalizados

Aplica-se no aquecimento de água branca,
água de chuveiros, licor preto e outros líquidos

aquosos no processo de papel e celulose.

Aplica-se no desuperaquecimento do vapor em
circuitos com geração em alta pressão, 40 bar ou mais.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

AQUECEDORES DE  ÁGUA A VAPOR DESUPERAQUECEDORES DE VAPOR E GASES

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO EM MÁQUINAS DE PAPEL GERAL

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOSAlta resistência ao desgaste por cavitação.

Sem partes móveis que precisem manutenção.

Desuperaquecimento instantâneo.

Spray com água com partículas menores que 50

mícrones.

Permite um controle de temperatura muito

preciso.

Longa vida útil.

Design compacto.

Projetos totalmente personalizados.

Alta resistência ao desgaste por cavitação.

Sem partes móveis que precisem manutenção.

Menor consumo de vapor motriz de alta pressão.

Ação de compressão instantânea.

Longa vida útil.

Design compacto.

Projetos totalmente personalizados.

Utilizados em projeto de secagem de máquina de papel em

cascata, consegue-se até um 35% de economia de vapor.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

TERMOCOMPRESSORES E EJETORES

Aplica-se na economia de energia térmica comprimindo vapor de
baixa pressão refugados em vapor a pressão mais alta para ser

utilizado no aquecimento de diversos processos como na secagem
de máquinas de papel. São peças chaves também na geração de

vácuo em forma hidrodinâmica em sistemas de esfriamento.



Altamente eficientes pois retiram até o 80% do ar e
umidade que se transportam misturados com o vapor.
Mínima manutenção, que se reduz apenas a eventuais
limpezas.
Longa vida útil.
Design compacto.
Projetos totalmente personalizados, diversas capacidades.

Em qualquer sistema de distribuição de vapor é necessário que o
mesmo seja o mais seco possível (sem umidade). Porém isto não

ocorre  após a geração do mesmo na caldeira. Por outro lado o
conteúdo de ar (gases não condensáveis, O2, CO2 e outros gases
contidos no ar) que se transporta junto com o vapor  resulta ser

altamente prejudicial do ponto de vista da transferência do calor
como do ponto de vista do danos por corrosão. As purgas de

condensado não comportam a função de retirada destes apenas a
função de retirada do condensado produzido no sistema.

As perdas de calor do vapor antes da sua aplicação final chegam
a ser expressivas por ineficiência na evacuação de condensado

nas linhas de distribuição ou no elemento final de utilização (até
um 0,5 % por purgador), seja pela ineficiência dos purgadores

utilizados ou pela falta da devida manutenção que muitos tipos
de purgadores precisam para operar em forma eficiente.

Ciente destes problemas nós projetamos um purgador eficiente
que praticamente não precisa de manutenção, sendo que sua
operacionalidade pode até ser comandada desde um sistema

de controle automático.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

SEPARADORES DE AR E UMIDADE EM
LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR PURGAS ESPECIAIS, ESTAÇÕES DE PURGA

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Altamente eficientes pois retiram totalmente o
condensado produzido nas linhas de distribuição.
Mínima manutenção que se reduz apenas a eventuais
limpezas.
Permitem economizar do vapor gasto no processo.
Podem ser controlados desde um sistema QCS ou PLC.
Longa vida útil.
Projetos totalmente personalizados.

Baixo custo.
Longa vida útil, fabricados em aço inoxidável.
Precisos (com compensação de temperatura).
Transmissores da marca de escolha do cliente
(Smar, Hendress+Hausser, Emerson, Wika, outros)

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

SENSORES/TRANSMISSORES DE VAZÃO GASES

Projetados baseados no efeito Venturi.
Não produzem perda de carga, sem partes

móveis fabricados em aço inoxidável.



Baixas perdas térmicas.
Resistentes a corrosão causadas por presença de
CO2 e O2 no vapor.
Bem projetados para as condições necessárias
exigidas por sistemas de vapor em circuito fechado.
Projetos totalmente personalizados

Os tanques de coleta de condensado jogam um papel
importante dentro de um sistema de vapor pois o

condensado coletado tem energia e ademais ele é água
desmineralizada, água esta que teve previamente um custo
para ser preparada antes de jogar na caldeira, sendo assim

os tanques de coleta tem de ser bem dimensionados
apresentando baixas perdas térmicas.

Aplica-se em circuitos de vapor onde haja recuperação de
energia para aplicação local. Permitem mediante o uso

também de um termocompressor, gerar até 21% de vapor
de media pressão que pode ser utilizado para alimentar

caixas de vapor, aquecimento de águas de chuveiros,
aquecimento de massas celulósicas , pré-aquecimento de

licor preto na área de celulose etc.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

ESTAÇÕES DE COLETA DE CONDENSADO ESTAÇÕES E TANQUES SEPARADORES, FLASH

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Baixas perdas térmicas.
Resistentes a corrosão causadas por presença de
CO2 e O2 no vapor.
Eficientes permitem gerar até 21% de vapor de
baixa pressão (1 a 4 bar).
Projetos totalmente personalizados.

Altamente eficientes permitindo aumentar a
geração de vapor em até 14%.
Diminuição do consumo combustível de até 7%.
Sem partes móveis, mínima manutenção.
Longa vida útil.
Projetos totalmente personalizados.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

DESAERADORES DE ÁGUA DE REPOSIÇÃO DE CALDEIRAS

Os desaeradores de água de reposição de caldeiras são
uma peça fundamental na geração de vapor . Acontece

que a água após a desmineralização, que normalmente é
o único procedimento que se faz, contém ainda O2 e CO2

dissolvidos . Estes gases produzem sérios danos as
tubulações dos trocadores de calor e nas tubulações e

trocadores de calor à jusante. Existe ainda um problema
que nunca é levado em conta, que é a perda de eficiência

na geração em razão de que estes gases só ocupam
espaço, não contribuindo na troca térmica, vistos que eles

não contem calor latente de condensação.



SISTEMAS ENGENHEIRADOS FLUODINÂMICA  E TERMODINÂMICA APLICADA

CIRCUITOS DE VAPOR E OUTROS FLUÍDOS PRÉ-MONTADOS EM SKID

A utilização do vapor no meio industrial é ampla por ser o meio mais eficiente e barato
de transmitir energia à distância.
O meio moderno de instalar sistemas de vapor e outros fluídos em plantas industriais
é mediante a instalação de circuitos pré-montados realizados por empresas de
engenharia industrial tal como somos nós na SOLID DESIGNER.
Os industriais só tem a ganhar utilizando este meio para realizar algum processo onde
esteja envolvido a utilização de energia térmica ou o tratamento de fluídos químicos.

Circuitos de alimentação de Vapor Pré-montados em Skid

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Altamente eficientes pois os circuitos são especialmente projetados de acordo as
necessidades específicas do processo, sendo que seu funcionamento é testado
previamente em forma computacional empregados SW de análises matemáticos
(CFD), que simulam o funcionamento otimizado dos equipamentos e sistemas.
Soluções mais econômicos em razão de que SOLID DESIGNER é uma empresa
especializada no projeto e design industrial, tendo baixos custos operacionais.
Tempo de implementação muitíssimo mais curto que se fossem projetados e
montados “em casa”.
Soluções empregando conhecimentos técnicos modernos e equipamentos de
tecnologia de ponta.
SOLID DESIGNER projeta fabrica e faz a montagem desde um simples circuito de
redução de pressão até todo um sistema de aquecimento complexo e de
tratamento de fluídos.



Permitem até um 15% de economia de combustível.
Resistentes a corrosão causadas pelos gases de
combustão (H2O, SOx, NOx).
Ecológicos pois baixam consideravelmente a
temperatura dos gases jogados na atmosfera.
Mínima manutenção, a que se resume em eventuais
limpezas dos tubos trocadores de calor.
Projetos totalmente personalizados  .

Os economizadores e recuperadores de calor, são todos trocadores de
calor instalados na saída das caldeiras. Os economizadores se utilizam
para tirar calor dos gases que saem pela chaminé após combustão na

fornalha, para esquentar água de reposição da própria caldeira, ou
para esquentar outros líquidos não inflamáveis dos processos à frente,

já os recuperadores fazem troca térmica com o ar de combustão da
fornalha. No caso dos economizadores por contato direto fazem troca
exclusivamente com água utilizada nos processos industriais. SOLID

DESIGNER projeta e fabrica eficientes economizadores

De acordo com as exigências dos órgãos que
regulam o meio ambiente é necessário decantar a

fuligem e gases poluentes que formam a chuva
ácida  como são os compostos  SOx, NOx . Os

limpadores de gases da ENGENMAX-SOLID DESIGNER
são muito efetivos e muito resistentes a corrosão.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

LIMPADORES DE GASES DE SAÍDA DE
CALDEIRA POR VIA ÚMIDA

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

ECONOMIZADORES E RECUPERADORES
DE CALOR PARA CALDEIRAS E FORNOS

Permitem decantar até 95% a fuligem e até 84% os gases
contaminantes.
Reduzem a temperatura dos gases  em mais de 120 0C.
Mínima manutenção, só eventuais limpezas.
Projetos totalmente personalizados .
Podem ser projetados com diapositivos de recuperação
de energia.

SILENCIADORES DE DESCARGA DE
DIVERSOS GASES

Estes equipamentos são fundamentais para o
abafamento de ruídos molestos que se produzem

no meio industrial, quando ocorrem as descargas de
gases ou vapores que estão submetidos a certa
pressão e que são  jogados para a atmos SOLID

DESIGNER são muito efetivos e tem uma longa vida.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Permitem diminuir o nível de ruído
em mais de 70dB.
Equipamentos muito compactos e
resistentes.
Projetos totalmente personalizados



SOLID DESIGNER projeta e fabrica atuadores e válvulas especiais.
Os atuadores possuem mecanismos internos em ligas resistentes a

produtos corrosivos, não se utiliza foles de elastómeros desta
maneira a vida útil é prolongada com MTBF > 10 anos

As válvulas especiais por exemplo para vácuo, apresentam vedações
tipo fole metálico o que lhe confere absoluta estanqueidade.

São equipamentos essenciais nas máquinas de papel
nos dias de hoje. Mediante  estes equipamentos aplica-
se vapor direto sobre a folha de papel, aquecendo-a e
produzindo com isto um SOLID DESIGNER tem uma
longa experiência na fabricação de diversos tipos de

caixas de vapor, para os mais diversos tipos de papéis.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

CAIXAS DE VAPOR

ATUADORES E VÁLVULAS PNEUMÁTICAS
DE PEQUENO PORTE ESPECIAIS

Permitem um aumento de produção de até 14%.
Permitem uma diminuição no consumo geral de
vapor nas secarias de até12%.
Aqueles equipamentos com capacidade de
controle transversal permitem uma diminuição do
desvio 2-sigma de até 85%.
Controle transversal manual ou automático.
Apresentam um baixo custo operacional.
Projetos totalmente personalizados.

CHUVEIROS DE VAPOR PARA
A ELIMINAÇÃO DE STICKIES

Máquinas de papel que operam com massa de papéis
reciclados são muito afetadas pelo conteúdo de colas
que as mesmas contém. Se produze principalmente

entupimento nos feltros os quais são difíceis de
condicionar sem a ajuda de químicos. A solução veio
com a SOLID DESIGNER que projetou um chuveiro

especial  que não utiliza nenhum produto químico mas
o efeito de cavitação. Mediante este efeito físico se
aplica no local contaminado uma mistura de vapor,

água e ar numa proporção muito especifica, com bicos
especiais do tipo vórtice.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Permitem retirar dos feltros até 90% dos
contaminantes.
Permitem um aumento no desaguamento da folha
de papel na área úmida em até 3 pontos
percentuais.
Aumentam o tempo de vida dos feltros em até 77%.
Apresentam um baixo custo operacional.
Projetos totalmente personalizados.



A secção de secagem na máquina de papel é a maior consumidora de
energia térmica chegando a 75% de toda a energia térmica consumida

na máquina. O alto conteúdo de umidade que se acumula entre a
saída de cada secador e o rolo guia que o segue causam um desigual

evaporação da água da folha de papel, provocando problemas de
perfil de umidade e problemas de corrida ,visto que essa umidade

acumulada condensa nas estrutura da máquina gotejando na folha e
provocando quebras da mesma. Os pocket ventilator da SOLID

DESIGNER são instalados perto dos feltros, soprando ar quente no
local  isto decresce a umidade ali acumulada corrige o perfil e corrige a

necessidade de utilizar mais vapor para secar além de que isto causa
sobre aquecimento nas bordas dos cilindros o que por sua vez provoca

um sobre secado da mesma.

Aplica-se principalmente para realizar o controle
transversal da gramatura da folha de papel.

Independente de qual seja a caixa de entrada da
máquina de papel  a SOLID DESIGNER tem uma

solução para melhorar.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

SISTEMA PARA O CONTROLE
TRANSVERSAL DE GRAMATURA

POCKET VENTILATOR

Permite diminuir o desvio TR, 2-sigma em até 80%.
Permite melhorar a formação da folha.
Aumentam a produção.
Permite economizar matéria prima  e químicos.
Sistemas com controle transversal com
funcionamento em modo manual ou automático.
Projetos totalmente personalizados.

ROLO BAILARINO PARA
MELHORAR A FORMAÇÃO

São equipamentos de baixo custo que permitem
melhorar a formação da folha de papel.

SOLID DESIGNER projeta e fabrica com a mais
moderna tecnologia eficientes equipamentos

que proporcionam reais benefícios ao processo.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Melhoram eficientemente a formação da folha de
papel.
Não espirram água na folha em formação.
Melhoram a drenagem diminuindo o consumo
de vácuo.
Projetos totalmente personalizados.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Varias configurações dependendo do tipo papel, máquina
e processo.
Permitem diminuir em até 25% o vapor gasto na secagem.
Diminuem a variabilidade transversal de umidade.
Apresentam um baixo custo operacional pois gastam calor
refugado da própria máquina de papel.
Projetos totalmente personalizados.



Pré-aquecer os feltros antes dos mesmos juntar com a folha
de papel é um método efetivo que ajuda ao condicionamento

assim como a aumentar a retirada da água da folha. SOLID
DESIGNER é o único fabricante que tem tecnologia para

projetar um chuveiro para esta aplicação que seja efetivo.

São equipamentos essenciais nas máquinas de papel
nos dias de hoje. Mediante  estes equipamentos aplica-
se vapor direto sobre a folha de papel, aquecendo-a e
produzindo com isto um SOLID DESIGNER tem uma
longa experiência na fabricação de diversos tipos de

caixas de vapor, para os mais diversos tipos de papéis.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

CONDICIONADORES DE TELAS SECADORASPRÉ-AQUECEDORES DE FELTROS

Aumento a secagem da folha de papel e assim a produção.
Aumento do tempo de vida das telas em até 70%.
Resistente às condições adversas (alta temperatura,
umidade) que existem dentro das capotas.
Permitem a redução até um 100% do uso de químicos de
limpeza.
Projetos totalmente personalizados.

UMIDIFICADORES DE FOLHA

Aplica-se principalmente para realizar o controle
transversal de umidade da folha de papel ou na

correção do encanoamento da mesma em
máquinas de papel ou corrugadoras. SOLID

DESIGNER é o único fabricante nacional que tem
tecnologia para projetar um efetivo equipamento

com bicos com tecnologia de ponta.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Permitem diminuir o desvio TR, 2-sigma em até 70%.
Permitem corrigir o encanoamento da folha.
Permitem melhorar o enrolado e corte/rebobinado.
Tem uma ótima aplicação em maquinas
corrugadoras.
Projetos totalmente personalizados.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Permitem aumentar secagem da folha de
papel em até 4 pontos percentuais.
Aumentam o tempo de vida dos feltros em até
35%.
Apresentam um baixo custo operacional.
Projetos totalmente personalizados.



SOLID DESIGNER projeta e fabrica com mais moderna
tecnologia, eficientes foils e caixas desaguadoras de baixo ou
alto vácuo. As coberturas são diversas dependendo do tipo de

máquina e papel fabricado.

SOLID DESIGNER somos os únicos fabricantes de
válvulas de vácuo no Brasil. As mesmas são altamente

eficientes com longa vida útil. Fabricamos também
separadores e pernas com tanque de desaguamento.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

VÁLVULAS E OUTROS ELEMENTOS DE VÁCUODESAGUAMENTO MESA PLANA

Permitem uma economia significativa em vácuo e assim
energia elétrica.
Fabricadas integralmente em aço inoxidável AISI 416L.
Baixíssimo custo comparada com as soluções
importadas.
Longa vida útil.
-Permitem controlar em forma perfeita um perfil de
desaguamento da folha no sentido máquina.
Projetos totalmente personalizados.

SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
AUTOMÁTICO DE MESA PLANA

SOLID DESIGNER somos os únicos no Brasil que podem
proporcionar uma solução global ao desaguamento na

mesa plana mediante um sistema totalmente
automático de controle de projeto nacional.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Auditoria técnica completa aos sistemas
existentes.
Soluções absolutamente eficientes.
Soluções muitíssimo mais econômicas
que aquelas importadas.
Economia considerável de vácuo e assim
de energia elétrica.
Soluções chave em mãos.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Altamente resistentes ao desgaste.
Configurações com coberturas em  UHMW com 3% cerâmica
e/ou incertos em aço inoxidável especial temperado (dureza
até HRC 70).
Baixíssimo custo comparada com as soluções importadas..
Com design que permitem extra atividade vertical e extra
desaguamento.
Economia significativa em vácuo e assim energia elétrica.



Nossos limitadores de formato diminuem e alisam as ondas de
massa que se formam nas laterais da mesa plana,

fornecendo uma excelente qualidade das bordas da folha o que
propicia o aumento da  a largura útil da folha. SOLID DESIGNER 

projeta e fabrica este tipo de dispositivos que oferecem uma série
de vantagens comprados com  aqueles fabricados por empresas

nacionais ou estrangeiras. Oferece uma capacidade de ajuste nos
sentidos transversais, máquina e altura

As melhorias que podem ser realizadas no sistema de vácuo são varias. Temos
que recordar que o sistema de vácuo/drenagem é o segundo maior

consumidor de energia no processo de fabricação de papel, atingindo a marca
de 25%. Como tal merece de todo fabricante de papel uma atenção especial.
Temos que ter presente que a água que volta principalmente da mesa plana,

fica na casa dos 45 a 60 0C especialmente quando existem no processo,
equipamentos de auxilio ao desaguamento como são as caixas de vapor.
Conforme sobe a temperatura da água de selagem quanto a bomba vai

operando, então a mesma se torna menos densa como tal á perda de selagem
e por consequência de vácuo..

A maneira eficiente de melhorar isto é através da implementação de
separadores especiais de água/ar que permitem recuperar água, esfriar a

mesma para repor como selagem e recuperar energia.
SOLID DESIGNER, auditam todo o sistema de vácuo, projetam os

equipamentos necessários e fabricam os mesmos segundo haja a necessidade.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

SEPARADORES DE ÁGUA/AR EFICIENTESLIMITADORES DE FORMATO

Recuperam água até um 95%.
Aumentam a selagem em até 35%.
Aumentam o tempo de vida dos rotores pois
com água mais fria diminui a cavitação.
Recuperam até um 65% o calor da água de
retorno do processo.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Fabricados em aço inoxidável AISI 304 ou 316 L.
Com limpeza tipo CIP em forma pneumática.
Instalação simples.
O jato de água é fina e continua, não provocando
qualquer espirros sobre a folha em formação.
Totalmente ajustável em todos os sentidos, XYZ.
Melhora a formação nas bordas da folha.
Propicia o aumento de produção vendível.



São dispositivos que permitem esticar telas e feltros e
manter os mesmos numa posição específica.

SOLID DESIGNER foi um passo além com este dispositivo,
pois ademais de realizar o estiramento indica a posição e a

carga que está sendo realizada, transmitido os sinais
posteriormente via WI-FI para o PLC que comanda a

máquina de papel. Esta tecnologia é superior aquelas
oferecidas por qualquer concorrente.

São dispositivos que permitem corrigir a posição dos
rolos guias de telas e feltros para conseguir que os
mesmos se transportem perfeitamente no sentido

longitudinal. SOLID DESIGNER projeta e fabrica
diferentes mecanismos guias seja para a área de

formação/prensagem ou área de secagem.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

GUIAS DE ROLOSESTICADORES DE FELTROS E TELAS

Eficiente, fino posicionamento (operam junto com
apalpadores SOLID DESIGNER).
Fabricados integralmente em aço inoxidável AISI 404.
Indicação à distância transmitida via
pneumática/digital, mediante enlace de
comunicação WI-FI.

PICHASO  E CHUVEIROS
OSCILANTES  INTELIGENTES

São equipamentos de baixo custo que permitem
melhorar a limpeza de telas e feltros. Os mesmos tem
uma operacionalidade que depende da velocidade da
maquina de papel. Operadores não precisam operar

manualmente a posição do pichaso por exemplo.
SOLID DESIGNER projeta e fabrica com a mais moderna
tecnologia eficientes equipamentos que proporcionam

reais benefícios ao processo.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS
Baixo manutenção.
Projeto compacto.
Poucas partes moveis, as existentes muito robustas.
Excelente limpeza e corte de folha absolutamente perfeito.
Bicos dificilmente entopem (com sistema de autolimpeza).
Operação manual semiautomática e totalmente
automática (comando via WI-FI).

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Eficiente, fino posicionamento.
Indicação de carga e posição à distância transmitida via WI-FI.
Resistentes.
Integralmente fabricado em aço inoxidável AISI 304.
Projetos totalmente personalizados.



São dispositivos que permitem detectar a posição das telas ou feltros
em forma pneumática. Havendo diferença entre a posição alvo e a atual,
é gerado um sinal de erro em forma pneumática até um mecanismo guia

de rolo, o qual corrige a posição para manter, seja a tela ou o feltro na
posição correta. Fora da área de atuação (de alta umidade ou extremo

calor) se localiza um transmissor P/I, que transmite via enlace de
comunicação  WI-FI, a posição atual do feltro até o PLC que controla a

máquina de papel. Assim são os apalpadores da SOLID DESIGNER,
modernos com tecnologia não igualada pela  concorrência.

SECAMAX-REF é um secador a ar quente da SOLID
DESIGNER     (com tecnologia proprietária,

fabricados integralmente no Brasil) onde se aplica
uma condição de fluxo de ar em ondas de choque.

Esta tecnologia permite que haja um
desprendimento maior da água que está contida

entre as fibras do papel conforme o ar quente
pulsante atinge a folha de papel. No caso de papei

revestidos o ar pulsante produz também uma
secagem maior em razão do desprendimento da

água superficial contida no esmalte.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

SECADORES A AR QUENTEAPALPADORES

Permitem um aumento da produção de até 15%.
Taxa de secagem maior comparada com a dos cilindros
secadores ou secadores IR.
O controle rápido da secagem logo no inicio faz possível aplicar
pressão mais alta na primeira bateria de secadores.
Tempo de parada para reforma curto, não há necessidade de
grande reforma da máquina.
Aumenta significativamente a eficiência da máquina de papel.
Diminuição das quebras da folha em razão que a folha fica mais
resistente na entrada das secarias.
A geração de ar quente é mediante queimador que utiliza
múltiplos tipos de combustível, podendo queimar, GN, GLP,
Propano, Etanol, sem complicações, apenas seleção  por chave
local.
Sistema secador totalmente controlado por PLC da escolha do
cliente, com transmissão de dados via link de comunicação
digital serial por cabo ou wireless (sem fio).

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Muito sensíveis.
Fácil de operar.
Mínima manutenção.
Superfície de contato com o feltro em metal duro
(HRC 64-70) ou cerâmica  (HRC 77-85)
Temperatura máxima de operação é 120 °C, ou seja
pode operar dentro da área de secadores.
Transmissão de posição é realizada via enlace de
comunicação  WI-FI.



São equipamentos essenciais nas máquinas de papel nos dias de
hoje. Mediante  estes equipamentos aplica-se vapor direto sobre a
folha de papel, aquecendo-a e produzindo com isto um aumento

significativo no desaguamento da mesma. A SOLID DESIGNER
tem uma longa experiência na fabricação de diversos tipos de

caixas de vapor, para os mais diversos tipos de papéis.

Máquinas de papel que operam com massa de papéis reciclados
são muito afetadas pelas colas que as mesmas contém. Se

produze principalmente entupimento nos feltros os quais são
difíceis de condicionar sem a ajuda de químicos. A solução veio

com a SOLID DESIGNER que projetou um chuveiro especial 
que não utiliza nenhum produto químico mas o efeito de

cavitação. Mediante este efeito físico se aplica no local
contaminado uma mistura de vapor, água e ar numa proporção

muito especifica, com bicos especiais do tipo vortex.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

CHUVEIROS DE VAPOR PARA A ELIMINAÇÃO DE STICKIESCAIXAS DE VAPOR

Permitem retirar dos feltros até 95% dos contaminantes.
Permitem um aumento no desaguamento da folha de
papel na área úmida em até 3,5 pontos percentuais.
Aumentam o tempo de vida dos feltros em até 77%.
Apresentam um baixo custo operacional.
Projetos totalmente personalizados

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS
Permitem um aumento de produção de até 14%.
Permitem uma diminuição no consumo geral de vapor de até12%.
Aqueles equipamentos com capacidade de controle transversal
permitem uma diminuição do desvio 2-sigma de até 85%.
Controle Transversal manual ou automático.
Apresentam um baixo custo operacional.
Projetos totalmente personalizados.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM MÁQUINAS DE PAPEL TISSUE

CAPOTAS SECADORAS

SOLID DESIGNER fabrica pequenas capotas
para máquinas de papel tissue de pequeno

porte.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Aumentam a secagem o que propicia o
aumento de produção.
Fabricadas integralmente em aço inoxidável
AISI 404 ou 316L.
Longa vida útil, mínima manutenção.
Projetos totalmente personalizados.



SOLID DESIGNER fabrica barras de turbulência que
permitem o desprendimento do filme de condensado

acumulado dentro do cilindro  monolúcido. Esses
dispositivos permitem melhorar o contato do vapor
com a superfície interna fazendo com que haja uma

condensação do vapor em forma mais eficiente,
transferindo assim o calor latente de condensação

Há uma perda de energia considerável pelas tampas
laterais do cilindro monolúcido que chega até um 6%.

SOLID DESIGNER ciente desta perda na secagem
oferece aos nossos clientes tampas de isolamento

para economizar toneladas de vapor por mês.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

ISOLAMENTO TAMPAS LATERAIS
CILINDRO MONOLÚCIDO

BARRAS DE TURBULÊNCIA
(AGITADORES DE CONDENSADO)

Material de isolamento leve que não causa algum
desbalanceamento do cilindro.
Permite economizar até 6% de vapor de secagem.
Fácil desmontagem, visto que a sua posição é auto
fixante não precisando de múltiplas pontos de fixação
ao cilindro.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Eficientes permitem aumentar a produção em até 5%.
Fabricadas integralmente em aço inoxidável AISI 404.
Longa vida útil.
Projetos totalmente personalizados.

TIRA TRANÇA

Para que o desagregador de reciclados funcione sem
danos ou desgaste excessivo do rotor é necessário a
instalação de um equipamento que permita retirar

muitos dos contaminantes de grande porte que tendem a
formar “tranças”. Este equipamento é o tira trança que é

capaz de retirar da massa que está sendo diluída no
tanque, arames, cordas, plásticos, sacos, tecidos e outros

elementos contaminantes.
Graças ao design deste equipamento o mesmo não é

afetado pelo comprimento de diâmetro das cordas em
razão que as cordas são mantidas firmemente presas pela

roda superior  em forma de engrenagem.
A “trança” é gerada pela rotação do rotor do

desagregador. Uma corda com alguns pedaços de arame
é introduzida tangencialmente no desagregador,

segurado pelos dois rolos do do equipamento. Conforme
o grau de sujeira o equipamento puxa a corda em

intervalos ajustáveis.



Muitas máquinas de papel tissue não comportam no
sistema de secagem a reutilização do vapor flash para

ser re-injetado no próprio cilindro monolúcido. Um
eficiente método de secagem para este tipo de

máquinas é a utilização do vapor flash e manter o
controle diferencial de pressão via termocompressor.
SOLID DESIGNER projeta os elementos necessários e

desenvolve a estratégia de controle

A geração de pó em plantas com máquinas
de tissue é realmente alta. É um problema

que em muitas máquinas se transformam em
algo muito sério. A acumulação de pó no vão
da máquina propicia incêndios, toxicidade do

ar respirados pelos operadores e perda de
fibras. SOLID DESIGNER projeta e fabrica

coletores de pó muito eficientes.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

SISTEMAS PARA COLETAR
PÓ AMBIENTE (FIBRAS)

SISTEMAS DE SECAGEM COM
TERMOCOMPRESSOR

Coletam até o 90% do pó gerado no processo
principalmente aquele gerado durante o
desprendimento do papel do monolúcido.
Recuperam fibra e diminuem a contaminação das
águas de esgotos.
Eliminam significativamente a possibilidade de
incêndios no vão da máquina.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Permitem um aumento de produção de até 7%.
Permitem uma diminuição no consumo geral de
vapor de até 20%.
Os termocompressores de fabricação própria
apresentam longa vida útil, já que são
fabricados em aço inoxidável com camisa
interna resistente ao desgaste.
A solução ofertada é integral.

RECUPERAÇÃO DE CALOR DE
SAÍDA DE CAPOTAS

A saída de gases, (maiormente ar e vapor de água),
provenientes das capotas de secagem das máquinas de
papel tissue, contém um restante de calor que pode ser

recuperado para pré-aquecer vários fluídos de processo.
Em muitas máquinas estes gases tem uma temperatura
entre 140 a 175 0C. SOLID DESIGNER projeta e fabrica

trocadores de calor eficientes para recuperar este calor.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Recuperam calor para o aquecimento de diversos
fluídos de processo, especialmente água.
Contribuem com a preservação do meio ambiente,
visto que os gases perdem por volta de 75 0C em
media, sendo jogados mais frios na atmosfera



São equipamentos que realizam a separação de elementos
levemente menos pesados que as fibras de celulose, como

por exemplo, partículas plásticos, colas e outros.
SOLID DESIGNER projeta e fabrica com

 a mais moderna tecnologia eficientes hidrociclones. Saiba-
se que o projeto de hidrociclones é complexo, nós

possuímos as ferramentas de SW CFD que nós auxilia
enormemente nesta tarefa.

São equipamentos que permitem desaguar fibras
celulósicas em varias estágios do processo de

recuperação de fibras de reciclados.
SOLID DESIGNER projeta e fabrica com a mais

moderna tecnologia eficientes equipamentos que
proporcionam reais benefícios

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

ENGROSSADOR À FILTRO ROTATIVOHIDROCICLONES SEPARADORES
REVERSOS

Aumenta a consistência de 1,5 a 2,5% para 4 – 6%.
Baixo consumo específico de energia.
Projeto compacto, fabricados em aço inoxidável
AISI 304.
Poucas partes moveis, as existentes muito
robustas.
Ótimo filtrado.
Operação manual ou semiautomática.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Eficiente separação das fibras de celulose de
materiais mais leves como partículas de
plásticos, colas e outros.
Baixo consumo específico de energia.
Projeto compacto.
Sem partes móveis.
Alta resistência ao desgaste, camisa temperada



SOLID DESIGNER projeta e fabrica partes ou sistemas
de preparação de massa baseados em papel reciclados,

como unidades de depuração de massa, destintado e
branqueamento, tudo controlado por PLC e com SW de

aplicação de supervisão altamente efetivo.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

PREPARAÇÃO DE MASSA

Processo de destintado efetivo proporcionando uma massa
limpa e com alta alvura.
Baixo custo comparado com os concorrentes nacionais e
importados.
Longa vida útil, pouca manutenção.
Baixo consumo energia elétrica e térmica.
Prazo fabricação melhores que a concorrência.
Controle automático integral mediante PLC ou SDCD de
escolha do cliente.

FAZEM PARTE DAS NOSSAS SOLUÇÕES:

Tanques de recebimento de massa.
Hidrapulpers.
Tanques de destintado (flotação).
Side hill.
Engrossadores.
Hidrociclones diretos (baixa densidade).
Hidrociclones reversos (alta densidade).



Estes dispositivos permitem passar o inicio da folha de
papel após saída do monolúcido até a enroladeira. São

dispositivos simples mas que proporcionam uma grande
ajuda aos operadores da máquina, no inicio da fabricação

ou após cortes na folha. SOLID DESIGNER projeta e
fabrica diversos tipos de passadores de folha, os mesmos

tem um projeto absolutamente personalizado.

São equipamentos que realizam a separação de
elementos levemente menos pesados que as fibras de
celulose, como por exemplo, partículas de plásticos,

colas e outros. SOLID DESIGNER projeta e fabrica com
 a mais moderna tecnologia eficientes hidrociclones.
Saiba-se que o projeto de hidrociclones é complexo,

nós possuímos as ferramentas de SW CFD que nós
auxilia enormemente nesta tarefa.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

HIDROCICLONES SEPARADORES REVERSOSPASSADORES DE PONTA

Eficiente separação das fibras de celulose de materiais mais
leves como partículas de plásticos, colas e outros.
Baixo consumo específico de energia.
Projeto compacto.
Sem partes móveis.
Alta resistência ao desgaste, camisa temperada.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Eficientes, utilizando o efeito Venturi tem um mínimo
de gasto de ar comprimido.
Tecnologia de ponta não alcançada pela concorrência.
Operação manual ou automática, comando remoto via
WI-FI.

ESTAÇÕES DE PREPARO DE COATING

A preparação do coating (revestimento) para posterior pulverização
na superfície do cilindro monolúcido requer cuidados. A proporção

dos componentes de aderência e corrugado tem de ser muito
precisos, caso contrario haverá problemas com a secagem da folha

e o seu desprendimento pelas facas. SOLID DESIGNER projeta,
fabrica e monta sistemas engenheirados completos para este

propósito, tudo controlado por PLC e com monitorização à
distancia no painel do operador.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Conjuntos completos que produzem um revestimento com
características especificas que se precisam no processo.
Controle automático preciso da dosificação dos componentes
químicos.



Depositam uma fina camada de cola e outros
químicos sobre a superfície do cilindro secador
monolúcido. SOLID DESIGNER projeta e fabrica

eficientes barras borrifadoras de coating, sendo que
seu funcionamento é monitorado a distância

mediante informação transmitida via comunicação
digital até o PLC que controla a máquina de papel

BORRIFADORES DE COATING
(REVESTIMENTO QUÍMICO)

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Eficientes, produzem um spray de partículas muitos
finas < 50 mícrones.
Monitoração de funcionamento à distância via enlace
de comunicação Wireless.
Tecnologia de ponta não alcançada pela concorrência.
Modelos que permitem a retirada rápida do local.
Operação manual ou automática.



Solução integral para o controle automático das
principais variáveis do papel:

São equipamentos que permitem transportar vários
tipos de sensores como gramatura, umidade,

espessura, brilho, opacidade, características físicas da
folha, formação etc. SOLID DESIGNER projeta e fabrica

com a mais moderna tecnologia eficientes scanners.
Os sensores são de terceiros, sendo que podem ser

fornecidos pelo próprio cliente.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

SCANNERS INTELIGENTESCONTROLE AUTOMÁTICO INTEGRAL
MÁQUINA DE PAPEL

Podem ser fornecidos em formato C ou O.
Com aplicativo para medição da ou das variáveis dependendo
dos sensores instalados.
Comporta qualquer sensor que o cliente precisar.
Sem conjunto de cabos (power track) que são peças que
sofrem extremo desgaste, apenas um par de mangueiras para
ar comprimido.
Todos os sinais transmitidos por microcircuitos em modo WI-
FI, alimentados por sinais de micro-ondas.

RECUPERAÇÃO DE CALOR DE GASES DE CAPOTA

SOLID DESIGNER faz uma auditoria técnica completa às
máquinas de papel para determinar a melhor solução e 

fabrica com mais moderna tecnologia, eficientes capotas que
não produzem gotejamento. O objetivo principal é recuperar

energia e aplica-la na própria máquina de papel.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Auditoria técnica completa para determinar a melhor solução.
Capotas fabricadas em liga de alumínio, fibra de vidro e
isolante térmico baseado em espumas de alta temperatura.
Baixíssimo custo comparada com as soluções de empresas
extrangeiras de grande porte.
Permite recuperar milhares de quilocalorias.
Comando manual ou automático.

OUTRAS SOLUÇÕES PARA O PROCESSO PAPEL

Gramatura,
Umidade e
Espessura
Sistema Vácuo no sentido
transversal e longitudinal



São equipamentos que permitem desaguar fibras
celulósicas e outros tipos de materiais orgânicos

refugados como lodos industriais. SOLID DESIGNER
projeta e fabrica coma mais moderna tecnologia
eficientes equipamentos que proporcionam reais

benefícios ao processo.

SOLID DESIGNER fabrica eficientes secadores de lodos
utilizando energia refugada dos processos industriais. É

comum projetos de secadores de terceiros não dar o
resultado esperado ao passo de gastar enormes

quantidades de energia

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

SECADORES DE LODOS INDUSTRIAIS
(VORTEX)

MÁQUINA DE FILTRAGEM
(ENGROSSADORA, ADENSADORA)

Utiliza energia refugada dos processos para a secagem.
Fabricadas integralmente em aço inoxidável.
Baixo custo comparada com as soluções de terceiros.
Baixíssimo custo operacional.
Longa vida útil, baixa manutenção.
Rápida secagem, até 2 tons/h.

BOMBAS DE CONDENSADO LIVRES
DE CAVITAÇÃO

Os problemas de bombas que operam com fluídos de alta
temperatura como é o condensado de vapor (90-105 0C) SOLID

DESIGNER soluciona os problemas comuns como cavitação,
desgasto de selos e outros mediante o fornecimento de um kit

que se adapta a qualquer tipo de bomba.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Após reforma se apresenta baixíssimo incidência de cavitação.
Kit fabricados integralmente em aço inoxidável AISI 444.
Longa vida útil.
Permitem operar com fluídos corrosivos em alta temperatura.
Monitoramento das condições de operação via WI-FI.

Aplicação em vários processos industriais.
Baixo consumo específico de energia.
Projeto compacto.
Poucas partes moveis, as existentes muito
robustas.
Alta capacidade de processamento.
Ótimo filtrado.
Operação manual semiautomática e totalmente
automática.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS



Estes dispositivos permitem aumentar o
desaguamento da folha de celulose na saída da
mesa plana. SOLID DESIGNER projeta e fabrica

diversos tipos de caixas de vapor as mesmas tem
um projeto absolutamente personalizado.

Estes dispositivos permitem agitar e aumentar a
temperatura do LP sem produzir deposição de sais nas

tubulações (scaling) ou nos evaporadores. SOLID DESIGNER
projeta e fabrica estes equipamentos que possuem uma alta

tecnologia e que não tem concorrência nacional.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

PRÉ-AQUECEDORES CINÉTICOS DE
LICOR PRETO

CAIXAS DE VAPOR

Permitem aumentar a temperatura do LP em até 40 0C o que propicia uma
diminuição significativa no consumo de vapor no processo de evaporação.
Não produzem acúmulo de sais nas tubulações nem trocadores de calor nem no
corpo dos evaporadores.
Diminuem o acumulo de sais nos evaporadores tornando a evaporação mais
eficiente
Aumentam a temperatura do licor preto adensado antes de entrar  na caldeira de
recuperação, também tornando a sua densidade menor o que facilita a sua
queima.
Soluções totalmente personalizadas.

DISPOSITIVOS PARA LAVAGEM COM
FILTRO ROTATIVO

SOLID DESIGNER tem uma solução abrangente pois
cobre diferentes partes do processo de lavagem de

celulose marrom. Proporcionamos melhoria na lavagem
seja no processo de transferência, como na drenagem da
manta de celulose e no adensamento do LP fraco. Temos

tecnologia que não tem concorrentes nacionais.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS

Permitem aumentar a concentração do licor preto
fraco em até 4 pontos percentuais.
Melhoram a qualidade da celulose.
Aumentam a produção.
Soluções totalmente personalizadas.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA NA ÁREA DE CELULOSE

Permitem aumentar o teor de secos na
saída da mesa plana em até 4,5 pontos
percentuais (a produção em até 15%).
Tecnologia de ponta que as faz imune a
corrosão de celulose com conteúdo de
cloro ou de água oxigenada.
Soluções totalmente personalizadas.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS



Normalmente a biomassa combustível queima nas
caldeiras  com umidade acima de 53% isto causa muita

ineficiência nas mesmas, pois o poder calorifico da
biomassa cai conforme aumenta o conteúdo de umidade.
Para torna-la eficiente então ter-se-ia que secar e é isto o

que a SOLID DESIGNER realiza com seus secadores.

Nós projetamos e fabricamos vários tipos de secadores,
os quais se encaixam numa das seguintes categorias:

SECADORES DE BIOMASSA COMBUSTÍVEL

Melhoram a eficiência das caldeiras em até 16 pontos
percentuais.
Secagem dos normais 53-55% para a casa de 40 43%.
Baixo custo operacional em razão da utilização dos gases quentes
de saída de caldeira como fluído de secagem.
Aumentam a geração de vapor em até 35%, típico 21%. ou
economizam biomassa combustível na mesma proporção.
Eficientes até com gases de baixa temperatura, operando bem na
faixa de155-260 0C)
Baixam a temperatura dos gases de saída em até 135 0C
Soluções totalmente personalizadas.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA NA ÁREA DE GERAÇÃO

Secadores flash, secagem até 7 tons/h
Secadores de esteira , secagem até 25 tons/h
Secadores flash ciclônicos, secagem até 70 tons/h

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS



SOLID DESIGNER projeta e monta diferentes tipos de
painéis eletroeletrônicos, pneumáticos e hidráulicos

com eficientes ferramentas de SW de ajuda ao design.
É sabido que painéis do tipo mencionado com mais de

20 anos de vida devem ser renovados, pois os
componentes daqueles anos eram mais ineficientes

que aqueles de tecnologia moderna.
Renovamos painéis existentes e projetamos novos para

novos projetos na área de papel e celulose. Os nossos
painéis eletroeletrônicos por exemplo contém tudo o

que precisa a planta industrial, como CLP, IHM, inversor
de frequência, servo acionamento, contatores,

disjuntores, bornes, e subsistema de monitoramento
de consumo, frequência, voltagem, corrente e outros.
Seguimos normas estabelecidas por ABNT, ANSI, DIN,

NEMA  segundo seja a necessidade de certificação.

MONTAMOS:PAINÉIS DE COMANDO

Componentes de tecnologia de ponta.
Montados sob norma especifica de requerimento do cliente.
Custo econômico.
Prazo de entrega reduzido.
Com subsistema de monitoramento de status das principais
variáveis, com transmissão de dados via enlace de
comunicação Wireless.

PAINÉIS ELETROELETRÔNICOS, PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

Painéis para partida de motores.
Painéis de comando e acionamento.
Painéis de distribuição BT e MT.
Painéis para proteção de motores.
Centros de distribuição.
Painéis de automação.
Painéis de comando pneumático.
Painéis de comando hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS  E BENEFÍCIOS



A ENGENMAX-SOLID DESIGNER em parceria coma KAPPA.CIT oferece soluções para
automatização de todos os processos de uma planta, seja de pequeno, médio ou grande porte.
Temos a capacidade para executar os seguintes serviços:

Software de programação de CLP´s (aplicação e desenvolvimento).
Projeto e programação para implantação de Interface Homem-Máquina (IHM).
Configuração e software de aplicação para sistemas supervisório tais como:

– Série RSView32, RSLogic 500 (Allen-Bradley).
– WINCC ( Siemens).
– InduSoft
– Elipse.
– Outros a pedido do cliente.

Projeto de controle automático regulatório (PID).
Projeto de controle automático de supervisão.
Projeto de controle automático de otimização.
Projeto de controle automático MPC.
Especificação de equipamentos de processo tais como:

– Painéis elétricos.
– Acionamentos AC/DC e AC/AC.
– Instrumentação eletrônica de campo (para medição de fluxo, temperatura, pressão e outros)
– Controladores lógicos programáveis (CLP).
– Sistemas digitais de controle distribuído (SDCD).
– Interface homem-máquina (IHM).
– Redes de comunicação (Ethernet, Profibus, HART, DeviceNet)

Esquemas elétricos do sistema na plataforma DWG.
Atualização de desenhos na plataforma DWG.

SERVIÇOS DE PROCESSO E AUTOMAÇÃO EM PARCERIA COM A KAPPA.CIT



É fato que hoje muita energia é desperdiçada em processos ineficientes e
equipamentos obsoletos, inadequados ou mal dimensionados, que
realizam o processo, mas a um custo desnecessário.
A não modernização desses equipamentos de processo, tem reflexos no
consumo excessivo de utilidades tais como, energia elétrica, vapor, água de
processo, água gelada, ar comprimido, gases de processo, soluções CIP,
geração em excesso de efluentes, dentre outros, sem contar os tempos
elevados de processamento.
A SOLID DESIGNER com base nas necessidades do cliente, desenvolve todo
um programa de verificação das instalações industriais de forma a otimizar
o uso de energia, tanto elétrica como térmica, assim como das outras
utilidades antes mencionadas.
A SOLID DESIGNER oferece soluções para a melhoria dos processos de uma
planta, seja de pequeno, médio ou grande porte.

Levantamento de campo, objetivando conhecimento das instalações,
equipamentos, materiais existentes.
Execução de fluxograma de processo (PI&D).
Consultoria e Auditoria energética (elétrica e térmica) em máquinas e
processos de manufatura.
Estudos para a recuperação de calores residuais de processo.
Estudos para a recuperação de fluídos/resíduos gerados nos processos de
manufatura.

Temos a capacidade para executar os seguintes serviços:


