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A solução 3 em 1
para máxima flexibilidade
VForm

ComCore
Papermaking

Ajuste de altura

Ajuste do ângulo

Qualidade de papel melhorada graças
a hidrofólios de ajuste flexível
Em formadores Fourdriner e híbridos, VForm aumenta as oportunidades operacionais para a produção. A solução 3 em 1
também permite a ótima adaptação dos ajustes dos fólios na
produção de várias gradações de papel e gramaturas.
VForm permite ajustes individuais da altura e do ângulo de
cada hidrofólio. Isso aumenta a suspensão de fibras, resultando em uma capacidade de desidratação muito melhorada. A
conexão opcional à ComCore, a plataforma de automação
desenvolvida pela Voith, também torna o sistema VForm em
uma solução “Papermaking 4.0”.
Graças à interação entre o ajuste em altura e do ângulo em
combinação com a ComCore, o VForm oferece três parâmetros para a melhoria da qualidade do papel. Todos os ajustes
podem ser salvos e recuperados, permitindo troca automática,
caso forem produzidas diferentes classes de papel e gramaturas na mesma máquina.

O VForm também ajuda reduzir o uso de amido e produtos
químicos na fabricação do papel.
O VForm é fornecido completamente pré-montado em uma
caixa de hidrofólio ou sob forma de um Hidrofólio retrofit VForm
para caixas desidratadoras existentes.

Benefícios
++ Máxima flexibilidade do ajuste de fólios
++ Janela estendida de operação com uma maior gama
de classes de papel
++ Melhor qualidade do papel, graças à maior atividade
de suspensão de fibras
++ Aumento da capacidade de desidratação
++ Conexão opcional à plataforma ComCore
++ Permite o retrofit na maioria das máquinas

Ajuste de altura

Ajuste do ângulo

Três parâmetros para uma maior
variabilidade na produção de papel
Ao contrário aos sistemas convencionais, cada hidrofólio
VForm pode ser baixado em até cinco milímetros ou seu ângulo pode ser ajustado em até sete graus. Estes resultados
de ajuste de precisão resultam em uma melhor homogeneização da suspensão de fibras. Assim, a resistência do papel é

aumentada em ambas as direções, aumentando ao mesmo
tempo a capacidade de desidratação. O resultado é um
consumo reduzido de fibras virgens. Adicionalmente, esta
flexibilidade oferece aos fabricantes de papel uma maior janela
operacional para a produção.

Componentes-chave do VForm
1 Carcaça em aço inox do atuador Voith, IP65/67
2 Adaptador coberto de foles
3 Hidrofólio VForm com cobertura cerâmica
3

2
1

Através da plataforma modular de automação ComCore, desenvolvida pela Voith, o VForm pode ser integrado no sistema
de controle do processo. A ComCore conecta os inúmeros
sistemas de medição e controle em uma máquina de papel e
permite uma análise das informações sobre a qualidade atual
do papel. Com o VForm, os fabricantes de papel podem responder ás variações do processo, visto que os parâmetros-

-chave podem ser influenciados através do ajuste preciso dos
hidrofólios. O ajuste ideal do hidrofólio VForm para cada classe
de papel pode ser salvo no sistema de controle e facilmente
recuperado. A visualização intuitiva na web permite o manuseio
simples. Graças a sua reprodutibilidade, a confiabilidade no
processo de produção é aumentada de forma significativa.

Wenige erforderliche Schritte zur Einbindung in das Prozessleitsystem
Integração no sistema de controle do processo efetuada em poucos passos
Atuadores VForm

Caixa de comando
à prova de água do
atuador

Gabinete local

Sala de controle central

Melhoria mensurável dos
principais parâmetros
Maior capacidade aumentada de desidratação

Formação melhorada.

Secura [%], papel para impressora jato de tinta, 80 gsm

Ambertec normalizado [√g /m] papel de envelope, 80 gsm
0,25

Desidratação
melhorada em
até 50 %

Ângulo original
do fólio

0,50
0,48

Melhoramento
da formação
em até > 10 %

0,46
0,44

Configuração ideal
do ângulo VForm

0,42
0,40
0,38
Antes do
VForm

Após o VForm com todos
fólios ajustados para um
ângulo de1°

A otimização do ajuste do hidrofólio VForm resulta em um aumento significativo da capacidade de desidratação. Em testes,
a desidratação foi melhorada em até 50 %.
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O ajuste individual de cada hidrofólio VForm resulta em uma
melhoria significativa da formação.
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