ACE (Advanced Control Expert)
Soluções de otimização
para lavagem de polpa marrom
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We accept the challenge!

O desafio: Otimizar plenamente as
operações de lavagem de polpa marrom

A solução:
Brown Stock Washing ACE
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Brown Stock Washing ACE

Benefícios

Screening ACE
Diluição

BrainWave

¡

Fator de
diluição

Estabiliza a lavagem da
polpa, a depuração e o
espessamento

LP

¡

Controla, em tempo real,
a concentração de sólidos
no licor negro fraco e

Controlador do inventário de filtrado

gerencia importantes

BrainWave

métricas de processo

Esquema de controle mostrando a implementação do BrainWave e do ACE

¡

Unifica todos os turnos
de acordo com as
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¡

Integra o controle uniforme
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§

Reduz o custo de
operação

O BrainWave é a nossa patenteada tecno-

Historia de sucesso

reduzindo a variabilidade da condutividade

logia multivariável preditiva que controla to-

Cliente: Metsa-Botnia Oy

em 79,5%, de transição em 20% e o

dos os níveis de filtrado e fluxos de lavagem

Objetivo de controle:

consumo de água em 450.000 m3 por ano.

simultaneamente, considerando os efeitos

§

que cada movimento de atuador terá so-

Otimizar a operação para obter economia de matéria-prima e de energia

bre os parâmetros dos diversos processos.

A fábrica está agora alcançando reduções
significativas no consumo de energia,

Grandes penalidades são aplicadas a aber-

A ANDRITZ AUTOMATION implementou

no consumo de produtos químicos na

turas de bypass, de modo que eles sejam
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economiza de 1.3 MEUR a 1.6 MEUR por
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ano.

O ACE é nosso operador especialista

se para as capacidades do ACE. O Brown

virtual que gerencia uma área de processo

Stock Washing ACE foi instalado em 2009,
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Automation solutions
ferramentas para atingir a excelência operacional

Oferecemos uma gama completa de solu-

Entre em contato hoje mesmo com

ções para otimização de processos em to-

nossa equipe de vendas:

das as operações da indústria de Celulose e
Steve Crotty (Global)

Mikko Vaisanen (Norte da Europa)

§

Bleaching ACE

Celular: +1 (404) 229 6349

Celular: +358 (40) 860 6866

§

Brown Stock Washing ACE

steve.crotty@andritz.com

mikko.vaisanen@andritz.com

§

Debarking ACE

§

Digester ACE

Andrés Rojas G. (América Latina)

Ewald Harrer (Europa Central)

§

Evaporator ACE

Celular: +56 (9) 8230 8752

Celular: +43 (664) 961 4868

§

Kiln ACE

andres.rojas@andritz.com

ewald.harrer@andritz.com

§

O2 Delignification ACE

§

Pulp Dryer ACE

Luiz Vega (Brasil)

Marcos Freitas (Australásia)

§

Recaust ACE

Celular: +55 (31) 9299 1201

Celular: +61 (407) 487 568

§

Recovery Boiler ACE

luiz.vega@andritz.com

marcos.freitas@andritz.com

§

Screening ACE

§

Washing ACE

Papel, com os controles avançados:

ANDRITZ Inc.
Atlanta, GA, USA
Phone: +1 (404) 370 1350
Australia: Melbourne | Austria: Graz, Vienna | Brazil: Belo Horizonte, Curitiba | Canada: Nanaimo, Prince George, Richmond,
Terrace | Chile: Santiago | Finland: Kotka, Lahti, Tampere, Varkaus | India: Bangalore | USA: Bellingham, Montoursville

www.andritz.com
automation-sales@andritz.com
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