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ACE (Advanced Control Expert)
Soluções de otimização para 
caldeiras de recuperação 
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A solução: Recovery Boiler 
Combustion ACE
O ACE (Advanced Control Expert) é 

uma solução de controle avançado 

para a otimização da combustão de 

caldeiras de recuperação. O ACE ge-

rencia todos os aspectos da operação 

de caldeiras de recuperação, comuni-

cando suas ações ao operador. O ACE 

ajuda a garantir que as metas de pro-

dução sejam cumpridas e que os cus-

tos operacionais sejam mantidos no 

nível mais baixo possível. 

Como as caldeiras de recuperação são 

áreas de processo difíceis de se contro-

lar, os operadores muitas vezes as geren-

ciam sem tirar proveito máximo de suas 

operações. O ACE se concentra em todos 

os indicadores importantes que afetam o 

funcionamento da caldeira, mantendo-os 

dentro de uma faixa ideal. 

O ACE é capaz de gerenciar a alimentação 

de licor e a combustão, mantendo de for-

ma suave  a taxa de queima, e estabilizan-

do assim a entrada de calor na fornalha. 

Caso os valores do poder calorífi co variem, 

o ACE recomendará mudanças na alimen-

tação de licor com base nas características 

de injeção e na taxa de queima real. 

O ACE gerencia o controle da alimentação 

de ar com base na demanda total de ar e na 

distribuição de ar (ar primário, secundário 

e terciário). Isto é calculado principalmen-

te em função da carga da caldeira e do 

teor de sólidos do licor, e garante a com-

bustão e a redução ideal. O controle de 

O2/CO gerenciará ativamente os níveis de 

ar e/ou as metas de carga a fi m de manter 

a combustão sempre otimizada. 

O leito de combustão e as reações da for-

nalha inferior são mantidos em uma faixa 

ótima através de sensores que analisam 

a qualidade do licor, as características de 

injeção e os dados operacionais da forna-

lha. O ACE pode então prever a viscosida-

de do licor e os tamanhos das gotas para 

determinar a temperatura de pulverização 

ótima.

 

O ACE monitora a simetria da combustão, 

os padrões de fl uxo dos gases de com-

bustão, o superaquecimento do vapor e 

a alimentação de licor e de ar, utilizando 

dados de medição e cálculos de processo 

preditivos para manter a caldeira em fun-

cionamento com a máxima efi ciência.

O controle coordenado da produção do 

ACE está ligado às informações de outras 

áreas de processo, incluindo parâmetros 

críticos de qualidade e planos de produ-

ção. Esta integração ajuda a obter uma 

operação de caldeira mais previsível e es-

O desafi o: Otimizar plenamente os controles 
de combustão da caldeira de recuperação 
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Benefícios
 ¡ Aumenta a previsibilidade 

e a estabilidade do 

desempenho e da 

operação do processo 

 ¡ Aumenta a taxa de 

redução e a capacidade 

de queima do licor

 ¡ Maximiza a produção de 

eletricidade

 ¡ Minimiza as emissões

 ¡ Aumenta a vida útil dos 

equipamentos

 ¡ Maximiza a disponibili-

dade do processo e dos 

equipamentos

 ¡ Aumenta a coordenação 

da operação completa da 

fábrica de celulose

 ¡ Reduz a carga de trabalho 

dos operadores

tável e ajuda a gerenciar os inventários de 

licor. 

Os especialistas da ANDRITZ confi guram 

todos os limites operacionais e metas para 

garantir uma operação segura e efi ciente 

de suas caldeiras de recuperação. 

Em caldeiras nas quais o objetivo é au-

mentar a capacidade de queima do licor, 

o Combustion ACE pode ser implementa-

do para minimizar a demanda de ar e os 

fl uxos de gás de combustão, para que a 

caldeira de recuperação deixe de ser um 

gargalo. Nos casos em que o objetivo é 

estabilizar e maximizar a produção de va-

por, o Combustion ACE levará a caldeira a 

seu limite para maximizar a taxa de queima 

do licor. Quando o objetivo é maximizar a 

efi ciência da caldeira, o Combustion ACE 

trabalhará de forma agressiva para minimi-

zar o excesso de ar (O2) na fornalha. 

Com o ACE gerenciando o processo, sua 

caldeira de recuperação operará com de-

sempenho máximo, alcançando o mais 

alto nível de efi ciência. A carga de trabalho 

dos operadores será reduzida, permitindo 

que o pessoal da fábrica se concentre em 

administrar a produção. 

Nossa tecnologia

O ACE é nosso operador especialista vir-

tual que gere uma área de processo com 

o objetivo de manter os custos tão baixos 

quanto possível, enquanto mantém o for-

necimento contínuo de um produto que 

atende a todas as especifi cações neces-

sárias. O ACE gerencia todas as restrições 

e limites operacionais, reconcilia dados de 

testes laboratoriais com os objetivos ope-

racionais, validando a precisão dos instru-

mentos, e fornece uma estabilidade maior 

turno após turno. O ACE informa ao ope-

rador o que está acontecendo e o porquê.
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Entre em contato hoje mesmo com 

nossa equipe de vendas:
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Oferecemos uma gama completa de solu-

ções para otimização de processos em to-

das as operações da indústria de Celulose e 

Papel, com os controles avançados:

 § Bleaching ACE

 § Brown Stock Washing ACE

 § Debarking ACE

 § Digester ACE

 § Evaporator ACE

 § Kiln ACE

 § O2 Delignifi cation ACE

 § Pulp Dryer ACE

 § Recaust ACE

 § Recovery Boiler ACE

 § Screening ACE

 § Washing ACE

Automation solutions 
ferramentas para atingir a excelência operacional


