
FITNIR BENCHTOP 

O FITNIR Benchtop é um analisador de licor de celulose compacto 

plug-and-play que utiliza espectroscopia de infravermelho próximo 

(NIR). O FITNIR Benchtop mede de forma confiável um conjunto 

completo de propriedades essenciais do licor em todas as áreas de 

processo da fábrica para melhorar a eficiência, a lucratividade e a 

segurança. Medições rápidas e precisas conduzem ao controle e 

otimização do processo. Com aplicações comprovadas para caldeira 

de recuperação, tanque de dissolução, caustificador, digestor, lavador 

de brownstock e gerador de dióxido de cloro, o FITNIR é a próxima 

geração de analisadores de processo.  
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DESAFIOS DE MEDIÇÃO 

TRADICIONAL 

A medição das verdadeiras propriedades 

do licor no ciclo do licor Kraft tem sido 

um desafio para a indústria de fabricação 

de celulose. Muito da geração anterior de 

análise depende de técnicas como 

densidade, condutividade e titulações 

manuais. No entanto, esses testes não têm 

a capacidade de fazer medições rápidas e 

precisas necessárias para um desempenho 

ideal.  

SOLUÇÃO INOVADORA 

FITNIR Benchtop usa os mesmos 

princípios FT-NIR (Fourier-Transform 

Near Infrared) do produto carro-chefe 

FITNIR Online, para analisar e medir um 

escopo completo de propriedades do 

licor. A tecnologia é baseada no conceito 

de espectroscopia no infravermelho 

próximo. Todas as moléculas têm 

absorção de luz e padrões vibracionais 

diferentes. Quando a luz NIR é 

direcionada a uma amostra, suas moléculas 

absorvem a luz de uma maneira única de 

acordo com suas ligações moleculares. O 

espectrômetro mede a amostra de licor e 

suas propriedades espectrais exclusivas 

são registradas. As características 

espectrais permitem que as propriedades 

do licor gerador de licor branco (WL), 

licor negro (BL), licor verde (GL) e 

dióxido de cloro (ClO2) sejam medidas.  

Uma unidade compacta plug and play que 

não precisa ser fisicamente integrada à 

fábrica, FITNIR Benchtop é uma solução 

econômica. Seu baixo custo de aquisição 

substitui facilmente sistemas baseados em 

laboratório mais antigos por tecnologia de 

ponta que fornece resultados mais rápidos 

e precisos. Ele também oferece às fábricas 

a oportunidade de testar a tecnologia 

antes de fazer um investimento no FITNIR 

Online, o sistema online automatizado da 

FITNIR. Os modelos do FITNIR Benchtop 

podem ser facilmente transferidos para 

 

um sistema  

FITNIR Online, simplificando a transição.   

APLICAÇÕES 

O FITNIR Benchtop tem aplicações para 

as áreas de processo do digestor, 

caldeira de recuperação, recausticizador 

e gerador de ClO2 em fábricas de 

celulose. Nossa tecnologia pode medir 

uma ampla variedade de propriedades do 

licor, todas integradas para otimizar o 

controle e a eficiência do processo. Os 

analisadores FITNIR possuem a 

capacidade de medir o mais amplo 

espectro de propriedades do licor 

usando um único instrumento. Mais 

aplicativos continuam a ser desenvolvidos 

para atender às necessidades de medição 

das fábricas.  

WL e GL ABCs e Black Liquor Residual 

Effective Alkali (REA) são medidas 

importantes para nossos clientes 

produtores de celulose. O  

FITNIR Benchtop mede WL ABCs, 

fornece dados para determinar a 

extensão da caustificação em todo o 

processo e a resistência WL final para a 

carga EA-madeira do digestor. Sua 

capacidade de medir REA fornece 

informações de feedback rápido sobre o 

consumo de álcalis efetivos (EA) e a taxa 

de deslignificação. As concentrações de 

lignina auxiliam ainda mais no controle da 

operação do digestor. Além disso, as 

medições ABC completas do licor verde 

clarificado (CGL), incluindo sulfato, 

fornecem informações críticas para o 

tanque de dissolução e controle do 

slaker.   

Aplicado a polissulfetos ativos e totais 

(PS), o FITNIR Benchtop quantifica com 

sucesso as concentrações de polissulfeto. 

O PS é formado a partir da oxidação 

catalítica do sulfeto de WL para formar 

di-, tri- e penta-sulfeto. Foi demonstrado 

que esses polissulfetos de cadeia mais 

longa melhoram o rendimento da polpa 

por meio da retenção de hemicelulose. A 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPAIS  

 Porta vial aquecido  

 Viais descartáveis para operação 

livre de contaminação 

 Não são necessários reagentes 

químicos ou diluição 

 Células de percurso longo 

patenteadas para alta exatidão e 

precisão  

 Medições concluídas em segundos 

 Amostras de qualquer local podem 

ser testadas imediatamente  

 Relatórios para impressão e valores 

históricos 

Solução Inovadora para Desafios de Medição Tradicional   

medição do PS tem sido historicamente 

difícil, pois é necessário quantificar com 

precisão o PS ativo e inativo. Com  

FITNIR Benchtop, polissulfetos ativos e 

totais, bem como sulfureto residual, 

podem ser medidos simultaneamente. Os 

benefícios são numerosos. O polissulfeto 

ativo permite a otimização do catalisador 

e maximiza a força do PS. Medições de 

teor de polissulfeto (ou tiossulfato) inativo 

permitem monitorar a carga morta na 

operação de recuperação. E o sulfeto livre 

residual elimina a necessidade de ABCs 

padrão enquanto ajuda a otimizar o 

processo de oxidação.  
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

 Baixo custo de aquisição 

 Oferece um ambiente de la-

boratório seguro  

 Elimina erros de preparação 

manual 

 Alta repetibilidade e precisão 

das medições 

 Reduz o tempo de teste e o 

tempo de laboratório dos ope-

radores 

 Análises mais rápidas reduz o 

custo por amostra 

 Economia de produtos químicos 

 Simples de usar 

PREPARAÇÃO E ANÁLISE 

DA AMOSTRA 

O FITNIR benchtop não requer 

preparação da amostra ou adições 

químicas. Isso não apenas elimina os erros 

do operador, mas também diminui a 

exposição dos operadores aos produtos 

químicos prejudiciais das metodologias da 

titulação padrão, alguns dos quais são 

suspeitos de serem cancerígenos. As 

amostras são simplesmente coletadas em 

viais descartáveis para analise.  

Leva apenas aproximadamente um minuto 

para analisar uma amostra em três etapas 

fáceis: 

Etapa 1 - Iniciando a Análise: Dentro 

do aplicativo de software, o usuário 

seleciona e inicia o procedimento (Figura 

1). Os procedimentos disponíveis para o 

usuário dependerão do que foi 

configurado. A referência (água) é 

escolhida para iniciar a zeragem do 

Sistema. 

 

Etapa 2 - Varredura da Amostra: Na 

mesma tela, o tipo de licor a ser 

analisado (ou seja, GL, BL, WL ...) é 

escolhido para iniciar a análise da 

amostra. O vial com a amostra é 

colocado no benchtop onde a amostra é 

analisada. Uma vez que a análise é feita, 

amostra de outro fluxo pode ser 

analisada.   

Passo 3 - Resultados: Absorção e 

espectros brutos e os resultados da 

análise, incluindo propriedades completas 

do licor, são mostrados imediatamente 

após a análise (Figura 2).  

O FITNIR Benchtop gera uma coleção 

abrangente de saída e recursos 

resultantes da análise. Os diagnósticos 

estão disponíveis para indicar a validade 

das medições. A saída de dados pode ser 

enviada diretamente para o DCS ou 

outro historiador de dados, reduzindo 

significativamente os erros de transcrição 

que costumam acompanhar as 

metodologias manuais. O aplicativo 

também rastreia localmente os dados 

junto com o histórico de análise e 

propriedades e espectros correspondentes. 

Um relatório de resultados pode ser 

facilmente gerado com o clique de um 

botão. 

Figura 2:  

Resultados da 

análise.  

Figura 1: Iniciando 

a análise no soft-

ware FITNIR 

Benchtop. 



 

Recovery Boiler - Unclarified & 

Clarified GL 

− TTA (Total Titratable Alkali) 

− EA 

− AA  

− Sodium Sulfide (Na2S), Sodium Sulfate 

(Na2SO4), Sodium Thiosulfate 

(Na2S2O3) 

− RE (Reduction Efficiency) 

 

 

Como uma tecnologia de plataforma, o 

mesmo dispositivo pode ser aplicado para 

analisar e medir vários tipos de licor e 

SUPORTE FITNIR  

Na FITNIR entendemos o seu negócio. Nossa experiência em laboratório e 

em campo abrange todos os aspectos de nossos produtos e serviços. Nossas 

inovações , conhecimento de processo e dedicação estão focadas em apoiar 

o sucesso de seu negócio.  

A FITNIR oferece uma ampla gama de serviços de suporte ao cliente, 

incluindo coordenação de projeto, engenharia de aplicação (ou seja, reunião 

inicial, configuração do sistema, calibração e validação), verificação e teste de 

sistema, documentação de aplicativo, treinamento e suporte pós-venda. 

Entre em contato com a FITNIR Analyzers Inc. para descobrir como 

podemos fazer parceria com você para otimizar sua produção de celulose. 

Slaker and Causticizers - Clarified 

GL & WL ABCs 

− EA (Effective Alkali) 

− AA (Active Alkali) 

− CE (Causticizing Efficiency) 

− Sodium Carbonate (Na2CO3) 

− Sodium Sulfate (Na2SO4), Sodium 

Sulfide (Na2SO4), Sodium Thiosulfate 

(Na2S2O3) 

− Polysulfides: Active, Inactive, Total, 

Residual Sulfide 

propriedades. O desempenho de 

medição típico é mostrado na tabela 

abaixo. 

Digester Liquor Properties 

− BL: REA, Lignin 

− Density 

 

ClO2 Generator 

− Acid and chlorate concentrations 

 

Brownstock Washer 

− COD/ClO2 Demand 
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PROPERTY MEASURED RANGE 
ACCURACY 

(1 SIGMA VALUE) 

EA 4 - 120 g/L Na2O ± 0.5 g/L 

AA 6 - 120 g/L ± 1.0 

TTA 10 - 150 g/L ± 1.2 

Na2CO3 4 - 100 g/L ± 1.0 

Na2S 2 - 50 g/L ± 1.0 

Na2SO4 1 - 20 g/L ± 0.5 

Na2S2O3 1 - 15 g/L ± 0.5 

BL REA 2 - 50 g/L Na2O ± 0.5 
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