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ANDRITZ ANUNCIA A PRIMELINETIAC, A 
PLANTA PILOTO MAIS MODERNA DO 
MUNDO PARA PRODUÇÃO DE TISSUE 
Nova planta da Andritz integra o novo Centro de Inovação e Aplicação de Tissue, 
em Graz (Áustria)

O olhar para a indústria de celulose e papel do futuro levou a An-

dritz a montar em Graz (Áustria) o Centro de Inovação e Apli-

cação de Tissue (TIAC, sigla em inglês para Tissue Application e 

Inovation Center), com um sistema altamente automatizado e uma máqui-

na tissue capaz de rodar oito configurações diferentes. Trata-se de uma 

instalação piloto tão moderna quanto possível para a indústria mundial 

que chega com a proposta de conduzir os mais diversos testes com tecno-

logias completamente inovadoras. No momento em fase final de testes, o 

TIAC tem inauguração oficial marcada para março de 2018.

A facilidade de transformar possibilidades em produtos reais disponibi-

lizada pela Andritz no TIAC, segundo Thomas Scherb, diretor da Divisão de 

Tissue no Brasil, foi uma resposta às perguntas de seus próprios clientes 

sobre como seria o futuro do tissue. “A grande questão deles era saber 

como nossas tecnologias, equipamentos e experiências seriam capa-

zes de vencer os desafios futuros.”

Além de trazer essa resposta, a Andritz procurou descobrir e ante-

cipar seu próprio destino em relação a entender o que seria neces-

sário para um fornecedor de máquinas tissue impulsionar a inovação 

neste novo cenário a partir das expectativas de seus clientes. “O TIAC 

nos ajudará a desenvolver novas tecnologias e fortalecer o relacio-

namento com nossos clientes do mundo todo, pois, conjuntamente, 

poderemos desenvolver e testar limites de velocidade, qualidade, pro-

dutos, novas receitas, fibras, vestimentas, produtos químicos e econo-

mia de energia, de modo a permitir que nossos clientes produzam o 

tissue certo para os clientes deles”, acrescentou Scherb.

A nova planta piloto da Andritz atenderá ainda fornecedores de ce-
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lulose, produtos químicos, revestimentos de rolos e ves-

timentas e conversores, componentes de vácuo, assim 

como institutos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). 

Para abranger esse amplo mercado, a escolha da região 

foi estratégica. Além de Graz abrigar a matriz da Andritz, 

o que permite contar com todos os especialistas no site, 

tem a mesma distância da Ásia e das Américas. 

O executivo considera ainda a América Latina como 

um de seus potenciais clientes. No Brasil, a crescente 

demanda está sendo totalmente atendida pelos produ-

tores de tissue existentes com futuros investimentos, 

bem como pelos recém-chegados, com máquinas mais 

largas e velocidades mais altas. “Melhorias na produção 

e a qualidade final do produto serão fatores decisivos 

para essas empresas continuarem vendendo tissue com 

sucesso. Com o aumento do consumo per capita e a 

melhoria dos padrões de vida, o País deixou de focar 

apenas em produção e está priorizando cada vez mais 

a qualidade. Um exemplo é a crescente substituição do 

papel higiênico de folha simples pelo de folha dupla ou 

até tripla na América Latina”, complementou o diretor 

da Divisão de Tissue no Brasil.

Scherb destacou que o TIAC permitirá a todas as 

partes interessadas da indústria tissue realizar en-

saios com tecnologias ainda não lançadas no mercado 

ou mesmo com suas próprias, elevando a vantagem 

competitiva dos integrantes da cadeia produtiva do 

segmento tissue. Na nova planta piloto da Andritz, os 

testes podem ser realizados para melhorar a qualida-

de do produto final, otimizar as fibras e a receita, au-

mentar o teor seco ou reduzir o consumo de energia.  

As possibilidades incluem testes para diferentes fibras, 

produtos químicos, refinação, vestimentas e diversos 

conceitos de prensagem: prensa de sucção e pressão 

ou de sapata, de ar quente, vapor e vácuo. As bobinas, 

produzidas sob diferentes condições podem ser con-

vertidas para permitir um teste cego com o objetivo 

de verificar as preferências dos clientes finais em seus 

mercados específicos. 

 Com oito configurações possíveis, a velocidade máxima de projeto da PrimeLineTIAC é de 2.500 m/min e 2.000 m/min de operação, 
sendo a largura do papel de 600 mm, por se tratar se uma planta de testes. A caixa de entrada pode ser de uma, duas ou três camadas, 
e o formador Crescent former, ou Twin wire, pode fazer a pré-secagem com dois cilindros TAD (sigla em inglês para Through-Air Dryer) de 
14 pés, prensa de sucção ou de sapata, Yankee de 16 pés, capota de alta temperatura, transferência da folha com foils passivos e ativos e 
enroladeira Centerwind.

Os testes na prática...
Como preparação dos testes serão definidas as configurações de máquina, as propriedades do papel, as vestimentas, os produtos quími-

cos, as configurações de preparação de massa e a definição dos trabalhos dos laboratórios úmido e seco, com objetivos e expectativas claras 
para os testes. “O cliente pode trazer a sua própria ou usar nossa fibra curta e longa do nosso estoque. Durante o dia do teste é possível 
preparar a massa pela manhã e executar quatro horas de testes pela tarde, ou rodar até oito horas continuamente. É possível produzir dife-
rentes gramaturas e produtos – higiênico em um dia e toalha em outro. Todos os dias há uma reunião de pré-testes e outra de encerramento, 
na qual se discutem resultados e metas para o próximo dia. As propriedades do papel serão medidas e impressões DCS serão tiradas ao final 
de cada bobina. Faremos medidas e análises detalhadas, incluindo de energia. Ao final, enviaremos essas bobinas, amostras e o relatório 
final ao cliente com avaliação dos resultados, conclusões e recomendações”, detalhou Scherb sobre o processo. Ele concluiu com um con-
vite: “Teremos o maior prazer em recebê-los em nosso evento para clientes em março de 2018 em Graz (Áustria). Não hesite em entrar em 
contato para pré-registo em PrimeLineTIAC@andritz.com”.

PrimeLineTIAC

Thomas Scherb: “O 
TIAC nos ajudará a 
desenvolver novas 
tecnologias e fortalecer 
o relacionamento com 
nossos clientes do mundo 
todo, pois, conjuntamente, 
poderemos desenvolver 
e testar limites de 
velocidade, qualidade, 
produtos, novas receitas, 
fibras, vestimentas, 
produtos químicos e 
economia de energia, 
permitindo que nossos 
clientes produzam o 
produto tissue certo para 
os clientes deles”
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Centros de P&D da Andritz para Papel no mundo: 

Diferenciais técnicos
A nova máquina PrimeLineTIAC possui oito configurações de máqui-

nas tissue, de tissue convencional em configuração Crescent Former 

com rolo de sucção e pressão ou a nova prensa de sapata PrimeLine 

XT Evo, tissue convencional aprimorado VRT, tissue texturizado TEX e 

premium estruturado, produzido em configurações TAD e VTAD, sendo 

cinco configurações totalmente inovadoras para a indústria tissue de-

senvolvidas conforme as necessidades dos clientes. 

Outro diferencial reside no fato de o equipamento aceitar todos os 

tipos de fibras: virgens, recicladas e sintéticas, bagaço, bambu, palha, 

Polpa Quimiotermomecânica Branqueada (BCTMP, sigla em inglês para 

Bleached Chemi-Thermomechanical Pulp) e nanocelulose, entre outras, 

podendo ser tratadas em uma linha de produção contínua sem arma-

zenamento longo intermediário, capaz de influenciar negativamente as 

propriedades. Durante o processo, Scherb explica que o sistema tam-

bém é dividido em uma linha separada de fibra curta e longa para per-

mitir o melhor desenvolvimento de fibras. 

As fibras diferentes serão desagregadas no pulper FibreSolve FSV, 

que permite consistências elevadas até 7,5%, para depois passar no 

deflaker e no refinador cilíndrico de Papillon CS, onde serão tratadas 

numa zona de refinação cilíndrica muito mais suavemente. As fibras 

são então colocadas em dois sistemas de mistura de Andritz ShortFlow. 

O sistema de fluxo de aproximação segue com dois ModuScreens HBE 

com melhor proteção e pulsação mais baixa. 

O excesso de água da máquina tissue passa por tratamento em 

um sistema de microflotação e é usado parcialmente como água do 

chuveiro. Há também um MicraScreen, de telas de arco com fendas 

finas e dispositivo automático de limpeza. A lama, com uma consis-

tência de aproximadamente 2%, é desaguada no Rejet Compactor 

ReCo-L, capaz de espessar as baixas consistências até um teor seco 

adequado para eliminação.

Tudo isso se dá com soluções de bombas customizadas. A Fan, a prin-

cipal bomba para a caixa de entrada, tem a menor pulsação possível 

alcançada por pás de rotor off-set desenvolvidas especialmente para a 

produção de tissue. Com eficiências superiores a 90%, ajuda a poupar 

energia e bombeia suspensões de massa com consistências de até 2%. 

“Cada uma dessas bombas está equipada com um conceito de sensor 

que é único em plantas piloto em todo o mundo, o que permite não 

apenas o controle do modo de operação das bombas, mas também a 

obtenção de informações importantes sobre o processo e a operação 

em diferentes condições”, acrescenta.

A Internet das Coisas (IoT, sigla em inglês para Internet of Things) 

da Andritz também está por trás dessa inovadora máquina, na qual as 

oito configurações têm total suporte da automação através do sistema 

PrimeControl E. Com base na tecnologia IoT industrial, as três áreas 

funcionais do sistema são: operação e manutenção aprimoradas; uni-

dade de acionamento e sistema de controle de qualidade incorporados; 

e monitoramento ecológico (sistema de gerenciamento de recursos). 

Toda a planta está equipada com um sistema de otimização de pro-

cesso (OPP, sigla em inglês para Optimization of Process Performance). 

Com base em desenvolvimentos contínuos nas três tecnologias princi-

pais – sensores inteligentes, grande capacidade de armazenamento de 

dados e realidade aumentada –, o OPP melhora o desempenho dos sis-

temas de produção em uma planta de papel, através da coleta e análise 

de dados, propondo melhorias em três áreas principais: produtividade, 

qualidade e sustentabilidade da produção.

O desenvolvimento do projeto contou com alguns parceiros chave, 

entre os quais Albany International Corp., Danfoss Drives, Fibria, IBS Pa-

per Performance Group, Nash, Södra e Solenis. O PrimeLineTIAC é patro-

cinado pela Agência Austríaca de Promoção de Pesquisa (FFG, sigla em 

alemão para Forschungsförderungsgesellschaft) como parte de sua pro-

moção de infraestrutura de P&D.             n

Graz (Áustria): PrimeLineTIAC, planta piloto de preparação de 
massa, planta piloto desaguadora de celulose e Aströ (planta piloto 
hidráulica – bombas),

Krefeld (Alemanha): Paper Technology Center (calandras e prensas 
de sapata)

Krefeld (Alemanha e França): Nonwoven Pilot Plant (mercado 
saudável e crescente).


