
ONDERHOUD - 95% : CHEMICALIEËN VERBRUIK -20 tot -25%
Bij de firma Monsanto in Antwerpen produceert men verschillende chemische producten. In de afdeling plasticizers stelde zich
het volgende probleem. De Heer Martin Van den Bergen van de firma Monsanto legt uit :

De pH-meting op de “3e crude decanter plasticizers” vertoonde een zeer hoog verbruik aan elektrodes en meer dan regelmatig
kalibreren van de pH-meting. Het probleem bestond al zeer lang en de toenmalige leverancier had altijd verteld dat dit de
“normaalste zaak van de wereld was”. Na onderzoek aangaande defecte pH probes bleken volgende defecten voor te komen:

1) pH gevoelig glas (bulb) onder aan de elektrode afgebroken 80%
2) Vergiftiging van referentie elektrode door lek pH gevoelig glas 10%
3) Dichtslibben van diafragma door oilphaze product 5%

Ik heb dan het probleem voorgelegd aan Yokogawa Belgium om na te gaan of er echt niks aan te doen was. Bij een eerste
onderzoek door Yokogawa Belgium werd bekeken of er geen andere pH probe kon geïnstalleerd worden met dikker glas, uit
voorgaande acties welke de plant reeds ondernomen had bleek dat dit echter ook niet goed functioneerde,, hier moest dus
iets anders voor uitgedokterd worden. Echter was beschikbare informatie om een goede analyse te doen niet voorhanden. 

Een reeks stalen werden naar het centraal labo gebracht om te analyseren op andere fysische eigenschappen zoals
concentratie metingen, geleidbaarheid. Bij deze producten na analyse bleek meteen al dat een pH-meting wellicht niet de
ideale parameter was om te meten. Gevraagd naar de oorsprong van de meting kwam men niet verder dan : “ zo staat het
beschreven in de procesuitvoering” of “zo is het altijd geweest”. In het proces worden zuurresten met NaOH van 22%
uitgewassen en geneutraliseerd. Het optimum ligt rond de pH 12 – 12,5. Tot zover nog geen probleem, totdat de
procestemperatuur ter sprake kwam: 80°C, wat volgens de mensen van Yokogawa Belgium neerkomt op een 
pH 14 – 15 bij 25°C. 

Voor Yokogawa Belgium was het meteen duidelijk dat een pH sensor het in zulke condities niet lang kan uithouden. Standtijden
van minder dan een maand kwamen dan ook vaak voor, met alle onderhoudskosten die daaraan verbonden zijn. Uit onderzoek
van de stalen geanalyseerd door het labo zou een meting op basis van geleidbaarheid kunnen worden ingezet. 

Na overleg met Yokogawa Belgium, stelde deze voor om een inductieve geleidbaarheidsmeter in te zetten. Het toestel zou
geconfigureerd worden om gewichtsprocenten NaOH aan te duiden. Initieel was er wel wat scepsis, en daarom werd besloten
parallel aan de pH meter te draaien. 

Na drie maanden was het verdict duidelijk. De sensor van Yokogawa was nog steeds intact en hoeft maar 1 x per jaar een
schoonmaakbeurt. Hierdoor dalen de onderhoudskosten met ruim 95%. De regeling gebeurde toen al volledig automatisch,
daar waar de operatoren voorheen vaak manueel ingrepen als de pH meter weer eens “te traag” was. 

Hierdoor verloopt ons proces nu veel consistenter en zonder de vroeger zo gevreesde schuimvorming. De zuurresten liggen
binnen de toegelaten grenzen, en er is geen overbodig en abnormaal gebruik van NaOH meer. In totaal wordt nu tussen de
10 en 25 kg/h NaOH 22% bespaard (kost +/- 1 EUR per kg) en dit dankzij het materiaal, de kennis en begeleiding van de
mensen van Yokogawa Belgium.
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Hoe een pH-meting een conductiviteitsmeting werd.

Industrie: Chemie
Product Categorie: pH & geleidbaarheid


