Soluções para a produção
de papel e celulose
Vazão mássica, medição de densidade,
nível e medição de umidade
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Aplicações na indústria de papel e celulose
Processamento e produção.
Os sistemas de medição da BERTHOLD
TECHNOLOGIES são utilizados em plantas
de papel e celulose ao redor de todo o
mundo para monitorar processos críticos
e para melhorar a e ciência da produção.
Como uma líder em tecnologia para as
tecnologias de radiometria e microondas,
nós trazemos benefícios à indústria de
papel e celulose fornecendo medições
em tempo real altamente precisas e de
alta repetibilidade – a base para a
redução de custos, disponibilidade da
planta e uma gestão de processos
con ável.
Somos reconhecidos pela nossa
capacidade de fornecer tanto uma ampla
gama de produtos padronizados, bem
como soluções de medição sob medida,
nos adaptando perfeitamente às
necessidades de nossos clientes em
termos de geometria, performance de
medição e requisitos econômicos. O
número enorme de sistemas de medição
em operação ao redor do mundo é a
melhor prova dos produtos e serviços de
qualidade da BERTHOLD.

Perfeição sem contato
Todas as soluções de medição são sem
contato e não-intrusivas. As vantagens
são:
Sem exposição ao meio do
processo, portanto, não afetado
por condições ácidas, cáusticas,
abrasivas ou impregnantes

Medição de vazão mássica de cavaco de madeira

Livre de desgaste e manutenção

Medição de umidade do cavaco de madeira

Fácil de instalar em tubos, tanques
ou transportadores existentes

Medição de altura de enchimento no digestor de polpa

Menor custo de aquisição

Medição de densidade da lama de cal
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Medição de densidade do liquor
Medição de nível de polpa no standpipe da bomba MC
Medição de vazão mássica de papel reciclado
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Arranjo típico em rosca
transportadora.

Balança radiométrica na esteira medindo a vazão sem
contato. Os resultados são estáveis por muitos anos e
recalibrações frequentes não são necessárias.
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Medição de vazão mássica de cavaco de madeira
A m de otimizar a função da caldeira, a quantidade de

fornece resultados con áveis durante todo o seu tempo

bras que alimenta o tanque precisa ser controlada. Ao

de operação. O sistema pode ser instalado em

utilizar uma balança radiométrica, a vazão mássica do

transportadores do tipo esteira, corrente, rosca ou

cavaco de madeira pode ser medida através de uma

qualquer outro tipo de transportador. Instalações

tecnologia sem contato. A principal vantagem

posteriores em linhas de alimentação de caldeira

comparada à sistemas convencionais de pesagem é que a

existentes são facilmente executadas.

balança radiométrica não necessita ser recalibrada e

Per l da Aplicação
Necessidade de medição
Vazão mássica de cavaco de madeira
Local
Linha de alimentação da caldeira
Solução Berthold
Balança Radiométrica, LB 442

Benefícios ao cliente
Dados de processo em tempo real e online
Otimização da operação da caldeira
Balanceamento ideal de matéria-prima da caldeira

Características
Medição sem contato irradiando o cavaco de madeira
com radiação gama
Alta repetibilidade, sem necessidade de recalibrações
frequentes
Livre de manutenção
Virtualmente sem custos de operação
Precisão < 3%
Excelente estabilidade de medição
Imune a variações na tensão da esteira, vibrações e
solavancos
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Sistema online de medição de umidade
instalado em um trasportador de cavaco
de madeira
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Medição de umidade de cavaco de madeira
A determinação da matéria seca é importante para

da esteira e uma antena receptora acima, as microondas

manter constante a e ciência da caldeira. Especialmente

penetram por toda a seção transversal do material, o que

no verão, quando as pilhas de cavaco estão umidecidas, a

leva a uma informação em tempo real altamente

concentração de água pode variar drasticamente. O

representativa. Um sistema radiométrico adicional pode

sistema Micro-Polar baseado na tecnologia sem contato

ser utilizado para compensar variações na densidade

de transmissão de microondas é utilizado para a medição

aparente e na carga.

online da umidade. Com uma antena transmissora abaixo

Per l da aplicação
Necessidade de medição
Umidade do cavaco de madeira
Local
Linha de alimentação da caldeira
Solução Berthold
Sistema de transmissão de microondas, Micro-Polar
LB 568

Benefícios ao cliente
Aumento da e ciência da caldeira
Otimização da operação da caldeira através de
informação da umidade em campo
Fácil retro t em sistemas existentes sem modi cações
Controle em tempo real do processo de cozimento

Características
Medição sem contato
Fácil de instalar em esteiras existentes
Altamente representativo através da tecnologia de transmissão
Alta repetibilidade de medição
Avançada tecnologia de transmissão de microondas,
penetrando por toda a seção transversal do material
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Medição de nível no digestor
O cavaco de madeira e os produtos químicos são

externa do digestor não é afetada pelas condições severas

cozinhados no digestor de modo a extrair a celulose. As

que prevalecem internamente e permite um controle

condições no digestor são de alta temperatura e de

con ável do enchimento do digestor. Dessa forma, o

natureza alcalina. Para o controle do nível de enchimento

digestor pode ser carregado com a maior quantidade de

no digestor, um sistema radiométrico de medição de nível

material possível. Uma chave de nível alto fornece uma

é utilizado. A medição sem contato instalada na parte

segurança adicional para o processo, se necessário.

Per l da Aplicação
Necessidade de medição
Medição de nível de matéria-prima do digestor / Alarme de nível alto
Local
Digestor de polpa, processo de cozimento
Solução Berthold
Medição radiométrica de nível e chave de nível

Benefícios ao Cliente
Uso otimizado da capacidade do digestor
Aumento da e ciência do processo
Alta con abilidade de controle no processo de cozimento
Melhoria na disponibilidade da planta

Características
Medição de nível sem contato utilizando tecnologia
radiométrica
Detectores e fontes são montados do lado de fora do
tanque
Medição altamente precisa e repetitiva
Imune às condições cáustica e de alta temperatura de
dentro do digestor
Livre de manutenção
Certi cação SIL2 / SIL3 para medição de nível contínuo e
chave de nível

Arranjo típico de um sistema radiométr ico para medições
sem contato e não-intrusivas de nível
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Medição de densidade da lama de cal
Na regeneração dos insumos químicos da polpa, a lama de

aplicação porque não entra em contato com a suspensão

cal é formada como um subproduto. Diversas etapas de

e não se desgasta. Com um simples sistema de

processo são seguidas para converter a suspensão

abraçadeira, a instalação é fácil e sem parada de processo.

novamente em óxido de cálcio (cal). Durante estes

A alta precisão e repetibilidade da medição ajudam a

processos, é importante possuir uma informação em

otimizar o processo de recuperação, enquanto o esforço

tempo real sobre o conteúdo sólido e a densidade do leite

para manter o sistema é mínimo ou inexistente.

de cal. Um sistema radiométrico é ideal para esse tipo de

Per l da Aplicação
Necessidade de medição
Leite de cal – densidade e concentração de sólidos
Local
Processo de recalcinação
Solução Berthold
Medição radiométrica de densidade e concentração

Benefícios ao Cliente
Informação sobre densidade e concentração de sólidos
em tempo real
Melhoria no controle do processamento da lama de cal
Otimização do uso de reagentes, como os oculantes,
leva à economia de material
Redução dos custos de operação

Características
Medição radiométrica de densidade sem contato
Fácil instalação. Sistema de abraçadeira
Sistema de longa vida útil, sem desgaste
Medição de alta repetibilidade
Sem necessidade de recalibrações
Operação livre de manutenção

Arranjo típico de um sistema radiométr ica para
medições não-intrusivas e sem contato de densidade.
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Medição de densidade do licor
A recuperação e a regeneração dos insumos químicos da

por meio de abraçadeiras nos tubos e fornecem leituras

polpa e a queima do material orgânico dissolvido da

altamente repetitivas. A medida é tomada de forma sem

madeira são etapas críticas em uma planta de celulose.

contato e, portanto, não é afetada pela alta temperatura e

Uma medição precisa e repetitível é absolutamente

pelas propriedades químicas do licor. A instalação

necessária para operar adequadamente essa fase do

posterior em linhas existentes é facilmente executada e

processo. A densidade do licor negro e do licor verde são

sem tempo de parada.

medidas por sistemas radiométricos, os quais são xados

Per l da Aplicação
Necessidade de medição
Medição de densidade dos licores verde e negro
Local
Processo de recalcinação
Solução Berthold
Medição radiométrica de densidade e concentração

Benefícios ao Cliente
Informação em tempo real acerca das propriedades do licor
Otimização do processo de regeneração do licor
Aumento da disponibilidade da planta
Virtualmente livre de custos de operação e manutenção
Fácil retro t sem parada do processo

Características
Medição radiométrica de densidade sem contato
Sem perturbação do uxo e sem desgaste
Fácil instalação. Sistema de abraçadeira
Medição de alta repetibilidade sem necessidade de recalibração
Imune às propriedades químicas hostis ou à temperatura do licor
Operação livre de manutenção
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Medição de nível no standpipe
da bomba MC
Manter o nível de polpa no standpipe (tubulão) da bomba

altos custos de manutenção. Consequentemente, uma

MC é de alta importância. A queda do nível de polpa no

medição radiométrica de nível – sem contato e não-

standpipe abaixo de um certo valor pode causar cavitação

intrusiva – é utilizada para controlar o nível de polpa no

na bomba. Ao mesmo tempo, transbordos e excessos

standpipe. A medição é altamente precisa e mesmo

precisam ser evitados. A instrumentação tradicional,

rápidas mudanças no nível podem ser monitoradas com

utilizando células de pressão diferencial e hastes

con abilidade. Como resultado, a disponibilidade e

capacitivas tem comprovadamente se mostrado ine ciente

e ciência da bomba podem ser melhoradas.

para essa aplicação, levando a falsas leituras e levando a

Per l da Aplicação
Necessidade de medição
Medição de nível de polpa no standpipe da bomba MC
Local
Bomba MC
Solução Berthold
Medição radiométrica de nível

Benefícios ao Cliente
Aumento da segurança do processo
Prevenção de cavitação
Prevenção de transbordo
Melhoria na performance da bomba MC

Características
Medição de nível sem contato e não-intrusiva

Sistema radiométrico instalado no standpipe de uma
bomba MC é uma solução de longo prazo para uma
medição con ável do nível da polpa.

Livre de manutenção
Detectores e fontes são montados do lado de fora do standpipe
Alta repetibilidade
Rápida resposta de medição
Certi cação SIL2 / SIL3 para medição de nível contínuo e chave de nível
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Medição de vazão mássica de papel
reciclado
O processamento do papel reciclado envolve o cozimento

nenhuma parte móvel. Instalações são possíveis em todos

do papel para recuperação da lignina. De forma a

os tipos de transportadores como, por exemplo, dos tipos

controlar a quantidade de papel destinado a o processo

esteira, corrente, canecas e rosca. A medição é altamente

de cozimento, uma balança radiométrica é utilizada. Ela

precisa e repetitiva, além de não necessitar de

mede a vazão de forma sem contato e não intrusiva, sem

recalibrações.

Per l da Aplicação
Necessidade de medição
Vazão mássica de papel reciclado
Local
Linha de alimentação da caldeira
Solução Berthold
Balança radiométrica, LB 442

Benefícios ao Cliente
Informação de processo em tempo real
Otimização da operação da caldeira
Balanceamento ideal de matéria-prima da caldeira

Características
Medição sem contato irradiando o papel com radiação gama
Alta repetibilidade, sem necessidade de recalibrações
frequentes
Livre de manutenção
Virtualmente sem custos de operação
Precisão < 3%
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Arranjo típico de uma balança radiométr ica para medição de
vazão de papel reciclado entrando no tambor de nivelamento
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Soluções para Retro t
A BERTHOLD TECHNOLOGIES oferece os detectores de

uma importante vantagem especialmente quando fontes

maior sensibilidade do mercado, o que possibilita

antigas se tornam menos efetivas, pois os detectores de

medições altamente precisas e repetitivas utilizando-se de

alta sensibilidade da Berthold Technologies ainda

fontes com atividade muito menores que as de sistemas

conseguem realizar a medição. Dessa forma, a vida útil da

radiométricos convencionais. Dependendo da aplicação, a

fonte pode ser aumentada em 10 anos ou mais,

atividade da fonte pode ser reduzida em até 80% enquanto

diminuindo custos e melhorando a utilização das fontes.

a performance de medição permanece inalterada. Essa é
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG

Fornecedor Berthold Exclusivo no Brasil
Rua Dona Germaine Burchard, 443
CEP: 05002-060 - São Paulo - SP
Tel: 11 3159.3674 / vendas@vikacontrols.com.br

www.vikacontrols.com.br
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