
CAIXAS DE VAPOR DE TECNOLOGIA SUPERIOR
UMA SOLUÇÃO PARA O AUMENTO DE PRODUÇÃO

▪ FABRICAÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

▪ PROJETO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

▪ CONTROLE AUTOMÁTICO DE PROCESSOS DE MANUFATURA

TECNOLOGIA DO MUNDO INDUSTRIALIZADO FABRICAÇÃO BRASILEIRA



Pré-aquecimento da Folha de Papel ou

Controle Transversal de Umidade

As caixas de vapor fabricadas pela SOLID

DESIGNER são uma nova alternativa da indústria

do papel no Brasil para o aumento da

capacidade de secagem e ou controle transversal

do perfil de umidade do papel.

A prensagem da folha a uma temperatura acima

dos 50 0C, é o meio mais eficiente e barato para

aumentar o desaguamento da folha.

Os modelos aplicados ao controle do perfil de

umidade permitem benefícios adicionais,

possibilitando a regulação do perfil transversal e

permitindo com isto a possibilidade do aumento da

meta de umidade, melhorando a qualidade do

papel e aumentando o rendimento da Máquina.

As caixas de vapor da SOLID DESIGNER são

totalmente personalizadas, permitindo uma fácil

instalação, na seção úmida da máquina de papel.

O vapor aplicado sobre o papel é especialmente

tratado nas diversas câmaras de compensação de

pressões para que, a quantidade, temperatura e

velocidade sejam exatas, permitindo assim uma

ótima condensação na folha de papel.

Com uma série de inovações técnicas, construção

robusta e um custo econômico, as caixas de vapor

da SOLID DESIGNER de pré-aquecimento,

permitem um aumento de produção de até 15%,

ou a diminuição do consumo de vapor geral da

máquina na mesma proporção, ao passo que as

caixas de aplicação de vapor para o controle

transversal, possibilitam a diminuição das

variações do perfil de umidade em até 70 %,

permitindo uma redução dos rejeitos e

aumentando a qualidade final do papel.

Características e Benefícios

▪ Permite a utilização do vapor de refugo (flash) para

otimizar a aplicação.

▪ Projeto personalizado para cada aplicação.

▪ Estrutura em aço inoxidável AISI 316 L ou AISI 316

Ti.

▪ Zonas estreitas para melhorar a resolução de

aplicação, no controle do perfil transversal do perfil

de umidade.

▪ Atuadores/válvulas de controle fabricadas em aço

inoxidável AISI 316 L, internos Inconel 625, de fácil

acesso, TMEF > 15 anos e com comando

pneumático, análogo ou via comunicação em rede

Profibus DP ou DeviceNet.

▪ Baixo perfil da estrutura de aplicação, o que

permite sua instalação em espaços reduzidos.

▪ Separação exata entre a superfície de aplicação

de vapor e a folha, para otimizar a transferência

do calor latente do vapor.

▪ Câmaras de compensação projetadas para cada

aplicação, para permitir uma velocidade correta do

vapor sobre a folha, otimizando a condensação.

▪ O sistema distribuidor de vapor, assegura uma

distribuição uniforme sobre toda a largura da

folha.

▪ Sistema de retração baseado em molas ou cilindros

pneumáticos, resistentes à corrosão, que facilitam a

manutenção da tela, feltros ou rolos.

Caixas de Vapor SOLID DESIGNER em Operação



Caixas de Vapor AUTOMAT

Modelos

Unidades para o pré-aquecimento 

MOISTMD CAR7 (Fourdrinier)

MOISTMD KAR7 (Fourdrinier, dupla zona) 

MOISTMD AND7 (Celulose)

MOISTMD JOA7 (Prensa)

Unidades para o controle do perfil transversal

MOISTCD CAR7 (Fourdrinier)

MOISTCD KAR7 (Fourdrinier dupla zona)

MOISTCD AND7 (Celulose)

MOISTCD JOA7 (Prensa)

Especificações

Estrutura de Aplicação

Vapor

▪ Pressão: 8 bar máxima.

▪ Temperatura: 180°C máxima.

▪ Consumo: Variável, depende do tipo de 

papel, local de instalação e configuração de 

máquina.

▪ Unidades com Controle CD

Zonas

▪ Largura zona mínima: 50 mm.

Atuadores Pneumáticos

▪ Curso:passos de 0.01mm.

▪ TMEF: >15 anos

▪ Pressão: 1 a 4 bar (opcional 6-30 psi ). 

Comando Atuadores

▪ Pneumático.

▪ 4-20 ma.

▪ Profibus DP.

▪ DeviceNet.

Interface de Controle

▪ PLC Siemens S7-300 ou Allen Bradley  

CompactLogix, outros.

▪ Alimentação interna 24 VDC.

▪ Alimentação rede 110-220 VAC.

▪ Comunicação, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet 

TCP/IP, Modbus serial RS-485.

Sistema de Retração

▪ Baseado em cilindros pneumáticos.

▪ Pressão: 4.0 - 6.0 bar.

A  SOLID DESIGNER se reserva o direito de modificar o 

projeto e especificações sem prévio aviso.

Caixas de Vapor, Vários Modelos

Painéis e Interfaces de Controle



Adamas (MD Papéis, CMPC) (1)

Carta Fabril (4)

Cenibra (1 reforma)

Copapa (1)

Cia Canoinhas de Papel (1)

Kimberly Clark (2)

CVG (1) 

Estrela (1)

Hergen (3)

Icapel (1)

Ipel (1)

Iguaçu Celulose e Papel Unidade Campos novos (2)

Iguaçu Celulose e Papel Unidade Piraí do Sul (2)

Iguaçu Celulose e Papel Unidade São José dos Pinhais (1)

Ipelsa (1)

Klabin Papéis unidade Ponte Nova (1)

Klabin Papéis unidade Correia Pinto (1)

Klabin Papéis unidade de Goiana (1)

Klabin Papéis unidade Otacílio Costa (3)

São Roberto (1)

Sepac (3)

Sopasta (1) 

Trombini Unidade Curitiba (1)

Trombini Unidade Fraiburgo (1)
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