
www.fitnir.com

SUPORTE FITNIR
Na FITNIR entendemos o seu negócio.  O 
nosso conhecimento tanto de laboratório 
como de campo são aplicados em todos 
os aspectos do desenvolvimento de 
nossos produtos. Nossas inovações, 
conhecimento de processo e dedicação 
são focadas em apoiar o sucesso do seu 
negócio. Não somos apenas fornecedores 
dos nossos clientes, somos parceiros.

604-221-2230

2665 East Mall
Vancouver, BC Canada V6T 1Z4

PROPRIEDADES MEDIDAS PELA FITNIR ANALYZERS 

Digestor – Propriedades do Licor Preto
• Alcali Efetivo Residual (REA)
• Sólidos: Inorgânico, Orgânico e  

sólido total*
• Lignina
• Densidade

Recaustificação – Licor Branco ABCs 
• Alcali Efetivo (EA)
• Alcali Ativo (AA)
• Carbonato de Sódio (Na2CO3)
• Sulfeto de Sódio (Na2S)
• Eficiência de Caustificação (CE)
• Sulfato de Sódio (Na2SO4)
• Tiosulfato de Sódio (Na2S2O3) 
• Conteúdo de Sólidos*
• Polisulfetos:  Ativo, Inativo, Total,  

Sulfeto Residual

Caldeira de Recuperação – Licor Verde clarificado  
e não clarificado
• Alcali Total Titulável (TTA)
• Alcali Efetivo (EA)
• Alcali Ativo (AA)
• Sulfato de Sódio (Na2SO4), Sulfeto de Sódio (Na2S)
• Tiosulfato de Sódio (Na2S2O3)
• Carbonato de Sódio (Na2CO3)
• Eficiência de Redução (RE)

Gerador de ClO2
• Concentrações de Ácido e Clorato
• Conteúdo de Sólidos*

Lavagem da pasta marrom
• COD/Demanda de ClO2

Medições do Kappa
• Papel para Sacos e Cartão

SERVIÇOS DE SUPORTE 
FORNECIDOS PELA FITNIR
• Coordenação de projeto
• Engenharia de aplicação incluindo a reunião 

inicial, configuração do sistema, calibração e 
validação

• Verificação e teste do sistema
• Documentação da aplicação
• Treinamento inicial e atualização para o  

pessoal da fábrica
• Suporte pós vendas: serviço de monitoramento a 

distância via conexão VPN, auditoria do sistema, 
modificação da configuração, manutenção 
rotineira ou pré programada

*Medições sómente com o FITNIR Online

A tecnologia da FITNIR Analyzers permite medir com precisão a mais completa gama de licores da celulose 
e propriedades dos sólidos necessários para a otimização dos processos de celulose.

A Próxima Geração de Analisadores de Processo

FITNIR é a próxima geração de analisadores de processo 

para as fábricas de celulose. Os analisadores FITNIR Online 

e de bancada são totalmente automatizados, confiáveis e 

medem a composição completa do licor para ajudar as 

fábricas de celulose a reduzirem a variação do processo 

e alcançar maior eficiência e lucratividade. Medições 

rápidas, frequentes e com precisão direcionam o controle 

estratégico do processo para uma otimização com 

aumento de eficiência e de qualidade.  Temos aplicações 

comprovadas para a medição no digestor, recaustificação, 

caldeira de recuperação, gerador de dióxido de cloro, e  

lavagem da pasta marrom.



Uma solução completa para todas as medições 
necessárias do licor. FITNIR Online é um processo 
de análise completamente automatizado capaz 
de testar inúmeros componentes de amostras de 
diferentes origens simultaneamente.

Características Principais
• Tecnologia comprovada como um analisador de 

processo 
• Completamente automatizado para  

frequentes testes
• Longa trajetória patenteada para alta 

repetitividade e exatidão
• Lavagem de linha de amostras automatizadas e 

válvula de fluxo para prevenir incrustações
• Amostras escaneadas e medições feitas em 

minutos
• Transferência de dados para o PLC e DCS da 

fábrica via Modbus e, ou OPC
• Processo automatizado e alarme de diagnóstico 

para assegurar uma operação confiável
• Análise remota via cabo de fibra ótica
• Pouco ou nenhuma recalibração necessária 

resultando em quase 100% de disponibilidade 
do sistema

• Não há necessidade de químicos

Nossos clientes têm desfrutado dos inúmeros  
benefícios previstos e de alguns não previstos 
com o uso do sistema FITNIR Online.  A 
integração do FITNIR Online permite às fábricas 
determinar o que está acontecendo no processo 
com precisão e consistência. Nós eliminamos 
as dúvidas das medições de forma a permitir o 
controle e otimização dos processos da fábrica 
com absoluta certeza.

Benefícios Principais
• Redução da variabilidade do Alcali Total 

Titulável (TTA) no Licor Verde e Alcali Efetivo 
(EA) no Licor Branco

• Aumento da Eficiência de Caustificação (CE)
• Redução do consumo do cal comprado
• Melhora da operação do evaporador e caldeira 

de recuperação
• Aumento de produção 
• Economia no consumo de químicos e energia 
• Redução dos riscos de operação

FITNIR ONLINE

Recaustificação

Caldeira 
de recuperação

Digestor

Gerador de ClO2

Espectrômetro

Lavagem da 
pasta marrom

UMA REAL PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
Ligados por cabos de fibra ótica, um espectrômetro 
central tem capacidade para operar com oito 
coletores de amostra instalados no campo e cada 
coletor de amostra pode tipicamente operar com 
até 6 amostras. Uma real plataforma tecnológica, o 
FITNIR Online possibilita uma expansão bastando 
para isto instalar coletores de amostras adicionais 
para outras áreas do processo e mesmo  
para futuros produtos  
e fluxos de processos.  
A vantagem é:   
um estoque de  
peças reduzido,  
manutenção  
reduzida,  
e menos  
treinamento  
para manutenção  
e operação.

Até 8 Coletores 
de Amostra no 
Campo

A SINGULAR FORÇA DA 
ESPECTROSCOPIA DO NIR 
O conceito da espectroscopia infrared próximo 
(NIR) é baseado no fato de que todas as moléculas 
têm uma diferente absorção a luz e padrões de 
vibração. Quando a luz NIR é direcionada à amostra 
de licor, baseado na composição molecular, as 
moléculas da amostra absorvem a energia da luz 
e vibram em sua frequência única e própria. O 
espectrômetro mede e grava a frequência espectral 
única e própria da amostra.  As características 
do espectro permitem que a quantificação 
dos múltiplos licores constituintes seja medida 
simultaneamente. Num sistema em linha, este dado é 
transferido ao DCS da fábrica ou, com o sistema de 
bancada, é arquivado para referência. Um conceito 
simples. Uma aplicação potente.

DESAFIOS NUM  
MERCADO COMPETITIVO 
Investir no atual mercado de celulose e papel 
não é uma atividade para leigos.  A crescente 
competitividade global e o crescente custo de 
químicos, energia e matéria prima requerem agilidade, 
flexibilidade e uma visão inusitada para a adoção 
de novas tecnologias. Produzir sem as ferramentas 
apropriadas de medição leva você a imaginar o 
que está acontecendo no processo e adivinhar 
como otimizá-lo. Resultado? Grandes variações do 
processo dificultando o aumento de eficiência, de 
otimização da produção e de redução de custos com 
químicos e energia para sobreviver num ambiente tão 
competitivo.

FITNIR ANALYZERS:  ELIMINANDO 
AS INCERTEZAS DA MEDIÇÃO 
Operadores e sistemas de controle requerem 
informações precisas e confiáveis do processo 
químico para otimizar os processos estratégicos. 
A próxima geração de analisadores de processo 
FITNIR desenvolvido pela FPInnovationsTM, usa 
tecnologia de medição Fourier-Transform Near 
Infrared (FT-NIR) para medir propriedades 
chaves do licor e celulose dentro da fábrica.  A 
nossa tecnologia patenteada de processo, analisa 
frequentemente os fluxos de licor no digestor, 
gerador de dióxide de cloro, lavagem de pasta 
marrom, caldeira de recuperação e recaustificação.

FITNIR DE BANCADA 
O FITNIR de Bancada é compacto e basta ligar para 
analisar o licor fornecendo uma medição rápida e 
precisa de uma completa gama de propriedades 
chaves do licor. O FITNIR de Bancada disponibiliza às 
fábricas de celulose uma solução com custos efetivos 
utilizando a tecnologia ótica do FITNIR Online.

Principais Características 

• Suporte do recipiente aquecido
• Recipientes descartáveis para uma operação  

sem contaminação
• Não é necessário reagentes químicos ou solventes 
• Longa trajetória e patenteada para uma maior 

exatidão e precisão
• Medições feitas em segundos
• As amostras podem ser tomadas de qualquer lugar 

e testadas imediatamente
• Relatórios podem ser impressos assim como 

valores históricos

Benefícios Principais
• Baixo custo
• Viabiliza um laboratório seguro
• Elimina erros associados a métodos manuais (isto  

é, manuseio de pipetas e diluições)
• Altamente repetitíveis e exatidão das análises
• Tempo reduzido do operador no laboratório  

devido ao rápido resultado
• Custo por amostragem reduzido devido a  

análise rápida
• Economia em químicos

FONTE DE 
LUZ NIR

DETETOR ANÁLISE DAS 
cARAcTERíSTIcAS
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