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RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo apresentar uma proposta para evitar 
reumedecimento de feltros na máquina de papel. Nas idéias propostas, garante-se 
que é possível ter melhorias em relação ao reumedecimento com sucesso. Por fim, 
com aplicação dessas sugestões, observa-se que ela fornece dados que o sistema 
tradicional não contempla. O sistema permite identificar as falhas, permitindo dessa 
forma que a empresa tome medidas corretivas para eliminação dos problemas 
encontrados. Com o objetivo de analisar e estudar, portanto, sugerir e dar opções 
que venham dar e somar resultados positivos para a empresa, sendo que a 
aplicação dos estudos venham a ser aprovados e aplicados. Este trabalho de 
pesquisa tem como objetivo geral identificar as causas do problema em estudar e 
estudar soluções para o problema, melhorando o processo produtivo: desenvolver 
uma proposta que venha solucionar o problema existente; determinar causas 
associadas ao problema. 

Palavras-chave: Reumedecimento, condicionamento e eficiência 
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ABSTRACT 

This work has as main objective to present a proposal to prevent the rewetted felt in 
the paper machine. In the proposed ideas, ensures that it is possible to have 
improved in the rewetted successfully. Finally, applying these suggestions, there is 
that it provides data that does not include the traditional system. The system can 
identify gaps, thus allowing the company to take corrective measures to eliminate the 
problems encountered. Aiming to analyze and study, therefore, suggest and provide 
options that will give positive results and add to the company, and the application of 
studies would be approved and implemented. This research work aims to identify the 
causes of the general problem in studying and studying solutions to the problem by 
improving the production process: to develop a proposal that will solve the problem, 
determine causes associated with the problem. 

Key-words: rewetted, conditioning and efficiency 
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1 INTRODUÇÃO 

A função essencial da prensagem de uma m máquina de papel é remover a 

quantidade máxima possível de água da folha de papel antes de submetê-la à 

secagem por calor. Outras funções são a redução de volume específico e a melhoria 

da lisura do papel. 

Este trabalho de pesquisa na empresa Adami, endereço Rod. SC 302 Km 6,5 

Castelhano Cep 89.500-000 Caçador-SC, realizando estudos na produção de papel 

em específico na seção de prensas. Na empresa Adami, a seção de prensas tem a 

função de todas e qualquer modelo de prensa remover o maior volume de água 

possível para o processo de secagem. 

Reumedecimento dos feltros – Na seção de prensagem da empresa Adami 

apresenta-se um problema visível de reumedecimento dos feltros causados pela 

primeira prensa, onde está carregando um volume de água em excesso e 

expulsando na entrada da prensa, este problema está sendo causado por 

velocidade de máquina, uma vez que foi projetada para rodar a uma velocidade de 

550 m/min e hoje está rodando a uma velocidade de 675 m/min em média. 

O reumedecimento dos feltros Pick-up e Tandem são causados pela 

velocidade e pela primeira prensa. 

Na primeira prensa está formando um filme de água, a qual, parte desta água 

se desprende em forma de chuveiro na entrada da prensa, sendo que o maior 

volume fica preso na superfície do rolo da prensa causando o reumedecimento dos 

feltros Pick-up e Tandem, existe também problema de modelo e posicionamento de 

calhas que servem para remover os excessos de água removida pelas prensas. 

Na segunda prensa existe apenas o problema de desprender água removida 

em forma de chuveiro na saída da prensagem, esses problemas estão ocorrendo 

depois da passagem de sistema de vácuo, sendo assim, saturando feltro de água 

dificultando a remoção de água existente na folha de papel e também forçando o 

sistema de vácuo perdendo a eficiência da máquina. 

Tendo conhecimento do problema existente na máquina de papel da empresa 

Adami, proponhamos analisar e estudar com maior atenção para sugerir mudanças 

e melhorias que venham dar maior eficiência na parte de prensagem e 

conseqüentemente um volume de produção maior, com economia na processo de 
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secagem e por razões óbvias, que a cada 1% de ganho no conteúdo seco torna-se 

possível um aumento de produção de 4 a 5%. 

Com o objetivo de analisar e estudar, portanto, sugerir e dar opções que 

venham dar e somar resultados positivos para a empresa, sendo que a aplicação 

dos estudos venham a ser aprovados e aplicados. 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo geral identificar as causas do 

problema em estudar e estudar soluções para o problema, melhorando o processo 

produtivo.

- Desenvolver uma proposta que venha solucionar o problema existente; 

- Determinar causas associadas ao problema; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Descrever a seção de prensar, a configuração, importância, etc. 

2.1 PROPRIEDADES GERAIS DOS FELTROS 

Todos os feltros devem possuir certas propriedades, tais como: 

2.1.1 Durabilidade 

O feltro deve ter resistência à abrasão ou desgaste mecânico, à compactação 

e ao ataque químico. 

2.1.2 Drenagem 

A função principal do feltro é a remoção máxima e uniforme da água da folha 

de papel. 

2.1.3 Superfície 

A uniformidade da superfície é fundamental para feltros pegadores e para o 

perfeito acabamento do papel. A superfície é afetada não somente pela manta e 

pela técnica de agulhamento, mas também pela uniformidade da base. 
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2.1.4 Facilidade de Limpeza 

A capacidade de resistir ao entupimento e/ou a resposta ao condicionamento 

mecânico/químico é cada vez mais importante devido o fechamento dos circuitos de 

água e maior emprego de fibras recicladas e resinas de resistência úmida. 

2.1.5 Flexibilidade 

A facilidade de dobrar o feltro tem-se tornado muito importante visto que 

feltros pesados e volumosos têm sido desenvolvidos. 

2.2 PARÂMETROS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Espaços Vazios 

Também conhecido como “volume vazio” é o volume de vazios ou espaços 

vazios dentro do feltro. Formado entre as fibras da manta, estrutura da base e entre 

os próprios fios da base. O “volume vazio” estático é uma função da espessura do 

feltro, peso e composição da manta. O “volume vazio” dinâmico é a função dos 

mesmos fatores e da compressibilidade do feltro. 

2.2.2 Compressibilidade 

É a medida da espessura do feltro sob a progressiva carga no nip. 
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2.2.3 Resiliência 

É a medida da capacidade do feltro de retornar a certo valor da espessura 

inicial após a força de compressão ser aliviada. 

2.2.4 Resistência ao Fluxo 

É a medida da resistência tridimensional ao fluxo d’água dentro do feltro em 

seu estado de compressão sob condições variáveis de quedas de pressão e 

velocidade de aproximação de fluídos. 

2.2.5 Percentagem da Manta/Base 

É simplesmente a massa da manta dividida pela massa da base. Por 

exemplo, um feltro de 1400 g/m² com 700 g/m² de manta tem uma porcentagem de 

manta/base = 700/1400 = 0,50 (700/1400*100=50,0%). 

2.2.6 Massa 

É o peso do feltro medido por unidade de área, g/m² 

2.2.7 Espessura 

É a medida da espessura estática, normalmente expresso em mm. 
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2.2.8 Permeabilidade 

É a medida volumétrica da vazão de ar no sentido vertical a uma queda de 

pressão equivalente a 0,5” de CA (pés cúbicos por minuto por um pé quadrado de 

feltro). Esta unidade é geralmente empregada na industria, embora algumas vezes 

incompreendida. Para uma determinada posição um feltro manta-sobre-base com a 

mesma permeabilidade inicial que um feltro manta-sobre-malha não terá as mesmas 

características de remoção de água. 

2.3 FELTROS 

O papel, como produto final, é obtido pela retirada “gradual” e “controlada” da 

água de uma “suspensão” de fibras de celulose, geralmente com aditivos físico-

químicos. Uma máquina de produção de papel consiste em um “mecanismo 

complexo” no qual o papel é formado e seco gradualmente e controladamente em 

uma máquina de produção de papel, podemos dividir a obtenção do produto final 

pela retirada gradual de água em três estágios: 

- Formação; 

- Prensagem; 

- Secagem.

A extração da água em cada denominado estágio é delimitada por condições 

intrínsecas:

- Ao processo; 

- A máquina como um todo; 

- As matérias primas, fibras; 

- As viabilidades técnicas e econômicas. 

Em uma máquina de produção de papel, é necessária a aplicação de força ou 

de energia para secar a folha formada: 

- Gravidade; 

- Vácuo; 

- Compressão – prensagem; 
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- Temperatura – vapor. 

As viabilidades técnicas e econômicas para retirar a água com “força-

energia”, redundam em custos consideravelmente crescentes do inicio ao término do 

processo de obtenção do papel. 

Relação de custos genérica em unidade monetária qualquer para a retirada 

de 1Kg de água: 
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7%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Formação Prensagem Secagem

C
u

st
o

s

     Gráfico 01 – Relação de custos 
     Fonte: ABTCP 

Tão possível for a retirada da água sem o uso de energia onerosas “sem 

prejudicar a qualidade do papel”, melhor será economicamente. 

Cada 1% de teor seco ganho na saída da prensagem redunda em um ganho 

de aproximadamente 5% na secagem, cabe à prensagem a retirada da água 

basicamente por meios mecânicos ou menos onerosos, sendo o limite a partir do 

qual faz-se necessária a utilização de energia onerosa na secagem. Na prensagem, 

certa parcela da água da folha é transferida para o(s) feltro(s); alojando-se em seus 

interstícios pela compressão entre os rolos constituintes do NIP. Dentre outras 

variáveis, podemos relacionar o trabalho da prensagem com: 

- Pressões aplicadas; 

- Largura ou área do NIP submetida a compressão; 

- Tempo de permanência sob pressão da folha com o(s) feltro(s); 

- Capacidade de retenção e condução de água pelo(s) feltro(s). 

Os feltros assumem uma considerável parcela de responsabilidade na 

eficiência global da prensagem para a extração de água da folha de papel. 
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2.4 DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Feltros para máquinas de produção de papel podem ser definidos como 

produtos têxteis responsáveis: 

- Pelo suporte físico ou suporte transportador para a folha; 

- Pela extração e condução da água da folha; 

- Por conferir acabamento e certas propriedades físicas à folha. 

Podem ser interpretadas como produtos técnicos de engenharia têxtil, 

exclusivos para a indústria papeleira e voltados para uma aplicação específica em 

uma determinada máquina/posição, em função das matérias primas e tipo de papel 

produzido. É um produto complexo que engloba inúmeras variáveis interligadas não 

somente ao produto têxtil propriamente dito, como às suas aplicações e inter-

relações junto à máquina de papel em seus vários aspectos e necessidades. 

O dimensionamento global de um feltro voltado para uma aplicação específica 

deve conferir ao produto final as características necessárias para um adequado 

desempenho operacional, ao encontro das necessidades da máquina/posição e do 

papel produzido. Em outras palavras: são produtos feitos sob medida para uma 

determinada condição e necessidade. 

Quando em operação, é submetido a intensas solicitações mecânicas e 

degradações gerais: 

- Compressão 

- Distorções 

- Compactação 

- Atrito 

- Entupimento 

É um produto com uma vida útil restrita que varia conforme as solicitações, 

degradações e influências gerais as quais é submetido. No passar dos anos os 

feltros evoluíram conjuntamente com as máquinas de papéis, na medida em que 

novas necessidades ou tendências tecnológicas surgiram. 

As máquinas evoluíram muito: velocidade operacional, tipos, configurações de 

prensas, pressão de prensagem, por sua vez, os fabricantes de feltros acompanham 

tal evolução com novos desenhos/conceitos, matéria prima, para atender as 
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exigências do mercado, os feltros foram evoluindo conforme as necessidades para 

as suas aplicações, bem como, conforme as exigências de custo x benefícios. 

2.5 DIMENSIONAMENTO 

A opção por um determinado projeto/tipo de feltro busca atender os requisitos 

básicos necessários para uma adequada aplicação. 

Para tal as inúmeras variáveis para sua fabricação (variáveis têxteis) 

obedecendo a uma estreita relação com sua aplicação em uma máquina de 

produção de papel. Segue algumas variáveis a serem consideradas em sua 

aplicação: 

Máquina de papel: 

- Prensas: 

- Tipos: lisa, ranhurada, perfurada, sucção; 

- material, revestimento e dureza: borracha, aço; 

- configuração/geometria, play out das prensas + circuito(s) do(s) feltro(s). 

- Pressões operacionais 

- velocidade operacional. 

Acondicionamento/limpeza do(s) feltro(s): 

- Vácuo: capacidade instalada e distribuída; 

- Dimensionamento da(s) caixa(s) de vácuo; 

- Tipo/dimensionamento dos chuveiros gerais; 

- Tipo e quantidade de água aplicada pelo chuveiro; 

- limpeza química: tipo, freqüência; 

- Água residual ou água de equilíbrio conduzida pelo feltro. 

Papel produzido: 

- Tipo e gramatura; 

- Tipo(s) da(s) fibra(s); 

- Matérias primas gerais – aditivos físico-químicos; 
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- Água da folha a ser trabalhada: teores secos na entrada e objetivos 

buscados para a saída da posição; 

- Características físicas exigidas para o papel. 

Por outro lado, diante dos requisitos necessários para a aplicação em uma 

máquina/posição, o dimensionamento de um feltro requer a composição de outras 

tantas variáveis ligadas ao produto têxtil, como produto final em sua aplicação. 

Seguem algumas variáveis ligadas ao dimensionamento do produto propriamente 

dito:

Base:

- Tipo: simples, dupla, laminada; 

- Desenho: evolução/tecimento dos cabos/monofilamentos; 

- Tipos de cabos: monofilamento único, monofilamento retorcido; 

- Densidade dos cabos (MD(machine direction/CMD (cross direction)); 

- Superfície; 

- Peso/gramatura; 

- Espessura. 

Manta:

- Tipos de fibras: finas, grassas, de formas diferenciadas; 

- Composição/mistura de fibras; 

- Composição das sobreposições de camadas/tipos de fibras; 

- Orientação das fibras; 

- Gramatura a ser aplicada – no geral e em cada lado; 

- Fixação na base – agulhamento. 

Inter-relação base/manta: 

- Peso/gramatura total; 

- Permeabilidade/porosidade; 

- Espessura; 

- Superfície; 

- Capacidade de absorção/condução de água; 

- Uniformidade para o fluxo de água; 

- Drenabilidade; 
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- Incompressibilidade e resiliência. 

2.6 CHUVEIRO DE ACONDICIONAMENTO 

Basicamente os chuveiros devem: 

- Revolver e abrir os interstícios das fibras; 

- Desagregar as impurezas impregnadas na superfície ou corpo do feltro pela 

ação mecânica da água; 

- Lubrificar adequadamente o tecido para dispersar/diluir as impurezas para 

que sejam extraídas adequadamente pelas caixas de vácuo. 

Disposição básica dos chuveiros: 

- Antes da(s) caixa(s) de vácuo; 

- 1º chuveiro agulha de alta pressão oscilante (em local apropriado); 

- 2º chuveiro de lubrificação (leque) de baixa pressão imediatamente anterior 

à(s) caixa(s) de vácuo. 

2.6.1 Chuveiro Agulha de Alta Pressão 

Existem dois tipos básicos: 

- Multibicos: vários bicos distanciados entre si (aplicável para curso de 

operação relativamente rápido) – comumente mais utilizado; 

 - Monobico: um único bico (aplicável para curso de operação lenta). 

Localização:

- No lado papel e convenientemente próximo a um rolo para que o tecido do 

feltro esteja bem tencionado. 

Distância de Feltro: 
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A distância ideal entre o bico e o feltro deve ser aquela na qual o jato tem um 

poder efetivo de limpeza, antes do jato começar a dispersar/fragmentar 

intensamente. Tal distância intimamente ligada à pressão da água e ao diâmetro do 

bico, para o diâmetro de bico de 1cm, com pressão de água entre 10-15 Kgf/cm², 

uma distância adequada está entre 12-18 cm. 

 Figura 01 – Distância do feltro 
 Fonte: ABTCP 

Pressão da água: 

Para chuveiro multibicos trabalhando continuamente: 10 – 15 Kgf/cm² 

Ângulo do jato em relação ao feltro: 

A princípio 90º supre as necessidades básicas para uma ação efetiva para 

quaisquer velocidades operacionais de máquinas. 

Água:

Clarificada ou livre de fibras/materiais contaminantes, para não agregar 

quaisquer tipo de impurezas ao feltro, entupir bicos. 

Temperatura da água: 

Próxima a temperatura de trabalho do feltro é suficientemente aceitável. 

�� �� � ��  ��

�� � �� ��
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Tempo de trabalho: 

Para chuveiros multibicos tempo continuo caso tal condição não possa ser 

cumprida, trabalhar pelo menos durante 15 min a cada hora, com maior pressão (até 

20 Kgf/cm²), neste caso, a limpeza poderá ser insuficiente. Outra opção é trabalhar 

com chuveiro monobicos continuamente. 

Velocidade de oscilação/curso: 

Para chuveiro multibicos, o maior problema na oscilação é o tempo morto 

para a troca de direção/sentido, se o tempo morto for muito elevado, determinadas 

regiões/faixa estarão por mais tempo sob ação do jato de água. A curta/médio prazo 

o tecido do feltro poderá ficar danificado em tais regiões. 

Para minimizar tal situação é recomendável trabalhar com uma velocidade de 

oscilação lenta, condizente com a velocidade operacional da máquina. 

Vale mencionar que caberão cuidar quanto à distancia entre bicos aliada à 

velocidade de oscilação para que não ocorram influências prejudiciais decorrentes 

de sobreposições irregulares ao intensas de jatos ou zonas mortas sem estarem sob 

efeito dos jatos ou bicos entupidos. 

Cabe enfatizar que existem no mercado vários tipos de opções e 

recomendações de sistemas, tipos de equipamentos e montagens de chuveiros; em 

particular algumas denominadas “inteligentes” que adaptam o curso com a 

velocidade da máquina de maneira a permitir um correto funcionamento do sistema 

para quaisquer variações operacionais. 

2.7 CHUVEIRO LEQUE BAIXA PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO 

Deve ser instalado no lado papel, imediatamente antes da(s) caixa(s) de 

vácuo e com uma adequada aplicação de água em toda a largura do feltro: 

- Para lubrificar adequadamente o tecido; 

- Para dispersar as impurezas desagregadas da superfície do feltro pelo 

chuveiro agulha alta pressão oscilante; 
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- Criar um selo hidráulico para uma adequada atuação do vácuo da(s) 

caixa(s) de sucção. 

A pressão deverá ser tal qual propicie uma adequada abertura dos leques 

para uma aplicação uniforme de água em toda a largura do feltro. Uma pressão 

demasiadamente alta pode aplicar um volume desnecessário de água, por outro 

lado, uma pressão baixa pode não ser suficiente para abrir os leques 

adequadamente o que pode acarretar em zonas sem uma correta aplicação de 

água.

Para os tipos de bicos comumente encontrados as pressões variam entre 3-5 

Kgf/cm².

Em algumas situações, é empregado o uso da lubrificação somente nas 

laterais fora do formato da folha, contudo, como regra geral a aplicação de água em 

toda a largura do feltro permite uma melhor condição para se lograr uma limpeza 

uniforme de um feltro, em toda a sua largura. 

Cabe mencionar que uma lubrificação das laterais do feltro fora do formato da 

folha é muito importante. Na ausência de uma correta lubrificação lateral, o tecido 

fica sujeito a fundir-se pelo atrito, portanto, as laterais fora do formato da folha 

também devem estar bem lubrificadas pela ação do chuveiro leque. 

Em sistemas de vácuo com varias caixas nas caixas subseqüentes à primeira 

sob ação do chuveiro leque em toda a largura do feltro, podemos empregar um 

único bico leque em cada lateral fora do formato, somente para lubrificar. 

Em alguns casos específicos, nos quais não há a necessidade de um grande 

volume de água, são utilizados chuveiros de pulverização tanto na largura do feltro 

como somente nas laterais fora do formato da folha. 

Vale enfatizar que água aplicada excessivamente não é recomendável, a 

água deve ser aplicada de maneira uniforme e não excessiva. 

O volume de água a ser aplicada deve ser condizente com a capacidade 

instalada de vácuo aliada ao balanço da água de equilíbrio do feltro, água que o 

feltro carrega naturalmente. 
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2.7.1 Considerações Finais 

As recomendações apresentadas são suficiente para lograrmos uma limpeza 

adequada dos feltros pelos chuveiros. 

Evidentemente são recomendações genéricas e cabíveis de adequações; de 

acordo com as condições, necessidades e disponibilidade particulares. Vale 

aproveitar e enfatizar que de nada adianta um sistema de chuveiros adequadamente 

dimensionado se existe bicos obstruídos ou com distorções dos jatos de água, 

emprego de água imprópria e ainda, sem uma capacidade suficiente de vácuo para 

extração da água e impurezas. 

Vale enfatizar a recomendação de que antes do acondicionamento, não deve 

haver nenhum rolo em contato com o lado do papel. É importante que o 

acondicionamento encontre o feltro sob as condições de saída do NIP. 

2.8 LIMPEZA/LAVAGENS DE CHOQUE 

Para feltros 100% sintéticos, lavagens de choque com soluções alcalinas e/ou 

acidas as mais comumente empregadas, propiciam resultados positivos. 

2.8.1 Soluções Alcalinas 

- Elimina impregnações indesejáveis de materiais orgânicos (fibra e resinas); 

- recomendação: solução de NaOH 3-5% com temperatura não superior a 

40ºC em caso de necessidade extrema, pode-se aumentar a consentração em até 

10% sem riscos. 
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2.8.2 Soluções Ácidas 

- Eliminam impregnações indesejáveis de materiais inorgânicos (aditivos 

minerais, sais); 

- Recomendação: solução de HCI a 3% solução de H2SO4 podem originar 

sulfatos insolúveis quando em presença de água com elevada dureza; 

- Concentrações ácidas acima de 3% não são recomendáveis (corrosão). 

Para ambas as soluções: 

- distribuição uniforme em toda a largura do feltro na proporção de 3 l/m² de 

feltro;

- tempo de atuação: 15 min 

- enxágüe com água em abundância por aproximadamente 10 min. 

2.9 ACONDICIONAMENTO SISTEMA DE VÁCUO 

É um tema de inúmeras controvérsias, é difícil estabelecer uma regra 

universal, uma vez que para tal tema, os parâmetros são extremamente variáveis; 

contudo, existem, conceitos que com certeza redundarão em um sistema eficaz. 

As caixas de vácuo para condicionamento têm como finalidade: 

- Retirar a água agregada ao feltro, proveniente da folha de papel e dos 

chuveiros de limpeza; 

- Remover as impurezas da superfície do corpo do feltro; 

- Estabelecer um balanço de água saída x entrada da NIP, tal qual, o feltro 

tenha capacidade de trabalhar adequadamente a água da folha de papel. 

Para tal, um feltro deve estar sob pressão de um vácuo adequado para as 

necessidades, dentro de um tempo hábil (tempo de permanência). 

Tal necessidade é intimamente ligada, principalmente: 

- A capacidade/distribuição de vácuo; 

- À vazão do ar nas fendas; 

- À velocidade da máquina; 
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- Ao tipo de feltro; 

- À vida útil do feltro(estado de permeabilidade inicial, compactação, 

entupimento); 

- À água conduzida pelo feltro. 

Como ponto de partida, para dimensionar o sistema de acondicionamento por 

vácuo, tomamos a área aberta total de fenda. 

O gráfico que se segue representa a largura total de fenda em relação em 

função da velocidade da máquina. 

Cabe ressaltar que é um gráfico genérico extrapolado para condições também 

genéricas de água presente no feltro e capacidade de vácuo, dentro de cada valores 

considerados como referenciais. 

G������ !" # $%�&'�% (�(%) *+ �+,*% +- �+)%./� +- �',./� *% 0+)���*%*+ *% -�:'�,%
Fonte: ABTCP

2.9.1 Largura Individual de Fendas 

A partir da largura total de fenda, fendas individuais devem ser distribuídas 

em uma caixa ou em mais caixas, levando-se em conta: 

- Tamanhos inferiores a 10mm podem resultar em riscos de entupimentos, 

particularmente quando trabalha-se com fibra recicladas; 
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- Tamanhos superiores a 15mm danificam o feltro pela penetração do tecido 

no vão da fenda. 

Uma largura total de fenda elevada permite com que o feltro permaneça por 

mais tempo sob ação do vácuo. Experiências praticas têm demonstrado que largura 

demasiadamente elevadas não propiciam uma significativa melhoria de operação da 

caixa, ao contrario, redundam em maior consumo de energia e desgaste de feltro. 

Posições nas quais a água trabalhada da folha é menor, não requerem demasiadas 

solicitações das caixas de vácuo, sendo portanto passivas de um sob-

dimensionamento com relação às possíveis referencias. 

Seguimos para determinar a vazão de bomba necessária para um adequado 

trabalho do sistema de vácuo. 

As vazões especificas recomendadas para cada cm² de fenda são: 

- 100l/min – para feltros laminados ou com sobreposição de bases; 

- 80 l/min – para os demais feltros (base simples, base dupla, ou seja feltros 

de bases não sobrepostas). 

Tais valores devem ser entendidos como razão efetiva na fenda, 

descontando-se eventuais perdas de cargas na linha de vácuo. 

Tendo como base a vazão especifica necessária na fenda, podemos estimar 

a vazão de bomba para tal; seguem tabelas referenciais. 

Vale salientar que é um valor teórico, e em certos casos, pode estar acima 

daquilo que eventualmente pode ser satisfatório; contudo, não é conveniente um 

extremo sub-dimensionamento.
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Largura útil do feltro sob ação de vácuo (m) Larg.

Fenda
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

11 11 17 22 28 33 39 44 50 55 61 66 72 77 83 88 94 99 105 110 
14 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 
17 17 26 34 43 51 60 68 77 85 94 101 111 119 128 136 145 153 162 170 
20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 
22 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 
25 25 38 50 63  75 88 100 113 125 138 150 163 175 200 213 225 225 238 250 
28 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280 
30 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 
33 33 50 66 83 99 116 132 149 165 182 198 215 231 248 264 281 297 317 330 
36 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360 
38 38 57 76 95 114 133 152 171 190 109 228 247 166 285 304 323 342 361 380 
41 41 62 82 103 123 144 164 185 205 226 246 267 287 308 328 349 369 390 410 
44 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374 396 418 440 
47 47 71 94 118 141 165 188 212 235 259 282 306 329 353 376 400 423 447 470 
49 49 74 98 123 147 172 196 221 245 270 294 319 343 368 392 417 441 466 490 
52 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520 
56 56 83 110 138 165 193 220 248 275 303 330 358 385 413 440 468 495 523 550 
57 57 86 114 143 171 200 228 257 285 314 342 371 399 428 456 485 513 542 570 
60 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 
63 63 95 126 158 189 221 252 284 315 347 378 410 441 473 504 536 567 599 630 
65 65 98 130 163 195 228 260 293 325 358 390 423 455 488 520 553 585 618 650 
68 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 408 442 476 510 544 578 612 646 680 
71 71 107 142 178 213 249 284 320 355 391 426 462 497 533 568 604 639 675 710 

Quadro 01 – Para uma vazão específica de 100l/min para cada cm² de fenda 
Fonte: ABTCP
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Largura útil do feltro sob ação de vácuo (m) Larg.
Fenda
(mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

11 9 13 18 22 26 31 35 40 44 48 53 57 62 66 70 75 79 84 88 
14 11 17 22 28 34 39 45 50 56 62 67 73 78 84 90 95 101 106 112 
17 14 20 27 34 41 48 54 61 68 75 82 88 95 102 109 116 122 129 136 
20 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 
22 18 26 35 44 53 62 70 79 88 97 106 114 123 132 141 150 158 167 176 
25 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 10 130 140 150 160 170 180 190 200 
28 22 34 45 56 67 78 90 101 112 123 134 146 157 168 179 190 202 213 224 
30 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 
33 26 40 53 66 79 92 106 119 132 145 158 172 185 198 211 224 238 251 264 
36 29 43 58 72 86 101 115 130 144 158 173 187 202 216 230 245 256 274 288 
38 30 46 61 76 91 106 122 137 152 167 182 198 213 228 243 258 274 289 304 
41 33 49 66 72 98 115 131 148 164 180 197 213 230 246 262 279 295 312 328 
44 35 53 70 88 106 123 141 158 176 194 211 229 246 264 282 299 317 334 352 
47 38 56 75 94 113 132 150 169 188 207 226 244 263 282 301 320 338 357 376 
49 39 59 78 98 118 137 157 176 196 216 235 255 274 294 314 333 353 372 392 
52 42 62 83 104 125 146 166 187 208 229 250 270 291 312 333 354 374 395 416 
56 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374 396 418 440 
57 46 68 91 114 137 160 182 205 228 251 274 296 319 342 365 388 410 433 456 
60 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 
63 50 76 101 126 151 176 202 227 252 277 302 328 353 378 403 428 454 479 504 
65 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520 
68 54 82 109 136 163 190 218 245 272 299 326 354 381 408 435 462 490 517 544 
71 57 85 114 142 170 199 227 256 284 312 341 369 398 426 454 483 511 540 568 

Quadro 02 – Para uma vazão específica de 80l/min para cada cm² de fenda 
Fonte: ABTCP
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Como a regra geral, não é recomendável “vácuo repartido”, principalmente 

com a área de formação, é recomendável uma fonte geradora de vácuo individual 

para cada feltro. 

A instalação de um feltro novo, com maior permeabilidade, pode influenciar 

consideravelmente no vácuo para outra divisão outro feltro. 

Na prática, o emprego de vácuo repartido na área de prensagem é comum, 

contudo, que seja coerente para não acarretar em perda de eficiência e que siga as 

necessidades de fluxos específicos nas fendas. 
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3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Apresenta aplicação de estudos, tais como: perfil de umidade no sentido 

transversal do feltro (scampo) teste de teor seco que são realizados em paradas de 

máquina, medições de equipamentos para condicionamento de feltros. 

Todos os valores máximos mencionados nesre manual de operação com 

relação a capacidade, carga, pressão, vácuo etc, são valores limites. Tais valores 

constituem a base para o layout do projeto e calculo da resistência dos 

componentes, mas não constituem propriedades asseguradas no sentido legal. 

3.1 ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA 

3.1.1 Dados-Chave 

Tabela 01 – Dados chaves 
Designação Valor 

Código ADAMI MP1 
Lista de Peças No 032225 
No. Grupo 4001-4039 
No. Série 013793 E 001 
No. Especificação 013793 E 001 P41400 MO0pt 
Tipo de Máquina Máquina de Papel Cartão 
Ano de Construção 2002 

Fonte: Voith Paper 

3.1.2 Dados do Projeto 
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Tabela 02 – Dados do Projeto 
Designação Valor 

Largura da tela 2960mm 
Lado do acionamento Direito 
Distância entre trilhos da prensa (FE) 3000mm 
Distância entre mancais rolos guia feltro 
(reaproveitados) (LE) 

2850mm 

Distância entre mancais de rolo de sucção de 
pressão (LE) 

3120mm 

Distância entre mancais rolo de pressão da 1ª 
prensa (reaproveitado) (LE)  

3000mm 

Distância entre mancais rolo de pressão da 2ª 
prensa (LE) 

3250mm 

Velocidade de projeto 550 m/min 
Velocidade de trabalho Papel cartão 
Gramatura 110 – 240 g/m² 

Fonte: Voith Paper 

3.1.3 Dados do Projeto dos Feltros 

3.1.3.1 Feltro lumpbreaker

Tabela 03 - Feltro lumpbreaker
Designação Valor 

Comprimento mínimo 9925mm 
Comprimento recomendado 10735mm (com emenda) 
Comprimento máximo 11560mm 
Fonte: Voith Paper 

3.1.3.2 Feltro pick-up

Tabela 04 - Feltro pick-up
Designação Valor 

Comprimento mínimo 13775mm 
Comprimento recomendado 14585mm (com emenda) 
Comprimento máximo 15410mm 
Fonte: Voith Paper 
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3.1.3.3 Feltro inferior (porão) 

Tabela 05 - Feltro inferior (porão) 
Designação Valor 

Comprimento mínimo 19390mm 
Comprimento recomendado 20240mm (com emenda) 
Comprimento máximo 21090mm 
Fonte: Voith Paper 

3.1.3.4 feltro superior 2ª presão 

Tabela 06 - Feltro superior 2ª presão 
Designação Valor 

Comprimento mínimo 11345mm 
Comprimento recomendado 12150mm (com emenda) 
Comprimento máximo 12980mm 
Fonte: Voith Paper 

3.1.4 Sistema Guia-Feltro 

Para o sistema guia-feltro, estão sendo reaproveitado os rolos guia, raspador, 

regulador, esticador, tubos de sucção, alem do rolo Lumpbreaker e os rolos de 

pressão da 1ª prensa. 

Está sendo fornecido em tubo tira bolhas na saída da 1ª prensa com 

revestimento de polietileno de alta densidade (UHMW). Seu basculamento é manual 

através de alavanca. 

3.1.5 Rolo de Carga Lumpbreaker (Reaproveitado) 

Tabela 07 - Rolo de carga lumpbreaker (reaproveitado) 
Designação Unidade 

Diâmetro do rolo 560mm 
Distância entre mancais (LE) 3147mm 
Fonte: Voith Paper 
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3.1.6 Rolo Pick-up

Tabela 08 - Rolo pick-up 
Designação Unidade 

Diâmetro do rolo 550mm 
Distância entre mancais (LE) 3120mm 
Largura da camisa (BL) 2630mm 
Peso 3000Kg 
Fonte: Voith Paper 

3.1.7 Rolo de Pressão da 1ª Prensa 

Tabela 09 - Rolo de pressão da 1ª prensa 
Designação Unidade 

Diâmetro do rolo 700mm 
Distância entre mancais (LE) 3000mm 
Largura da camisa (BL) 2500mm 
Peso 5000kg 
Pressão de trabalho 150 kN/m 
Fonte: Voith Paper 

3.1.8 Rolo de Pressão da 2ª Prensa 

Tabela 10 - Rolo de pressão da 2ª prensa 
Designação Unidade 

Diâmetro do rolo 1166mm 
Distância entre mancais (LE) 3250mm 
Largura da camisa (BL) 2600mm 
Peso 786Kg 
Pressão de trabalho 280 kN/m 
Fonte: Voith Paper 
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4 DESCRIÇÃO 

É feito uma análise de resultados em base nos estudos realizados, 

justificando alguns estudos que não foram possíveis ser realizados por questões de 

segurança. 

A parte das pressas é composta por um rolo de carga (Lump-breaker

reaproveitado) que atua pneumaticamente sobre o rolo de sucção da tela formadora, 

mais dois nips de prensagem compostos por dois rolos e atuados hidraulicamente. 

Estes equipamentos constituem na instalação de um feltro para o Lump-

breaker, um feltro superior distribuído para a 1ª e 2ª prensa, e um feltro inferior que 

envolve a 1ª e 2ª prensa, todos com suas respectivas estruturas de sustentação. 

4.1 NIP DAS PRENSAS 

4.1.1 Rolo de Carga 

O rolo Lump-breaker é uma prensa constituída de um rolo de carga, atuando 

pneumaticamente sobre o rolo de sucção da tela, e um feltro superior (existente). 

4.1.2 1º Nip de prensagem 

O 1º nip é uma prensa constituída por dois rolos de diâmetro 700 

reaproveitados.
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4.1.3 2º Nip de prensagem 

O 2º nip é uma prensa constituída por dois rolos de diâmetro 1166mm onde o 

fornecimento e as características do revestimento ficou a cargo do cliente. 

Tabela 11 - Pressão do Nip 
Nip Pressão linear max. (kN/m) 

Nip Lump-breaker 20 
1º nip 150 
2º nip 280 
Fonte: Voith Paper 

4.2 DISPOSITIVOS DE BASCULAMENTO 

O basculamento do rolo Lump-breaker através de cilindro pneumático foi 

totalmente reaproveitado. 

Os objetivos de seu basculamento são os seguintes: 

- Posicionar o rolo para sua troca; 

- Posicionar o rolo, e com sua retirada, criar espaço para a remoção do rolo 

de sucção da mesa plana; 

- Trocar o feltro e a tela. 

4.2.1 Rolo Pick-up

A função de basculamento do rolo pick-up são as seguntes: 

- Forçar o feltro contra a tela a fim de transferir o papel da mesa plana para as 

prensas;

- Recuar totalmente o rolo para executar sai troca, trocar a tela e também o 

feltro;
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Para se bascular o rolo pick-up é necessário acionar o motoredutor elétrico 

instalado no lado de acionamento. 

- Redutor de fuso roscado tipo SJ-5N (Albert);

- Acoplamento tipo 24/32; 

4.2.2 1ª Prensa 

O basculamento da 1ª presa é feito através de um par de cilindros hidráulicos 

com diâmetro de 125mm. 

Cilindro hidráulico Vickers/parker tipo W34-125/56-FC-0-N-NC-1-(1 e 5)-

120mm.

4.2.3 2ª Prensa 

O basculamento da 1ª presa é feito através de um par de cilindros hidráulicos 

com diâmetro de 160mm. 

Cilindro hidráulico Vickers/parker tipo W34-160/70-FC-0-N-NC-1-(1 e 5)-

150mm.

4.2.4 Ajuste do Rolo Pick-up – Penetração na Tela 

O basculamento do rolo pick-up é feito através de redutor com eixo 

transversal que garante seu paralelismo, devendo somente se fazer o alinhamento 

entre o rolo e a alavanca. 

Para se destacar o papel da tela formadora, o rolo pick-up deverá estar 

penetrando aproximadamente 15mm na tela. Este ajuste é feito no motor elétrico, 

onde existem internamente chaves fim de curso que definem os posicionamento de 

penetração, aproximação e recuo do rolo. 
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4.2.5 Sistema de Vácuo do Rolo Pick-up

Na tubulação de vácuo do rolo pick-up no LA, temos duas válvulas, a primeira 

está istalada na tubulação logo após a junta de expansão, denominada válvula 

Quebra-vacuo, e outra válvula instalada fora da máquina (porão), denominada 

válvula de vácuo. As duas válvulas deverão ter sistema automático de operação. 

Quando ocorre uma ruptura do papel nas prensas, ou problemas similares, a 

válvula quebra vácuo se abre automaticamente, quebrando o vácuo. Em seguida a 

válvula de vácuo se fecha e o rolo pick-up pode ser deslocado para a posição de 

espera.

4.2.6 Calhas 

As calhas superiores sobre as prensas estão montadas entre as vigas e 

fazem parte do condicionamento dos feltros. 

4.2.7 Calhas dos Rolos de Pressão Inferior 

As calhas dos rolos de pressão inferior estão montadas entre as estruturas e 

sua função é conter a névoa, os respingos originados das saídas dos feltros e 

também serve de ligação entre o LC (lado comando) e LA (lado acionado). 

4.2.8 Tubos Dispersores 

Os tubos dispersores ficarão à cargo do cliente. 
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4.2.9 Feltros 

Será utilizado feltros com emendas. 

4.2.10 Tubo Tira Bolha 

O tubo em posição de trabalho, deverá estar com a válvula borboleta aberta. 

O revestimento deve ser controlado e o limitador de formato ajustado com a largura 

do feltro. 

4.3 SISTEMA DE OPERAÇÃO 

4.3.1 Regular Prensas 

Objetivo e campo de aplicação: 

Esta instrução de trabalho define a forma utilizada para regular as prensas da 

máquina de papel. 

Responsável: 

Contra mestre, condutor. 

Procedimento:

Na máquina de papel existem duas prensas, a primeira e a segunda prensa, 

para regulagem das duas o procedimento é o mesmo. 

Quando a máquina de papel está parada as prensas devem permanecer 

levantadas posição (afastar) e antes de iniciar o funcionamento da máquina devem 

ser abaixadas posição (fechar). 
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A regulagem das prensas limita-se ao ajuste da pressão que marca no 

manômetro, para a primeira é de 98 bar e para a segunda prensa é de 88 bar. 

Quando as prensas estiverem em marcha lenta, liga as bombas de vácuo 070 

BBV 06 até 009, sendo que já deve ter sido ligado o sistema de refrigeração da 

água.

Quando ajustar a pressão das prensas, ajustar a pressão igual dos dois lados, 

lado de comando e lado de acionamento. 

Como o passar do tempo os feltros começam a se desgastar e podem 

prejudicar a prensagem podendo granar a folha de papel, neste caso deve-se 

reduzir a pressão da prensa até parar de granar o papel. 

4.3.1.1 Ações corretivas 

Deve-se verificar a presença de bolas de massa depositadas na caixa de 

vácuo, caso haja, parar as prensas e limpar as fendas. 

Se for constatado que o feltro está sujo, lavá-lo. 

Se não houver a presença de bolas de massa e nem o feltro estiver sujo, 

comunicar o contra mestre para verificar o tempo de uso do feltro. 

Sempre que faltar energia mais de 10 minutos deve-se afastar as prensas. 

Usando o sistema hidráulico atrás da alavanca manual. 

4.3.2 Regular Feltros 

Objetivos e campo de aplicação: 

Esta instrução de trabalho define a forma utilizada para regular os feltros das 

prensas da máquina de papel. 

Responsáveis: 

Contra mestre 

condutor



45

Procedimentos:

Nas prensas da máquina de papel existem quatro feltros, sendo um inferior 

(Tandem) e três superiores 1ª prensa, 2ª prensa e Lumpbreaker. A regulagem de 

todos os feltros são feitas da mesma forma. 

A regulagem dos feltros limita-se manter o feltro centralizado e ao 

esticamento do mesmo. 

Para manter o feltro centralizado existe um regulador automático, mas pode 

ocorrer alguma variação que ultrapassa o limite do regulador, neste caso o condutor 

deve efetuar a regulagem manualmente até sua estabilização usando os botões da 

mesa de comando. 

Quando ao esticamento do feltro verificar se o mesmo não está bambeando, 

isto indica que o feltro está frouxo e deve ser esticado até parar de bambear. 

Para efetuar o esticamento do feltro, verificar se estão acoplados os dois 

lados do esticador evitando desta forma que se estique apenas um lado. 

Quando for esticar o feltro, verificar a faixa no sentido transversal do feltro, 

que deve ficar o mais reto possível. 

Medir também com uma trena, a distância do rolo do esticador do feltro em 

relação ao inicio do esticador, esta distância deve ser inicialmente igual nos dois 

lados do esticador. 

Para ajustar o esticamento do feltro, se estiver mais esticado de um lado que 

do outro, deve-se desacoplar o sistema do esticador do lado do comando e fazer os 

ajustes necessários, depois de efetuado o ajuste, acoplar novamente. 

Quando ocorrer paradas da máquina de papel com tempo previsto maior de 

três horas deve-se afrouxar os feltros das prensas. 

4.3.3 Condicionar e Lavar Feltros 

Objetivos e campo de aplicação: 

Esta instrução de trabalho define a forma utilizada para lavar os feltros das 

prensas da máquina de papel. 

Responsável: 
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Condutor

Procedimentos:

Durante o horário de trabalho o condutor deve verificar se o leque de água do 

chuveiro de condicionamento e lubrificação do feltro está normal. 

Notas:

- Se encontrar algum bico entupido, fazer a limpeza com um arame ou agulha; 

- Se o leque de água não estiver se encontrando ao tocar o feltro, deve ser 

aberto à válvula, liberando mais água para o chuveiro. 

- deve ser feito a limpeza do filtro de retenção de impurezas na linha de água 

para os chuveiros quando necessário. 

Devem ser lavados os feltros das prensas da máquina de papel, quando 

ocorrer paradas programadas ou for constatado que o feltro está sujo, prejudicando 

o rendimento da máquina. 

Para efetuar a limpeza dos feltros, primeiramente prepara a solução, 

enchendo o tambor com água e em seguida adicionar aproximadamente ½ balde 

com um volume de 20 litros de soda em escamas. 

Ao manusear a soda ou solução com soda o condutor deve usar os 

equipamentos de proteção individual. 

Após preparada a solução, reduzir a pressão das prensas, ligar a bomba de 

transferência da solução e abrir as válvulas do chuveiro de aplicação. As bombas de 

vácuo dos feltros podem ficar desligada em enquanto está sendo aplicado a soda 

nos feltros. 

A velocidade da máquina deve ficar abaixo de 100m/min. 

Após aplicar a soda, liberar água limpa para enxaguar os feltros ligando as 

bombas de vácuo. 

Após efetuar a lavagem dos feltros e a máquina entrar em operação, voltar a 

pressão das prensas ao normal de trabalho. 
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4.3.4 Efetuar transferência da Folha para Prensa e Secagem 

Objetivos e campo de aplicação: 

Esta instrução de trabalho define a forma utilizada para efetuar a 

transferência da folha da saída da mesa plana para a prensa e para entrada dos 

secadores da máquina de papel. 

Responsáveis: 

I Assistente 

Contra mestre 

Condutor

Procedimentos:

Quando iniciar a produção de papel, ocorrer quebra ou corte da folha, é 

necessário passar a tira de papel da saída da mesa plana para as prensas e todos 

os secadores da máquina de papel. 

Deve sempre abrir o chuveiro de ar destacando a folha para o press-pit.

Para retirar a tira de papel na saída da mesa plana, regular no pichaço, uma 

tira de mais ou menos 5cm. Abaixar o rolo Lumbreaker sobre o rolo de sucção e 

colocar na posição prensar. 

Encostar o rolo pick-up sobre a tela da mesa plana, acionando o botão 

(aproximar) na mesa de comando da parte úmida observar a posição do refile úmido 

nas laterais da tela, se necessário regular a mesma, usando a chave de operação 

apropriada abrindo ou fechando o castelo interno de vácuo pick-up.

Esta operação de regular o formato deve ser feita com muito cuidado, pois 

pode ocasionar quebra do papel. 

Após encostar o pick-up e a folha cair no press-pit, colocar as prensas na 

posição prensar, acionando o botão prensar na mesa de controle. 

Observar se a folha não está acompanhando o feltro, pois se isso acontecer 

irá danificar o feltro e entupir a caixa de vácuo, neste caso afastar o pick-up e 

verificar os vácuos da prensa. 

Para a passagem da tira de papel para os cilindros secadores, abrir o ar na 

saída da segunda prensa, fazendo com que a tira seja direcionada para o primeiro 
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secador e em seguida puxar a tira de papel com a mão para que a mesma passe por 

entre as cordas guias que farão o transporte da tira de papel até a Size-Press.

4.4 ESTUDO REALIZADO

4.4.1 Teste Teor Seco 

Os testes de teor seco têm a finalidade de medir a quantidade de água 

removida da folha de papel, estes testes são realizados em parada de máquina onde 

são coletadas as amostras e encaminhadas para o laboratorista executar testes. 

Com os testes já realizados é possível saber como está a eficiência do processo. 

Na seção de prensa são coletadas duas amostras antes e pós prensagem. 

Tabela 12 – Testes realizados (2º semestre 2008) 

Data Gramatura Entrada rolo 
sucção % 

Saída % 2ª prensa

11/07/08 120 23,99 50,23 
27/07/08 120 24,37 50,10 
05/08/08 105 23,58 49,70 
25/08/08 155 23,70 51,44 
07/09/08 120 23,66 47,93 
12/10/08 170 23,49 50,37 
15/10/08 155 23,65 53,79 
09/12/08 120 22,96 50,04 

Conclusão dos testes de teor seco: 

Com base nos resultados obtidos é possível definir que as variações são 

pequenas, que podem ocorrer por motivo de desgaste dos feltros ou outras 

variações no processo, estes resultados indicam um bom desempenho da 

prensagem. 
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4.4.2 Tensão dos Feltros 

Tem como finalidade definir o esticamento do feltro entre 2,5 kg/cm² a 3,8 

kg/cm², estes valores são estabelecidos pelos fornecedores. 

As leituras são realizadas pela supervisão com aparelho tensiômetro. 

Tabela 13 - Leituras realizadas (2º semestre 2008) (unidade de medida kg/cm²) 

Data Lumbrak Pickup 2ª Prensa Tandem 
05/06/08 3,26 3,37 3,06 2,86 
09/06/08 3,26 3,37 3,06 3,06 
16/06/08 3,57 3,57 3,06 3,06 
23/06/08 3,06 3,26 3,06 2,75 

07/07/08 2,86 2,75 3,06 2,55 
14/07/08 3,06 2,88 2,96 2,65 
21/07/08 3,06 2,86 2,96 2,86 
27/07/08 3,57 2,86 2,86 2,86 

05/08/08 3,57 2,96 3,06 2,65 
11/08/08 3,06 3,57 3,06 2,86 
19/08/08 3,37 3,26 3,26 3,06 
25/08/08 3,06 2,96 3,06 2,96 

01/09/08 3,06 3,06 3,06 2,96 
10/09/08 3,06 3,06 3,06 2,96 
15/09/08 2,86 2,96 3,06 3,77 
22/09/08 2,86 2,86 3,06 3,06 
29/09/08 2,65 2,86 2,86 2,55 

08/10/08 2,86 2,86 2,96 2,55 
16/10/08 3,06 2,96 3,06 2,75 
20/10/08 2,75 2,86 3,06 2,65 
27/10/08 2,86 2,96 3,06 2,75 

03/11/08 3,06 3,06 2,96 2,75 
10/11/08 3,06 2,86 3,06 2,65 
17/11/08 2,96 2,55 2,55 2,55 
24/11/08 2,86 2,86 2,86 2,55 

Conclusão: 

Com base nas leituras realizadas e resultados obtidos, é seguido os valores 

estabelecidos pelo fornecedor, sendo assim garantindo boa performance do feltro e 

sua vida útil. 
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4.4.3 Pressão dos Chuveiros Águia 

As pressões do chuveiro trabalham na faixa 13 kgif/cm a 16 kg/f/cm, a 

finalidade destes chuveiros é remover os finos e abrir poros do feltro para que tenha 

um bom desempenho na prensagem. 

4.4.4 Chuveiro Leque 

Estes chuveiros são posicionados na parte interna dos feltros que não tem 

contato com a folha de papel, são utilizados para limpeza química (choque) ácido e 

alcalino, para manter um bom condicionamento dos feltros. 

4.4.5 Análise de Resultados 

Com base nos estudos realizados na seção de prensa da Empresa Adami, é 

possível definir que os equipamentos e a operação estão trabalhando dentro dos 

parâmetros estabelecidos, tendo assim um bom desempenho na seção de prensa. 

4.4.6 Justificativas de estudos que não foram possíveis ser realizados 

Tendo conhecimento do problema de reumedecimento dos feltros Pick-up e 

tandem foi conversado e sugerido que fosse realizado letirua de scampro, na 

entrada da1ª prensa feltro pick-up e no feltro tandem antes da transferência folha de 

papel para o feltro. 

Estes pontos são onde está tendo reumedecimento causado por velocidade 

na máquina e modelos de calhas. 
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As leituras sugeridas não foram possíveis ser realizadas por questões de 

segurança a qual foi respeitada. 

Sugestão:

Tendo conhecimento dos objetivos da empresa no processo de produção de 

papel, que é sempre aumentar a produção, é descartada a hipótese de reduzir a 

velocidade para solucionar o problema de reumedecimento dos feltros. 

Já nos modelos de calha que servem para remover os excessos de água, é 

possível ser melhorado. Nossa sugestão que foi passado para o setor de projetos 

referente a calha da 1ª prensa inferior pode ser posicionada mais próxima do feltro 

da seguinte forma: deslocando a calha mais para cima ou  emendando na altura, 

sendo assim uma melhor remoção da água, evitando o reumedecimento do feltro 

tandem.

No rolo da 1ª prensa superior, foi sugerido a instalação de uma raspa com 

calha, esta sugestão foi passada para o setor de projeto analisar e aprovar a 

possibilidade de ser instalada. 
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5 CONCLUSÃO 

Pelos resultados obtidos em estudos realizados, conclui-se que a eficiência 

na seção de prensa esta dentro dos padrões de conformidade. 

Porém, com as sugestões é possível fazer ações de melhorias, dando 

prioridade a elas em função do retorno esperado. Sabendo-se onde se concentram 

as maiores deficiências na seção de prensa poderá ser realizado conforme 

sugestões. Com o sistema proposto pode-se fazer um acompanhamento com novos 

estudos na efetividade das prensas. 

No desenvolvimento do estudo de caso alguns aspectos da pesquisa não 

foram estudados com maiores detalhes devido algumas limitações de segurança. 

Nos pontos não estudados seguem fotos como anexo comprovando que há 

reumendecimento nos feltros pick-upe e tandem. 
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Nesta foto é possível visualizar o reumedecimento do feltro pick-up causado 

pela primeira prensa superior que esta trabalhando supersaturada, carregando um 

volume de água onde esta desprendendo na entrada da prensagem. 

Nesta foto também é possível visualizar que a calha não tem uma boa 

eficiência para remoção de água.  

OBS:Esta foto foi tirada  em condições normal de operação.
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Nesta foto é possível Visualizar que primeira prensa inferior está 

desprendendo água por sobre a calha e caindo sobre o feltro tandem causando o 

reumedecimento do mesmo.

OBS: o reumedecimento do feltro esta acontecendo depois da passagem do 

feltro pela caixa de vácuo. 
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