
Os analisadores online e de bancada totalmente 

automatizados da FITNIR medem de maneira confiável 

as principais propriedades de cavacos de madeira, licores 

e celulose em todas as áreas de processo da fábrica para 

melhorar a eficiência e a lucratividade.  As medições rápidas, 

frequentes e precisas conduzem estratégias de controle 

de processo para a otimização.  A FITNIR é a próxima 

geração de analisadores de processo com aplicações online 

e de bancada comprovadas para a caldeira de recuperação, 

tanque de dissolução, recaustificação, digestor, propriedades 

das fibras, lavagem de celulose marrom, gerador de dióxido 

de cloro e teor de umidade de cavacos de madeira.

A próxima geração de analisadores de processos



FITNIR BENCHTOP FITNIR KAPPA

FITNIR MC

FITNIR KAPPA
O FITNIR Kappa mede o número de kappa de 
celulose não branqueada e papelão para que 
as fábricas possam monitorar e controlar a 
produção de celulose para melhorar a eficiência. 
O Kappa FITNIR quantifica diretamente a 
lignina residual na celulose, simplificando a 
medição em um processo automatizado de duas 
etapas. Isso possibilita a padronização e reduz 
significativamente os erros de teste. 

Principais Características
 - Análise rápida de celulose kraft úmida e seca
 - Não dependência de outros parâmetros de 

medição
 - Preparação mínima de amostras e produtos 

químicos
 - Resultados apresentados em menos de 4 

minutos
 - Mede com eficiência números altos de kappa

Principais Benefícios
 - Testes mais frequentes
 - Reduz significativamente a variabilidade de 

operador para operador
 - Ajustes mais rápidos melhoram a eficiência
 - Elimina a exposição a produtos químicos 

nocivos
 - Reduz substancialmente os custos de testes 

de produtos químicos
 - Ajuda a atender aos padrões de qualidade 

e a segregação de produtos, melhorando a 
satisfação do cliente

ELIMINANDO A INCERTEZA DA MEDIÇÃO
Operadores e sistemas de controle requerem informações precisas e confiáveis para otimizar 
processos estratégicos.  Os analisadores de processo da próxima geração da FITNIR, 
desenvolvidos pela FPInnovations™, usam a espectroscopia de infravermelho próximo da 
Transformação de Fourier (FT-NIR) para medir as principais propriedades de cavacos de madeira, 
licor e celulose em toda a fábrica.  Nossas tecnologias patenteadas online e de bancada fornecem 
medições frequentes de fluxos de licores, enquanto nosso analisador kappa de bancada mede 
propriedades de fibra, como número e viscosidade kappa.  E, o conteúdo de umidade de cavacos 
de madeira pode ser rapidamente determinado pelo FITNIR MC, eliminando ainda mais as 
incertezas dos operadores sobre a medição.

O PODER SIMPLES DA ESPECTROSCOPIA NIR
No cerne da espectroscopia NIR, estão as frequências únicas geradas a partir da intensidade 
de absorção da luz NIR pelas moléculas da amostra em relação à concentração.  Com 
base nos recursos de absorção, os algoritmos pré-configurados analisam e determinam as 
principais propriedades da amostra.  As frequências espectrais distintas da amostra permitem a 
quantificação simultânea de múltiplos componentes do licor.  O espectrômetro mede e registra 
as características espectrais e os dados são transferidos para o DCS da fábrica. Um conceito 
simples e poderoso na aplicação.

FITNIR BENCHTOP 
O FITNIR Benchtop é um analisador de licor 
de celulose compacto, liga e opera, e fornece 
medições rápidas e precisas de um conjunto 
completo de propriedades principais do licor. 
O FITNIR Benchtop fornece uma solução 
econômica, utilizando a mesma tecnologia 
óptica do FITNIR Online.

Principais Características
 - Suporte de amostra aquecido
 - Frascos descartáveis para operação livre de 

contaminação
 - Sem necessidade de reagente ou diluição 

química
 - Longo percurso patenteado para alta 

precisão e exatidão
 - Medições concluídas em segundos
 - Amostras de qualquer local podem ser 

testadas imediatamente
 - Relatórios imprimíveis e valores históricos

Principais Benefícios
 - Custo baixo de aquisição
 - Fornece um ambiente de laboratório seguro
 - Elimina erros de preparação manual
 - Alta repetibilidade e precisão das medições
 - Reduz o tempo de teste e reduz o tempo 

de laboratório dos operadores
 - Análises mais rápidas melhoram o custo por 

amostra
 - Economia de produtos químicos

FITNIR MC
O FITNIR MC caracteriza o teor de umidade 
dos cavacos de madeira, juntamente com o 
potencial de analisar outras propriedades da 
biomassa.  A medição online é realizada por 
meio de um cabeçote sensor sem contato 
instalado acima do transportador.  O FITNIR 
MC identifica as propriedades da matéria 
prima, essenciais para economia de custos e 
otimização de processos, tais como controle da 
taxa de produção.

Principais Características 
 - Sistema sem contato e sobre o transportador
 - Medições online em tempo real
 - Aplicações para digestores e caldeiras
 - Aplicativos expansíveis
 - Medidas de materiais congelados e 

descongelados

Principais Benefícios do Digestor
 - Melhora as operações do digestor e o 

controle da taxa de produção
 - Economiza produtos químicos com a adição 

reduzida de licor branco
 - Reduz a variabilidade do número kappa

Principais Benefícios da Caldeira de 
Energia
 - Minimiza a instabilidade e o tempo de 

inatividade da caldeira de energia
 - Diminui o consumo e os custos de 

combustíveis fósseis
 - Produz vapor e energia mais confiável e 

lucrativa



Recausticizer

Recovery Boiler

Brownstock Washer

Digester

ClO2 Generator

Spectrometer
Rack System

(SRS)

Field Sampling 
Station (FSS)

O FITNIR Online é uma solução completa 
para suas necessidades de medição de licor de 
celulose.  O FITNIR Online é um analisador de 
processo totalmente automatizado capaz de 
analisar amostras de várias fontes e testar vários 
componentes simultaneamente para licores 
verdes, brancos e pretos fracos, bem como licor 
do gerador de ClO2.

Principais Características
 - Tecnologia comprovada como analisador de 

processo
 - Totalmente automatizado para testes frequentes
 - Percurso longo patenteado para alta 

repetibilidade e precisão
 - Lavagem automatizada de linhas de amostra 

e célula de fluxo com água desmi para evitar 
incrustação

 - Medições de amostra levam apenas alguns 
minutos

 - Transferência de dados para o PLC e DCS da 
fábrica via Modbus e / ou OPC

 - Processo automatizado e alarmes de 
diagnóstico

 - Análise remota via cabo de fibra óptica

 - Pouca ou nenhuma necessidade de recalibração, 
resultando em quase 100% de tempo de 
disponibilidade do sistema

 - Produtos químicos não são necessärios

Nossos clientes obtiveram muitos benefícios do 
sistema FITNIR Online, alguns esperados, e outros 
inesperado.  A integração do FITNIR Online 
permite que as fábricas determinem com precisão 
e consistência o que está acontecendo nas várias 
operações da unidade.  Eliminamos as incertezas de 
medição para que você possa controlar e otimizar 
com confiança os processos de sua fábrica.

Principais Benefícios
 - Reduz a variabilidade do Alcali Total Titulável 

(TTA) do Licor Verde e Álcali Efetivo (EA) do 
Licor Branco

 - Aumenta a Eficiência de Caustificação (CE)
 - Reduz o consumo de cal comprado
 - Melhora as operações de evaporação e 

recuperação
 - Aumenta a produção
 - Economiza o consumo de produtos químicos e 

de energia
 - Diminui os riscos de segurança do operador

FITNIR ONLINE

UMA VERDADEIRA TECNOLOGIA DE 
PLATAFORMA 
Um Espectometro (SRS) centralizado pode lidar com até oito 
Estações de Amostragem de Campo (FSS) remotas ao ser 
conectado com cabos de fibra ótica. Cada FSS normalmente pode 
acomodar até seis amostras.  O FITNIR Online, uma verdadeira 
tecnologia de plataforma permite a expansão, instalando estações 
de amostragem de campo 
adicionais para outras 
áreas de processo e até 
para futuros produtos 
e fluxos de processo. 
A vantagem: um 
estoque menor de 
peças de reposição, 
manutenção 
reduzida e menos 
treinamento para 
manutenção e 
operação.

Field Sampling Station (FSS)

Spectrometer Rack System (SRS)



1268 Vernon Drive
Vancouver, BC  V6A 4C9 Canada
+1 604-221-2230  |  info@fitnir.com
www.fitnir.com

Jorge Chaves (Contato Local)
+55 11 99933-6800
Jorge.Chaves@engeline.com.br

APOIO FITNIR
Na FITNIR, entendemos o seu negócio. 
Nossa experiência no laboratório e no 
campo abrange todos os aspectos de nossos 
produtos e serviços. Nossas inovações, 
conhecimento de processo e dedicação 
estão focados em apoiar o sucesso do seu 
negócio. Não somos apenas fornecedores 
para nossos clientes; nós somos seu 
parceiro.

PROPRIEDADES MEDIDAS PELOS ANALISADORES FITNIR 

Caldeira de Recuperação - Licor Verde 
não Clarificado e Clarificado
 - Alcali Titulável Total (TTA)
 - Alcali Efetivo (EA)
 - Alcali Ativo (AA)
 - Sulfeto de Sódio (Na2S)
 - Carbonato de Sódio (Na2CO3)
 - Sulfato de Sódio (Na2SO4)
 - Tiossulfato de Sódio (Na2S2O3)
 - Eficiencia de Reduçao (RE)

Gerador de ClO2

 - Concentrações de Ácidos e Cloratos
 - Conteúdos Sólidos*

Slaker e Causticizers - ABCs Clarificado 
de Licor Verde e Branco
 - Alcali Efetivo(EA)
 - Alcali Ativo (AA)
 - Carbonato de Sódio (Na2CO3)
 - Sulfeto de Sódio (Na2S)
 - Eficiência de Causticização (CE)
 - Sulfato de Sódio (Na2SO4)
 - Tiossulfato de Sódio (Na2S2O3)
 - Conteúdo Sólido*
 - Polissulfetos: Sulfeto Ativo, Inativo, Total e 

Residual

Lavador de celulose marrom
 - Demanda COD / ClO2

SERVIÇOS DE SUPORTE
 - Coordenação do projeto
 - Engenharia de aplicação: reunião inicial, 

configuração do sistema, calibração e 
validação

 - Verificação e teste do sistema
 - Documentação da aplicação
 - Treinamento inicial e de atualização do 

pessoal da fábrica
 - Suporte pós-venda: serviço de 

monitoramento remoto do sistema via 
conexão VPN, auditoria do sistema, 
alterações de configuração, manutenção 
rotineira e programada

*Sòmente medição FITNIR Online

A tecnologia FT-NIR dos analisadores FITNIR fornece o conjunto mais abrangente e preciso de medições de propriedades de 
papel e celulose necessárias para otimizar os processos das fábricas de celulose.
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Digestor - Chips e Propriedades de 
Licor Preto
 - Alcali Efetivo Residual (REA)
 - Sólidos: Sólidos Inorgânicos, Orgânicos e 

Totais *
 - Lignina
 - Densidade
 - Teor de umidade de cavaco de madeira

Propriedades da fibra
 - Kappa não Branqueada, de Saco e Papelão
 - Kappa de Celulose Úmida e Seca
 - Viscosidade


