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We accept the challenge!

O desafio: Otimizar plenamente as
operações de caustificação

A solução: Recaust ACE

zando medidores de condutividade econô-

O Recaust ACE (Advanced Control

micos e confiáveis.

Expert) é um sistema de otimiza-

cionais seguras e práticas.
Ao contrário das soluções de controle de

ção de caustificação reforçado pelo

O ACE usará os dados dos testes de labo-

processo avançado do velho estilo ‘caixa

BrainWave que comprovadamente me-

ratório para calcular, através da curva de

preta’, o Recaust ACE diz claramente ao

lhora a qualidade do licor branco, eli-

Goodwin, a melhor eficiência de caustifi-

operador porque as metas estão mudan-

mina o excesso de calcificação, reduz

cação possível, naquele momento, e esta-

do, quais restrições estão entrando em vi-

a carga inativa (e, assim, o consumo
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de energia) enquanto automatiza todo

de evitar o excesso de calcificação. As fá-

o controle na área de caustificação.

bricas que recebem dados de testes mais

A estrutura de comunicação do Recaust

frequentes de analisadores de licor branco

ACE reassegura aos operadores que tudo

O Recaust ACE começa fechando os cir-

em tempo real, também podem integrar

está como deveria, enquanto os sensíveis

cuitos e estabilizando as operações, com a

essas informações ao ACE.

controladores BrainWave mantêm o siste-

patenteada tecnologia de controle adaptá-

ma na meta. O operador passa a inserir ape-

vel, preditiva e multivariável do BrainWave.

O gerenciamento de manutenção do ACE

nas as taxas de produção desejadas, inven-

O BrainWave leva em consideração, de for-

unifica a operação quando as sondas de

tários de licor e dados da qualidade do licor

ma automática, o tempo de inatividade e

condutividade são limpas ou trocadas. O

branco. O Recaust ACE gerencia o resto.

as perturbações medidas. O Recaust ACE

gerenciamento de qualidade do ACE ajusta

administrará as taxas de produção e a qua-

o processo de apagamento e caustificação

Nossa tecnologia

lidade do licor para assegurar uma exce-

para manter a qualidade do licor branco

O BrainWave é uma patenteada tecnologia

lente qualidade e um inventário adequado,

dentro da meta.

preditiva multivariável que, simultaneamen-

durante toda a operação.

te, controla a temperatura e a densidade do
Supervisor especializado Recaust ACE

licor verde, a temperatura do apagador, a

O Recaust ACE inclui um preditor TTA/

O Recaust ACE é um sistema especialista

adição de cal e a causticidade após o pri-

EA, que permite que os operadores insi-

baseado em regras projetado para emular
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ram seus resultados de testes laboratoriais
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os efeitos de cada ação do atuador sobre
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Benefícios

Recaust ACE
Pontos de ajuste

¡
Silo de cal de
reposição

Silo
de cal

WC
Alimentadores
de cal

Resfriador de
licor verde

RSP

¡

VS

FC

AIC

AIC

BrainWave

Água fria

RSP

licor branco excelente e

Causticidade

estável

Causticidade

¡
TIC

BrainWave

Maximizar a produção e
obter uma qualidade de

BrainWave
CD ﬁlter

Apagador
de cal

Ter sempre um operador
especializado no trabalho

RC

Manter os operadores

TIC

humanos informados

BrainWave

Caustiﬁcadores

RSP
X-Filter

sobre restrições,

Estocagem de
licor branco

problemas, estratégias

Esquema de controle do Recaust ACE

¡

sidade do licor verde, também estão incluí-

A

dos no controlador BrainWave e quaisquer

significativo em sua fábrica de Monte Alegre,

perturbações são rejeitadas. Mantendo

no Brasil, a fim de aumentar a capacidade e

rigidamente todas as metas, o BrainWave

minimizar custos de produção. Em especial,

proporciona estabilidade a cada medição.

a fábrica queria obter uma economia

Klabin

tem

feito

um

Automatizar plenamente o
inventário do gerenciador

investimento

de produção de licor
verde e branco
¡

Unificar a operação

significativa de energia.

quando as sondas de

tual que gerencia uma área de processo

A equipe de P&D da Klabin determinou que

condutividade são limpas

com o objetivo de manter os custos tão

o fornecimento de licor branco com uma

baixos quanto possível, enquanto fornece,

qualidade consistentemente alta e baixo teor

ou trocadas

continuamente, um produto que atende às

de sólidos poderia proporcionar benefícios

O ACE é nosso operador especialista vir-

¡

Ajustar processos

especificações. O ACE gerencia todas as

enormes para todas as áreas da linha de fibras

restrições e limites operacionais, reconcilia

e utilidades. A Klabin decidiu buscar essa

dados de testes de laboratório com os obje-

solução em sua unidade de caustificação

caustificação para manter

tivos operacionais, validando instrumentos,

em Monte Alegre. A abordagem do ACE

a qualidade do licor

e promove estabilidade turno após turno. O

foi estudada e, em seguida, aplicada pela

ACE informa o operador sobre o que está

ANDRITZ AUTOMATION na fábrica.

branco dentro da meta
¡

ocorrendo e por que, além de enviar todas
as metas operacionais ao BrainWave.

de apagamento e

Os

resultados

foram

extraordinários.

A estabilidade foi melhorada e a planta

Diminuir a carga de
trabalho dos operadores e

otimizada. A nova estabilidade e a qualidade

obter uma operação mais

Cliente: Klabin SA

do liquor foram reconhecidas nas linhas

Objetivo de controle:

de fibra e a planta tem sido continuamente

consistente

História de sucesso
§

Estabilizar as operações da unidade

considerada uma das fábricas com menor

de licor branco

custo de operação do mundo.

§

Manter a alta qualidade do licor branco

§

Eliminar a variabilidade entre turnos

§

Reduzir custos
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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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