
Bij Umicore Oxyde in Heusden-Zolder bestond de nood voor hun pH metingen om het proces te kunnen
sturen. De uitdaging bestond erin om in een bijna verzadigde oplossing van ZnCl2 (zinkchloride) en in
aanwezigheid van vaste stof PbCl2 (loodchloride) en PbSO4 (loodsulfaat) bij temperaturen tot 95 °C de pH
op een waarde van 2 te gaan meten en regelen. Eind 2003 had men een groot aantal sondes van diverse
types van verschillende merken getest. Met weinig succes. De maximale standtijd bedroeg dan ook nooit

meer dan 8 uur. Een nachtmerrie voor de mensen van de onderhoudsdienst, en onbruikbaar voor een correcte procescontrole.
Na overleg tussen Yokogawa en de Heren Put en Prochilo, respectievelijk Plant Manager en Onderhouds Manager, werd besloten
om een proefopstelling op te starten. Dit gebeurde begin 2004. Verschillende problemen dienden opgelost te worden.

Ten eerste : de referentie elektrode
Er werd geopteerd voor een gescheiden sensorcombinatie en aan de referentiekant werd een zoutbrug onder druk met een
teflon uitstroomdiafragma toegepast. Dit voorkomt dat door het grote concentratieverschil binnen en buiten de elektrode de zouten
uit de oplossing door diffusie in de sensor terecht komen.

Tevens zorgt dit ervoor dat de zuurionen, die vele malen mobieler zijn dan de zoutionen uit de KCl (kaliumchloride) referentie van de
pH sensor door diffusie de sensor binnendringen. Voorts zit de referentiesensor afgezonderd van het proces in ideale
omstandigheden, en bereikt daardoor een maximale levensduur.

Ten tweede : de meet elektrode
Als glassensor werd geopteerd voor een “heavy duty model” dat zeer goed bestand is tegen hoge temperaturen. Echter, de
procesvloeistof zet zich zeer sterk af op de glassensor waardoor een automatische reiniging zich opdrong.
Umicore ontwierp zelf een installatie (zie foto) waarbij, op aanraden van Yokogawa, de sensoren afwisselend procesvloeistof en
reinigingsvloeistof aangeboden krijgen. Aangezien het proces vrij traag reageert stelt dit geen probleem voor de regeling, die een vaste
pH waarde doorgestuurd krijgt zolang de spoeling duurt. Zo wordt nu om de 10 minuten gedurende 1 minuut procesvloeistof naar
de meetarmatuur gestuurd en de gemeten waarde geregistreerd. Vervolgens wordt de meetarmatuur afgesloten en volgt er een
afkoelperiode van 1 minuut om thermoshocks te beperken. Daarna wordt de meetarmatuur doorgespoeld met water gedurende 20
sec. Na het spoelen blijft de sonde gedurende 10 minuten in de spoelvloeistof zitten. Op het einde van het spoelen wordt door de
PLC vergeleken of de pH waarde van water benaderd wordt en dit als controle of de meetsonde nog goed werkt. De huidige
standtijd voor de glassensoren bedraagt 1 maand of meer (een verlenging met een factor 90).
Rekening houdend met de temperaturen, het agressieve medium en dito spoelvloeistof in
aanmerking genomen is dit zeer goed.

Dit systeem is inmiddels ook geïnstalleerd op circuits met minder zwaar beladen vloeistoffen.
Op deze circuits wordt er wel continu gemeten maar om de 10 minuten wordt de toevoer van
het procesvloeistof naar de meetarmatuur afgesloten en de armatuur met water gespoeld.
Umicore Oxyde is ook Yokogawa transmitters gaan gebruiken omwille van hun uitstekende
diagnosemogelijkheden die overigens via Profibus PA aan het besturingssysteem teruggemeld
worden.

WIL U OOK EEN ANALYZER OPLOSSING? Bel of schrijf gerust. Een van onze experts zal u zo
snel mogelijk contacteren voor een bezoek!

AN-YefB-002         September 2005
All Rights Reserved Copyright© 2005, Yokogawa Belgium

Page 1.

pH meten bij 95°c, pH2 en hoge zout concentraties?
Yokogawa biedt de oplossing!
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