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1.0

Odrachtonschriiving:
Het realiseren van een pH regeling op het 3e reaktievat van het
ammonium paramolybdaatproces.
De gewenste Ph waarde van de uitgaande produktstroom moet
voldoen aan pH 1,6 k 0 , l .
inieidine:
Deze opdracht omvat het totale trajekt van probleem-stelling
tot en met uitvoering van de gekozen oplossing en evaluatie
hiervan.
In deze inleiding zal ik het volgende bespreken:
bereiding ammonium para molybdaat.
literatuurstudie pH meten en regelen,
plan van aanpak.

2.1

Bereiding m o n i u m para mlsbdaat
Voor de bereiding van ammonium-para-molybdaat (Mo-para) wordt
uitgegaan van een reeds voorbewerkt MO-erts. Mo-erts wordt
gewonnen in Canada in zeer lage koncentraties (tot fa. 2%). Het
wordt gevonden in de vorm van molybdeensulfide (MOS ) en gekoncentreerd, totdat een koncentratie van ca. 60% molybdeen wordt
bereikt,
Het molybdeensulfide wordt omgezet naar molybdeenoxide (Mo03 )
via een roostproces. Dit is nodig omdat molybdeensulfide niet
te bewerken is op onze apparatuur.
Als ingangsmateria 1 voor ons proces wordt dus verontreinigd
molybdeenoxide (Mo083 ) gebruikt, welke ca. 60% molybdeen bevat.
De verontreinigingen bestaan vooral uit siliciumoxide ( 8 % ) ,
ijzeroxide (1%) en aluminiumoxide (1%). De aanwezigheid van
molybdeensulfide is ongewenst, omdat daardoor een slecht
filtreerbare ertsrest ontstaat en een laag rendement.
In de eerste stap van de Mo-para bereiding worden de verontreinigingen gescheiden van de molybdeentrioxide. Dit wordt daarom
de zuiveringsstap genoemd.
De zuivering geschiedt door het toevoegen van ammonia aan het
molybdeenerts.
Hierbij lost de molybdeenoxide op en blijven de verontreinigingen als vaste stof achtrr. Het verhogen van de temperatuur
vermeldt het reaktiegebeuren.
Dit proces kan vergeleken worden met het toevoegen van een
mengsel van zand en suiker aan water. De suiker zal oplossen en
het zand zal achterblijven als vaste stof. Deze vaste s t o f ka3
afgefiltreesd worden en dan blijkt dat de suiker niet meer
aanwezig is op het filter. g i t is precies w a t er gebeurt b i j de
zuivering van molybdeenerts.
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De molybdeenoxide lost op en de zgn. "ertsresten" blijven
aanwezig als vaste stof. Het proces wordt dan ook versneld door
het toevoegen van waterstofperoxide (H202).
De ertsresten worden vervolgens afgefiltreerd over
een roterend trommelfilter.
Ze worden op het filter nogmaals gewassen met water om de
laatste beetjes molybdeen nog mee te nemen.
Na deze filtratie wordt de "oplossing" van molybdeenoxide in
ammonia ( = ammonia molybdaat-oplossing) nogmaals gefiltreerd
over een papier filter (platenfilter) om de laatste resten
vaste stof te verwijderen.
De nu ontstane zuivere" ammonium no1ybdaatoplossing bevat
ongeveer 20% molbydeen en heeft een soortelijk gewicht van 1,2
3
g/cm
De oplossing is blauw gekleurd, wat wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van kleine hoeveelheden koper.
De ammonium molybdaatoplossing wordt met zoutzuur neergeslagen
tot ammonium-para-molybdaat.
Hiertoe wordt een 30-procentige zoutzuuroplossing 1:l verdund
met water, waardoor yen oplossing ontstaat met een soortelijk
gewicht van 6,Oû g/cm e
De zoutzuuroplossing en de ammonium molybdaatoplossing worden
bij elkaar gevoegd in een zodanige verhouding dat een zuurgraad
= pH 1,6 ontstaat. De optimale temperatuur ligt rond 42 'C,
De pH moet tussen 1,5 en 1 , 7 liggen en de tempera
tuur moet tussen 30 en 45 'C liggen.
Bij een lage pH (lager dan 1,4) ontstaat er een fijn neerslag,
welke geel gekleurd kan z i j n en zeer moeili,jk filtreerbaar is.
Bij een pH hoger dan 1,6 ontstaat een grof neerslag, terwijl
meer molybdeen verdwijnt omdat deze dan niet neerslaat de
"oplosbaarheid" is te groot)
Bij een temperatuur beneden 39 "C worden de kristallen te f jn
en bij temperaturen boven 44 "C wordt de "oplosbaarheid" te
groot, waardoor veel molybdeen verdwijnt.
De neerslag (= de vaste stof) heet ammonium-para-molsbdaat en
wordt gescheiden van de vloeistof
d.m.v. een roterend filter. De restvloeistof, moederloog genaamd, bevat nog veel ammonia en wordt daarom bewerkt in de
ammonium-terugwin-installatie.
De vaste stof, met een watergehalte van ca. 18%, is grondstof
voor het reduktieproces tot molybdeen.
Chemische reakties:

1,

Mo03

2,

6(NH4)2M004

t

2NH40h --->

+

(NH4)2M004

6 HC1 --->

3

t

HSO.

2(NH4)20,8M003,H20 t 8NH4C1

2.2

Literatuurstudie pH meten en regelen:

2.2.0

In het navolgende zal ik proberen te verduidelijken dat het
begrip pH en het meten hiervan niet zo eenvoudig is als het in
eerste instantie lijkt.

2.2.1

Het beárir, DH
De pH wordt gedefinieerd als
pH = - log a H+
waarbij a staat voor de aktiviteit van de waterstof in de
oplossing,
Deze aktiviteit is afhankelijk van een aantal faktoren zoals
koncentratie van andere ionen in de oplossing, de temperaturen
van de vloeistof en de aard van de vloeistof zelf.
Hierdoor is het van belang dat we onze meetapp. ijken met
behulp van standaardoplossing met een bekende konstant blijvende pH (de z.g. buffer-oplossing).
Het neutraal punt pH 7 is het punt waar de vloeistof noch zuur
noch basisch is d.w.z. waar de koncentraties H- en OH-ionen aan
elkaar gelijk zijn.
pH < 7 ---> vloeistof = "zuur"
pH > 7 ---> vloeistof = ltbasischt'
Een belangrijk aspekt bij het meten van de pH waarde is de
invloed van de temperatuur: de werkelijk pH van een oplossing
verandert met de temperatuur.
Verderop in dit verslag komt dit opnieuw ter sprake bij de
keuze van de pH elektrode.
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2.2.2

Het regelen van de pH-waarde
Vele processen vertonen afhankelijk van de momentele belasting
een grote variatie in versterking, waardoor het moeilijk is een
aanvaardbare regeling te verkrijgen als gebruik wordt gemaakt
van regelaars met een vaste versterking,
Versterkingsvariaties zijn gelukkig vaak voorspel-baar en
meetbaar zoàat de regeiaarinstellingen Künrien FiûïUzn Ueiekead.
Dit is echter niet het geval b i j processen die een nauwkeurige
pH regeling verlangen, want niet alleen is het proces nietlineair, maar bovendien varieert de niet-lineairiteit willekeurig, zonder dat deze anders kan worden vastgesteld dan door
het effekt op de versterking van de kring als een funktie van
de tijd na te gaan.
Als gevolg van de extreme niet lineairiteit geeft de instelling
van een bepaalde versterking geen ideale regeling voor alle
kondities,
In bepaalde punten van de pH kurve ( = titratiecurve), wat
meestal de weskpunten zijn, kan de pH meting 1000 maal gevoeliger zijn voor eenzelfde hoeveelheid toegevoerde reagens dan in
enig ander punt van de curve.
De pH regelkring wordt gekenmerkt door de niet lineaire verhouding tussen de gemeten pH-waarde en het toegevoerde reagens.
Zoals ik later in dit verslag zal laten zien bevat ook onze
tritatiecurve vlakkere en steilere gedeelten.
Juist in dit feit dat in eendezelfde tritatie-curve steilere en
vlakkere gedeelten aanwezig zijn vormt het probleem bij de pHregelingen.
Behalve de problemen tengevolge van de niet lineaire karakteristiek is de meting van de pH zeer gevoelig voor
allerlei storingen zoals invloeden van de temperatuur, homogeniteit van het monster, vervuiling
van de electroden etc. Tenslotte is de responsie
dikwijls traag. Al deze faktoren dragen bij tot een
slechte regelbaarheid van de pH waarde,
Er zijn een aantal mogelijkheden om het probleem van deze niet
lineaire versterkingskarakteristiek op te lossen.
Deze mogelijkheden zijn te verdelen in regelingen met voorwaartskoppeling en regelingen met terugkoppeling.
Verder kunnen afhankeli.jk van de gekozen regeling ook diverse
typen regelaars worden gekozen welke ik verderop nog zal
bespreken.
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2.2.2.1

Voorwaartskomelende regelingen:
Voorwaartskoppelende regeling via logaritmische
klep. Voor het handhaven van een bepaalde PH
waarde zullen de toegevoerde hoeveelheden zuur
en basische reagens evenredig moeten zijn.

a)

.

C 1 = a F2.C2
C 1 = b.10 -Pk

F1

Dit levert log F1-pH = log F2 t log C2 t C ,
Nemen we nu voor de sturing van F2 een
logaritmische klep waarvoor geldt dat de
klepstand X evenredig is met log F2 en nemen we
aan dat de concentratie C2 konstant is dan moet
de regeling voldoen aan:

X = log F1 - pH
~-

zuur of
base
C2,Fi

t C

In bovenstaande figuur is een storingskorrektie toegepast. Vaak
wordt vanwege de hoge nauwkeurigheidseisen een klepsteller
toegepast op de logaritmische klep.
Echter in praktijk is deze regeling na verloop van tijd niet
gunstig door de onnauwkeurigheid en slijtage van de logaritmische klep.
b)

~

Voorwaartskoppelende regeling op basis van een verhoudingsregeling zoals gebruikt bij menginstallaties.
Zoals reeds hierboven is aangeduid met
F1.Cl = a. F2.C2 waarbij a volgt uit de titratiecurve is bij
zuiver constante C 1 , a en C 2 .
In beide stromen worden hoeveelheidsmeters geplaatst.

-..

......

~

....

..

.
..

Storingen in de hoeveelheidsstroom waarin de klep is opgenomen
worden gekorrigeerd.
Hoeveelheidsveranderingen in de andere stromen worden gemeten
en door relatief gelijke veranderingen van de klep in de eerste
stroom gekompenseerd,
Op basis van verhouding kunnen nog een aantal alternatieven
worden opgesomd die echter allle de beperkingen hebben dat bij
verstoringen in de constant veronderstelde a’ C 1 , C2 grote afwijkingen in de pH waarde kunnen ontstaan als het werkpunt zich
bevindt in een steil gedeelte van de titratiecurve.
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2.2.2.2

Terugkoppe1ende.reRelingen

Bij deze terugkoppelende regelingen krijgen we uiteraard te
maken met de verblijftijd van het buffervat zoals ik later in
dit verslag in de modelvorming zal aantonen.
Nadeel hiervan is het naijken van de ingreep (looptijd).
Voordeel is het afviairirën vüfi verstoringen
Ye ingung mits
de verblijftijd voldoende groot is,
Een ander voordeel is uiteraard dat alle verstoringen in b.v.
a, C 1 , C2, T etc. worden gekorrigeerd in tegenstelling tot de
hiervoor vermelde voorwaartskoppelingen.
a)

Enkele teruggekoppelde regeling.
Dit is de meest eenvoudige regeling waarbij de pH waarde wordt
gemeten na het vat en deze wordt via een regelaar omgezet in
een klepstand.
Voor deze regelaar zijn diverse varianten mogelijk zoals hierna
wordt besproken.

b

of

b)

Dubbele regeling voor pH stabilisering.
Hierbij wordt de niet-lineariteit van tritratiecurve opgevangen
door het toepassen van 2 kleppen in de toevoer van het zuur. De
grootste klep A wordt gestuurd via een element met dode zone en
reageert dus niet op kleine wisselingen om de evenwichtsstand.
Daarop reageert wel de kleine en ongevoelige klep B.
Deze fungeert als het ingrijpelement.

be

Door goede keuze van de dode zone en gevoeligheid van beide
kleppen is de gezamenlijke gevoeligheid ongeveer tegengesteld
aan de pH kromme te maken. Daardoor kunnen pH-meter en kleppen
over een groter gebied min of meer lineair uitwerken.
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e)

Tweetrapsregeling:
Deze pH regeling maakt gebruik van 2 buffervaten waarin menging
plaatsvindt.

I

1 base

ZÜÜÎ

of

In de eerste trap wordt de pH gestabiliseerd op een gemakkelijke waarde in een tamelijk lineair stuk van de grafiek. in de
tweede trap wordt de stap naar het moeilijke neutrale gebied
van de grafiek gemaakt. Doordat dit echter vanuit een tamelijk
stabiel uitgangspunt geschiedt worden in deze trap geen hoge
eisen aan het regelbereik gesteld. Een goede menging is voor
beide trappen een vereiste.
2.2.2.3

Regelaars
Zoals hierboven bij voorwaarts en tegenkoppeling reeds is
vermeld is het mogeljk diverse soorten regelaars toe te passen.
Een aantal mogeli.jkheden zal ik daarom bespreken.
Deze mogelijkheden zijn mij enerzijds aangereikt door de
literatuur en anderzijds door diverse leveranciers van regelapparatuur met wie ik heb gesproken.

a)

P, PI, PD, PID
Zoals eenieder bekend, worden deze regelaars beschreven door de
overdrachtsfunktie in de v o m v m respektievelijk R ! s ) = K:
R(s) = K (1 t i)
ti.s

R(s) = K(1tTd.s) en R(s) = K(1t

1t td.s).
ti.s
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Bij voorwaartskoppeling zal sprake zijn van een P of PD regelaar.
Bij terugkoppeling is sprake van alle mogelijkheden omdat de Iaktie hier wordt toegepast voor het wegregelen van de statistische afwijking.
Instelling van de P, I en D aktie, ofwel K , Ti en -cd gebeurt in
de praktijk aûn de hand ra:: Sf de rPDPlhaarh^idstheorie of met
vuistregels b.v. Ziegier en Nichols.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de praktijk de versterking K vaak vervangen wordt door de term proportionele band
ofwel PB gegeven in procenten.
Hierbij geldt PB = 100 %
K
b)

De drie zone discontinue regelaar.
Een toepassing hiervan is gegeven in het eerste voorbeeld van
voorwaartskoppeling.

100

1

IPB

I

1

I

I
I

1
I

-

Ci
C2
geregelde grootheid c

Hierbij wordt gebruik gemaakt van conventionele PID regelaar
met een hoog en laagsektor.
De dode band wordt bepaald door de instelling van C 1 en C 2 . Als
de gemeten C waarde lager is dan C 1 , of hoger is dan C2 treedt
er een normale regeling op. Binnen de ingestelde limieten is de
afwijking nul en treedt e ï geen versterking op m.a.w. het
uitgangssignaal blijft staan op de laatste door de regelaar
gegenereerde %aarde. Het gevolg hiervan is d a t de geregelde
grootheid op een waarde blijft hangen die overeenkomt met een
van de beide limieten aangezien er geen regeling optreedt
binnen de dode zone.
De drie zone discontinue regelaar blijkt in de praktijk maar
voor een zeer beperkt aantal toepassingen bruikbaar te zijn. De
oorzaak moet worden gezocht in de dode zone waarin geen enkele
regeling optreedt.

TL

c)

De niet lineaire continueregelaar.
Het is mogelijk een regelaar te creëren met een continue niet
linaire funktie.
Deze funktie is mathematisch beschreven en dient er voor de
niet lineaire titratiecurve dusdanig te korrigeren dat een
nagenoeg lineaire funktie ontstaat.
n- ---_-,.
paratuc;tG:l van deze f u n k t i e dienen vaak proefondervindelijk
t e worden vastgesteid.
Een hulpmiddel hierbij is het toepassen van een adaptieve
regelaar die deze parameter kan korrigeren.

d)

Meer zone PID regelaar.
Een variant op de drie zone discontinue regelaar werd mij
geboden door een fabrikant van regelaars.
Hierbij wordt de titratiecurve in een aantal zones verdeeld
(maximaal 7 ) waarbij van elke zone de PID instellingen kunnen
worden opgegeven.
Voor een bepaalde titratiecurve geldt dan de
volgende figuur:

I

PB 100

hoeveeiheid loog

-.

We zien hier dat de titratiecurve wordt gelineariseerd in een aantal deelstukken,
Voor elke van deze deelstukken i s dus een andere
Instelling vac de regelaar t e realiseren.
Er zijn vast en zeker nog wel andere varianten
ruogvlijk EBB^ ik denk $och n?et bovenvermelde
regelaars de meest voorkomende opties te hebben
genoemde
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2.3

Plan van aanpak

Na de literatuurstudie samengevat onder 2 . 2 ga ik nu over tot
de aanpak van het probleem.
Ik heb hiervoor de volgende werkwijze gekozen:
- vastleggen "ist" situatie d.w. z. vastleggen van
de besiaûïide ûpste??ing, m ~ d e l ~ o r m i n gen
,
bepalen van de randvoorwaarden.
- Verifikatie van het model d.w.z. verifieren van de over
drachtsfunktie van het proces door het aanbrengen van een
stapvormige verstoring waarbij de responsie hierop wordt
vastgelegd.
- "Soll" situatie bepalen.
Uit de mogelijkheden die genoemd zijn in 2.2 zal ik keuze
maken
voor
dit
proces
waarbij
ook
de
gekozen
deelcomponenten die besteld zijn kort worden besproken.
- Installatie en inregeling van de apparatuur.
Hierbij wordt ingegaan op de uiteindelijke
realisatie waarbij ook de problemen en resultaten worden
besproken,
- Konklusie, evaluatie.
Tot slot een korte samenvatting van de bereikte
resultaten en konklusie c.q. vergelijking met de
door de literatuur en fabrikanten aangedragen
mogelijkheden.
- Literatuuroverzicht.
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3.1.0

3.1.1

Vastleggen van de 1st situatie:

De opstelling zoals deze was voor het aanbrengen van de regeling is als volgt:

al

amm. m o m w
grootte v.d. flow afh
voor af gaande proces

%-

11O0

<I.S.

2

1

2000'
50mm.

3000 2

100 mm.

-egelatslui ter
1

pH waarde

processtap v. h. Mo - continu proces.
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Verklaring:
1. opslagtank voor het zoutzuur
2. opslagtank voor het ammoniummolybdaat

3. regelkraan voor hoeveelheid zoutzuur
4 . regeikraan voor hoeveeiheid ammoniummoiybdäät
5, flowmeter
6. mengvat met roerder voor mengen van zoutzuur en
ammoniummolybdaat
7 . overloop naar het trommel(vacuum)filter.

Gegevens:
- flowammoniummolybdaat 2 400 ltr/uur
- flow HC1 (voor ph=1,6) 2 200 ltr/uur
- inhoud mengvat (=constant) 2 60 ltr
- niveau HC1 opslagtank wordt geregeld op 2 mtr 2
0,05 mtr boven afsluiter
- niveau ammoniummolybdaat wordt met de hand
geregeld op ca 3 mtr 2 0,l mtr boven
regelafsluiter
- uitstroom beide media ongeveer 50 mm boven bodem
van het mengvat ter bevordering van de menging,
3.1.2

Modelvorming:
Bij de modelvorming neem ik aan dat de variatie in niveauverschillen van zowel HC1 als ammoniummolybdaat tank zo gering is
dat ik de daardoor ontstane ontstane variaties in drukverschillen over de kleppen tiie de flow regelen van beide vloeistoffen
verwaarloos.
Voor de afleiding van de overdraehtsfuncties ga ik u i t va:: de
volgende vereenvoudigde weergave:
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.

Reactie :
6(NH4)2 MO 04 t 6 HC1 -> Z(NH4)2).8Mo03 - H20t8NH4Cl
Produkt

Zoutzuur

Gevormd eindprodukt

V = Volume buffervat
ptot = Totaal volumestroom = EHcl t gpr
pHcl = Volumestroom zoutzuur
PPr = Volumestroom ammoniamolybdaat
co
= Concentratie HC1 in ptot = pHcl
ptot in ingaande
totale volumestroom.
Cl = Concentratie zoutzuur in uitgaande totale
volumestroom (niet omgezet in
eindprodukt door reaktie),
C2
= Concentratie gevormd eindprodukt in
totale uitgaande volumestroom.
kl = Reaktiesnelheid van chemische omzetting.
Dit leidt tot de volgende zoutzuur en
eindproduktbalans,

2: outzuurbalans:

Co.ptot = Clptot t K1.Cl.V t V &- C1
dt
in woorden:
De inkomende hoeveelheid zoutzuur is gelijk aan de uitaande
hoeveelheid zoutzuur t omgezette hoeveelheid zoutzuur t de
hoeveelheid die tijdelijk opgeslagen wordt in de reactor
vanwege de verandering van concentratie ( = niet stationaire
term).
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Eindprodukt balans:
K1.Cl.V = C2.ptot t V dC2
dt.
in woorden f
de geproduceerde hoeveelheid eindprouukt is gelijk aan de
afgevoerde hoeveelheid t de tijdelijk in de
reactor opgeslagen hoeveelheid eindprodukt.
Stellen we nu tv = V
( s ) de gemiddelde
gtot.
verblijftijd en vervangen we & door S
dt
(laysplacetransformatie) dan geldt:
zoutzuurbalans Co= CltKl.tvC1 t tv.Cl.S
eindproduktbalans K1,nCl = C2t-cv.CZ.S
dit leidt de volgende totale overdrachtsfunktie:
C2 = c2 a = kl-cv
Co C 1 Co
I+KI-cv
)
(l+StV)(ltS tV
ltkl-cv
dus tweede orde overdrachtsfunktie:
Voorgaande afleiding geldt in het algemeen voor
chemische reacties waarbij aangenomen wordt dat de
chemische reactie niet snel genoeg is om gedurende
de verblijftijd de volledige hoeveelheden om te
zetten in eindprodukt.
Echter hier neemt men aan als pH=l,E en als deze ria
het reactievat niet meer wijzigt dan heeft bij een
juiste verhouding tussen zoutzuur en
ammoniamolybdaat volledige omzetting
plaatsgevonden in het reaktievat waarbij de
uitgaande hoeveelheid volledig bestaat uit
eindprodukt
Voor een pH 1 , 6 geldt dus een bepaalde hoeveelheid
zoutzuur om volledig eindprodukt te verkrijgen.
Dat betekent dat de tweede orde overdrachtsfunktie
overgaat in een eerste orde overdrachtsfunktie.
Hierbij staat Cu voor uitgaande concentratie Hcl.
Ci voor ingaande concentratie Hcl
(opgegaan in de reactie)

.

.

amm.

~

.

~

... .

..
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en er geldt:
ptot

Ci = ptot. Cu
Ci = CU. (1 +

+

V.Cu.S

v.s )
ptot.

v.Cu = Cu = i
p.Ci
Ci l+tvS

LV

--

CA

--

l/ln

1IJ.U

U U L

600 = 6 minuten.

Zoals reeds vermeld is een goede menging belangrijk
omdat wordt verondersteld dat volledige
reaktie plaatsvindt in het reactievat waarbij
boven of ondermaat Hcl leidt tot respektievelijk
gele neerslag of te groffe neerslag.
Cu kan niet gemeten als concentratie maar wel als
zuurgraad waarmee via de titratiecurve ook de
concentratie vastligt.
3.1.3

Het model van het handgestuurde proces is als volgt:

De verificatie bestaat uit een drietal proeven:
1) bepalen titratiecurve
2) bepalen of volledige reactie (omzetting)
plaatsvindt in het reactievat.
3) bepalen stapresponsie.
4.0

Verificatie

4.1

BeDalen titratiecurve
Op het analytisch laboratorium heb ik de
titratiecurve vastgelegd va= een t i t r a t i e van Hcl
in 50 ml Nh4 Mo 0 4 oplossing.
Deze titratie is gegeven in b i j i a g e i,

Inderdaad blijkt hieruit de sterk niet lineaire karakteristiek
zoals reeds vermeld in de literatuurstudie.
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Kijken we in deze titratiecurve naar het werkpunt, dat wil
zeggen een pH=1,6 dan is hier ter plaatse een flauwe helling
aanwezig d.w.z. een toename van hoeveelheid zoutzuur heeft
weinig invloed op de pH waarde in tegenstelling tot het gebied
tussen pH3 en pH2 waar een kleine verandering in zoutzuur al
een s t e r k e s t i j g i l i g vaz p! wuurde t n t gevolg h e e f t . Dit heeft
theoretisch gezien grote gevolgen voór de v z ï s t e r k i n g b i j h e t
toepassen van een regeling.
Zo zal een versterking gebaseerd op het gebied pH7 - pH6,5 op
het gebied pH5,5 - pH4,5 veel te groot zijn.
4.2

%Dalen

of goede menging Dlaatsvindt

De aanname van een le orde systeem is onder voorwaarde dat de
totale uitgaande stroom bestaat uit eindprodukt.
Aan deze voorwaarde wordt voldaan als bi,j deze verblijftijd
volledige menging plaatsvindt en de pH waarde 1,6 bepaalt
hierbij de verhouding zoutzuur produkt waardoor dus indirekt de
kwaliteit van het eindprodukt is vastgelegd.
Als geen goede menging heeft plaatsgevonden wil dat zeggen dat
nog bestanddelen Hcl o f ammoniamolybdaat aanwezig z i j n in de
uitgaande volumestroom wat leidt tot verschillen in de pH
waarde wanneer wordt gemeten op verschillende plaatsen in de
uitloop
Daarom heb ik op 5 plaatsen gedurende enige tijd de pH waarde
geregistreerd en allen blijken gedurende deze tijd dezelfde een
konstante waarde te hebben waardoor ik veronderstel dat in het
reactievat volledige menging heeft plaatsgevonden.
Hierbij is uiteraard de toevoer van Hcl en ammoniamolybdaat
niet gewijzigd tijdens de meting,

18

4.3

Bepalen stapresponsie
Het bepalen van de stapresponsie heeft tot doel het eerste orde
proces met tijdkonstantë van 6 miwüteiì t e v e r i f i e r e n .
Daartoe ben ik uitgegaan van een stationaire toestand &ia
gedurende lange tijd geen flowwijzigingen.
Hierbij heb ik de ammoniamolybdaat/flow stapvormig verlaagd
waardoor een verlaging van pH zal optreden.
In bijlage 2 is het resultaat zichtbaar.
Hierin is te zien dat een nieuw stationaire situatie reeds na 3
minuten ontstaat.
Tevens is hierbij gekonstateerd dat er nagenoeg geen looptijd
is in het systeem gezien de onmiddelijke optredende responsie
bij het aanbrengen van de storing.
Het verschil tussen berekende en gemeten verblijftijd is te
verklaren uit het mengpatroon in het vat.
De roerder en de toevoer en afvoer van de diverse produkten
bevinden zich alle aan de buitenomtrek.
Hierdoor zal alleen de buitenlaag in het reaktievat als aktief
mengvat optreden.
Hierdoor wordt het volume wat als mengvolume dienst doet sterk
verkleint.
De verblijftijd schat ik ongeveer op 3 minuten (zie bijlage 2 ) .
Deze verblijftijd zal bij het geregelde model meegenomen
worden

5.0

Sol1 situatie

5.1

Keuze van de regeling

Voor het pH-regelprobleem zijn reeds in het begin van dit
verslag een aantal mogelijkheden opgesomd.
Kriteria bij het tot stand komen van de keuze zijn o.a. geweest:
- financiele konsekwentie
- aanpassingen van huidige opstelling
- bedieningsgemak
- onderhoudsvriendelijkheid.
uiteindelijk heb ik gekozen voor een
teruggekoppeid systeem waarin een r e g e l a r
opgenomen is die anticipeert op de titratiecurve,
De regelaar ontvangt het gezeten uitgangssignaal
van een pH meter die in de overloop is geplaatst.
Tezamen met het gewenste waarde signaal resulteert
dit in een signaal naar een pneumatische
regelafsluiter in de zoutzuurtoevoerleiding.
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5.2

Alvorens tot de modelvorming over te gaan verdient het voorgaande nog enigszins uitleg.
De pH meter bepaalt m.b.v. een eletrode een pH waarde door een
potentiaal af te geven naar een transmitter die deze potentiaal
omzet in een elektrische stroom.
Deze elektrische stroom wordt aangeboden aan de regelaar die op
zijn beurt ook weer een elektrische stroom afgeeft voor de
aansturing van een transmitter die deze stroom weer omzet in
een stuurdruk op een membraan die de klep opent of sluit en dus
resulteert in een respektievelijk to of afnemende volumestroom.
(Veer verdere gegevens en dimensionering zie 5.3).
r1-L
--n e ~
v u --*....v ~ g - ~ ~ u l e r e s U ? t e e r t ir? h e t m l g e n d e model van het geregeld proces.

H1 = overdrachtsfunktie toetsenbord pH -> mA
H 2 = overdrachtsfunktie pH transmitter pH -> mA
Hr = overdrachtsfunktie PID regelaar
Hklep = overdrachtsfunktie regelafsluiter
Hp = overdrachtsfunktie proces.
5.3.0

Keuze van comxmnenten, dimensionering
Alvorens tot keuze over te gaan heb ik bij diverse
fabrikanten van meet- en regelapparatuur offertes opgevraagd.
Dit zijn o.a. Endress & Hauser, 'Philips Nederland en Fisher en
Porter.
De keuze is tenslotte gevallen op Fisher en Porter
voor de meet- en regelapparatuur en Econos?o voor
de pneumatische regelafsluiter die op basis van
voorgenoemde criteria het best tevoorschijn kwamen.

5.3.1

pH elektrode:
Specifikaties:
Type: pH-transmitter type 3-8700 Fisher & Porter.
B p H 4mA
14 pH 20 mA.
pH eiektrode los üitneenbasr.
LCD uitlezing op huis van pH-transmitter temperatuur gekompenseerd.
Deze pH elektrode wordt met behulp van een
schroefdraad-wartelverbinding i*vi de overloop
geplaatst in een plaatreli*jkevernauwing teneinde ervoor
te zorgrn dat de elektrode kontinu in de vloeistof is
gedompeld.
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Voor het verkrijgen van een goede standtijd van de pH-elektrode
is een afsluiter na de elektrode aangebracht die bij beëindiging van het proces wordt dichtgezet waarna de overloop gevuld
blijft met vloeistof zodat de elektrode niet droog komt te
staan.
Zoals reeds opgemerkt is de elektrode temperatuür
gekompenseerd zodat er in de pH geen afwijkingen
ontstaan t.g.v. temperatuurverschillen van de
vloeistof.

Voor verdere gegevens zie bi.jlage 3.
5.3.2

Regelaar

Voor de regelaar is gekozen voor modular
controller van Fisher & Porter die als extra optie
de mogelijkheid biedt om het pH gebied te verdelen
in maximaal 7 gebieden waarbij voor elk gebied een aparte PID
instelling verkregen kan worden.
De optie is als extra te ontwikkelen software te verkrijgen;
uiteraard tegen meerprijs.
Met de fabrikant is overeengekomen met de
installatie op te starten met één bepaalde PID
instelling over het hele gebied.
Mocht dit gezien de literatuur hierover problemen
opleveren dan zal besloten worden de extra
software aan te schaffen.

I - )del
t :voering
Specificatie
I- jangen

53MC5212
extended versie
53MC5000
4 stuks analoog (4-20 mA)
2 ctnk-s contacten
-2
(4-2û mA)

üitgangen

1

!huizing
Voedingsspanrling
P qnsluiting
I ìta link
ti itlezing
Ft incties
I >gelijkhedenvoor

2 stuks contacten
DIN 72 x 144 mm paneelmontage
selecteerbaar 110 V a.c. of 220-240 V a.c.
klemmenbord
RS-422ASCII of Binary
naar keuze configureerbaar-(96~48matrix display
2 x PID controller
selecteren displays
standaard display o.a.:
- alarmen overzicht
-totalizers
- current trend
configureerbaar m.b.v. fundieblokken (FCSIFCIMJ
easy-tune
remote setpoint
anti-reset wind-up
bumpiess autoiman switching
vrije programmering in hogere programmeertaal
- -.
F-TRAN
9

~

~

Voor verdere gegevens zie bi.jlage 4 .
5.3*3

Regelafsluiter
Voor het regelen van de zoutzuurflow is gekozen
voor een pneumatische regelafsluiter gekombineerd met een
elektrische bediening, De regelkarakteristiek is lineair d.w.z.
de aangeboden stuurstroom in verhouding met de doorlaat van de
klep is recht evenredig.
De klep is zo gedimensioneerd dat de gevraagde zoutzuurflow in
normale bedrijfsomstandigheden (stationair) overeenkomt met 50%
van de maximale doorlaat van de klep.
- Dit leidt tot de volgende specifikaties:
Econ-ARI-Stevi-P luchtbediende regelafcluiter
figuur 54.440jdp 32 EPS ii DN 20.
Medium zoutzuur.
Voor verdere gegevens zie bijlage 5.
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5.3.4

Overigen:
Als extra voorziening is opgenomen een recorder
die een kontinu pH-registratie verzorgt en aarding
van het reaktievat om opwekken van statische
elektriciteit dûûï UZ íiiengit,;: te ~cerbmer?.
Dit kan invloed heeben op de pii-waarde. l e t elektrische scherm
is weergegeven in bijlage 6.

5.3.5

KostenD1aat.ie
Voor Philips Maarheeze is het uiteraard belangri.jk te weten wat
deze regeling kost om tegen de baten van een goed geregeld
proces ook de kosten af te wegen. Een overzicht hiervan vindt u
in bijlage 7 .

6.0

Installatie en inregelen van de regelapparatuur

6.1

Installatie

6.1.1

6.1.2

Meter:
De pH meter wordt in de overloop geplaatst in een
vernauwing om de volledige elektrode
ondergedompeld in vloeistof te houden.
Deze vernauwing is na de le maal proefdraaien
vergroot omdat de vloeistof ter plaatse begon te
kristalisseren waardoor het reaktievat dreigde
over te lopen.
Tevens is in deze vernauwing een strip geplaatst
ter aarding van de vloeistof. Door de menging in
het vat ontstaat een statische lading die
afgevoerd moet worden omdat anders een afwijking ontstaat in de
gemeten pH-waarde.
Kalibratie heeft plaatsgevonden m.b.v. het
voorschrift d.w.z. met een buffervloeistof met pH7 en pH4.
Op de pH meter bevindt zich een display wat afgelezen kan
worden door de operator.
pH

Regelaar:
De regelaar is geplaatst in een besturingskast tesamen met de
recorder die de pH waarde kontinu registreert. Met een
hoofdschakelaar wordt de rzgelling VSR spaanhg voorzien.
Tevens is een alarmbel aangebracht welke een signaal geeft als
de ingegeven alarmgrenzen worden overschreden, Ge alarmgrenzen
worden voorlopig ingesteld op pH 1,0 en pH 2,O.
Na inregeling zijn de alarmgrenzen ingesteld op pH 1,5 en pH
1,8.
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Het setpoint is ingesteld op pH 1,68 wat hoger ligt dan de
oorspronkelijke geeiste pH 1 , 6 .
Dit verschil is te verklaren uit het feit dat voordat de pH
regeling werd geplaatst, de pH-waarde werd gemeten met lakmoespapier in een bekertje met afgetapte vloeistof.
Tevens is voor de operator een bedieningsvoorschrift gemaakt
waarmee h i j zelf het d i s p l a y k m w i j z i g e i . ea eventueel instellingen zoals alarmgrenzen or" P.i.D.-aKties kaiì ijzigm m.
Dit bedieningsvoorschrift wordt t.b.v. IS0 9002 opgenomen in
het bedieningsvoorschrift van de hele installatie.
6.1.3

Regelafsluiter
De regelafsluiter wordt zo dicht mogelijk bij het vat geplaatst
teneinde tijdsvertragingen zoveel mogelijk te beperken.
Na een periode van 2 maanden bleek echter de regelafsluiter bij
de gewenste O % doorlaat toch een hoeveelheid zoutzuur door te
laten.
Bij nader onderzoek bleek de RVS zitting opgelost te zijn.
De afsluiter is vervangen door een afsluiter met een PTFE
zitting waarmee dit euvel bleek te zijn opgelost. De transmitter is geplaatst op de regelafsluiter, terwijl de voedingsdruk
afgesteld is op 2 bar.

6.1.4

Middels een machinewi,jzigingsbeslult is het geheel doorgevoerd
in de TPD (Technische Produkt Documentatie) waarvan het tekeningenpakket van de installatie deel uitmaakt.

6.2

Inrepelen van de installatie

6.2.1

Voor het inregelen van de regelaar kan bi.j deze regelaar
gebruik gemaakt worden van een "self-tuning algoritme". Dit
self-tuning algoritme berekent aan de hand van een stapresponsie de optimale PI en D instelling.
Echter toepassing hiervan bleek niet mogelijk daar de berekende
waarden steeds bleken uit te monden in een instabiele situatie.
Daarom heb ik gekozen voor de volgende strategie:
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6.2.2

6.2.3

Instelregels van Ziegler en Nichols:
PB zo instellen dat de regelaar zeker niet
pendelt. Pendelen wil zeggen het steeds
volledig open en dicht sturen van de regelklep.
De PB instelling verkleinen en wel zoveel dat
b i j ee:: s t e r i n g de amplitirden van het pendelen
. .
evengrooi blijven. D i t is de kritische
instelling,
Moedwillig een kleine storing veroorzaken door
het setpoint even te veranderen en weer terug te zetten.
Hierdoor gaat de regelaar erger pendelen. Nu de tijd
aflezen die nodig is geweest voor één slingering.
Nu geldt als vuistregel:
PI
: PB = 2 , 2 x kritische PB
I-tijd = 0 , 8 5 x periodetijd.
: PB = 1 , 7 x kritische PB
PID
I-tijd = reset = 0,5x afgelezen tijd van é6n
periode.
D-tijd = derivation time = 0 , 1 2 5 ~afgelezen tijd
van één periode.

-

Inregelen van de installatie met instelregels van Ziegler en
Nichols.
Uitgaande van de in 6 . 2 . 2 procedure ben ik het proces
gestart met een PB = 20%.
Vergroting van PB naar 40% gaf een loogfrequent slingering in de gemeten pH-waarde.
Vervolgens ben ik teruggegaan naar uiteindeli,jk een PB =
5%. Bij een PB = 5% bleek oscillatie op te treden met een
periodetijd = 0 , 4 minuut.
Voorgaande is weergegeven in bijlage 8 .
Met deze periodetijd Tu heb ik vervolgens ingesteld:
ti = O,5xTu = 0 , 2 minuut.
td = 0,125 x Tu = 0,05 minuut.
Met deze instelling blijkt de regeling prima te voldoen
aan de gestelde eisen PH = 1 , 6 8 1: 0,l.
Op bijlage 9 is te zien dat bij deze instelling stapverstoringen ( in de ammoniamolybdaatflow) tamelijk worden
weggeregeld.
In bijlage 9 is tevens te zien wat de invloed is van de D
en J-aktie door ze achtereenvolgens één voor één uit te
schakelen d.w.z. td=o ti = m .
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7.0

Konklusies, evaluatie

De aanvankelijk geeiste pH-waarde 1 , 6 5 0,l is gemodifeerd in pH = 1,68 2 0 , l .
uezë

T
.

U i j ~ t e . l l i n gis t e n i j t e i ,

EU::

de

mier Y U E @ - $ e t e a

De PID regelaar biijkt goe6 te voldoen m e t a i s ingesteldz
waarden PB=20%, ti = 0,2 min., td = 0,05 min.
Hiermee voldoet de regeling aan de eisen.
Het verschil in versterking (PB) wat optreedt in de
titratiecurve komt niet tot uiting in de performance van
de regeling.
Reden hiervoor is het feit dat de operator bij het opstarten van het proces met de hand zoutzuur toevoegt tot
pH2 is bereikt, dan wordt de regeling gestart.
Met de voorgenoemde opstartprocedure wordt dus een grote
concessie gedaan t.a.v. de regelingen zoals vermeld in
het literatuuronderzoek.
Goede regeling tegen minimale kosten.
Gebruikersvriendelijk.
8.0

Literatuuroverzicht

Werktuigbouwkundig regelen I
Werktuigbouwkundig regelen I1
Procesbesturing

Prof.drair. J.J. Kok
Prof.dr.ir. J.J. Kok
Prof.dr.ir. P.N.E.M. v.d.
Grinten
Opleidingsmanual Poeders en staven G. Gerritsen
Problemen bij pH regeling
Automatie (tijdschrift)
Technieken met een schutkleur
Lab (tijdschrift)
Kursus MR-ROW
Regelaars
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BIJLAGE 1

BIJLAGE 2

BIJLAGE 3

I

.

En viro n rn en ta I :

Ambient Temperature:

-20 to +50 "C (20 to 122OF)

Temperature Effects:

f .l%/"c(f. s.)

Relative Humidity:

O 100%R H (noniondensing)

P--7

.rv,

Ciiiuubure;

-

I .

IV

i V E l V 1 A <LI

(watertight/corrosion-rcsistant)
Material:

Electronics Enclosure:

Glass filled polypropylene

Sensor Housing:

Glass filled polypropylene

Sensor Electrodes:

Glass, Teflono liquid junction

O-Rings:

Viton

Elect rica I Perform a nCe:

-

Power

11 30 Vdc, *lo% (24Vnominal)

RFI Susceptibility:

G%of span change (ïOKHz to 470 MHz 8 SV/

meter)
Current Output Load
Resistance:

-

O 1000 Ohms;700R @ 24Vdc (Refer to load/
power supply requirements chart)

-

output:

4 20 mA isolated (limitcd to 30 mA max.)

Accuracy (inùudcs sensor):

fl% full scale @ î 5 "C (after solution calibration)

Sensor Suecifications:

Temperature Rating:

100psig 8 25 "C
loa @ 25 psig

Temparature Cornpensat-m:

Automatic, O 100 "C

Response Time:

5 seconds for 63% of step change 8 constant

Pressure Rating:

O C

-

temperature
Measuring Electrode:

General purpose/high pH

Junction Type:

Annular double junction of porous Teflon@

Eow b i e :

Maximurn in-Iine flow rate is 4
Conductivity: Minimum 50ps/cm

34700pH Page
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BIJLAGE 4
TECHNKX L BULfE7-ml

FISCHER
‘. ‘“PORTER

..?

MICRO-DCP INSTRUMENTATION
53MC5080

MICRO=DCITM
Me5000 PROCESS CONTROL STA TlON
MC5000 is Fischer & Porter‘s st&e-of-the-art
prcxess cmm! datlm designed !o perform any
process application, from simple PID to the most
complex control strategy. Its sophisticated design
includes an imbedded microprocessor Application
Specific -rlntegrated Circuit (ASIC) and Surface
Mount
Technology,
providing
superior
performance and reliability in a smaller package.
The MC5OUU is the cornerstone of a new
Micro-DCP generation of modular control
systems.
The

The MC5000 operator interface incorporates a
high visibility dot matrix graphic display. This
display supports both standard and customized
screens for maximum user flexibility.
r

_*.
-

i

--

_I

*L

a
The MC50UO is available in One-, Two-, or
1: Four-loop control versions, and is designed for

expansion on multiple levels; Functionality,
Hardware, and Software. This allows the user to
select only the functions required for a given
application. Option boards expand the controller
hardware as required; discrete points, high and
low level analog points, or communication ports.
Software may be extended to permit the
configuration method that best fits the application:
the prewritten and configurable Flexible Control
Strategy (FCS), configurable F-CIMs (Control
interconnection Modules), or F-TRAN, Fischer &
Porter’shigh-level control language.

-

MC5000 Overview

>-.

--- .
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The MC5UOO can handle a wide variety of control
applications. At the operator interface level, this is
achieved using multiple screens to provide full
process variable and alarm display of ail data. The
high visibility dot matrix display permits many
operator screens of both digital and graphical data
In a singie unii. i h e use of standard andlor
customized displays enhances the operator
inteiiact? to ihe pracess. A display hierarchy is
included to minimize operator keystrokes. The
controller is able to scan all inputs, solve PI0
algorithms, generate outputs and update screens
in less than 100 milliseconds. At the same time,
multiple self-diagnostics verify performance.

FIGURE 1 :53MC5000 FRONT VIEW

At the process Inputloutput level, the MC5UUU
modular hardware provides a standard I/O mix
and allows for expansion capability. Standard I/O
includes four analog inputs, two analog outputs,
P;K! discrete inpL!!c, and two discrete outputs.
Option boards enable the MC5OUO to support-the
following additional VO: four analog inputs and two
analog outputs; a low level input, thermocouple or
RTD; and/or six discrete inputs and four discrete
outputs.

BIJLAGE 5
2-weg regel.
afsluiter

ECON-AR I r e g e I afs Iuiters : een compieet progra mrn a
Wanneer installaties geautomatiseerd worden komt men eigenlijk al direct bij het Econ-Ari
afsluiterprogramma terecht. Econosto levert een complete lijn automatisch werkende
regelafsluiters.
Alle regelafsluiters kunnen naar keuze
gecombineerd worden met:
elektrische bediening
0 pneumatiscne beaiening

kooiklep

ECON-AR1
Stevi-P luchtbediende
regeiafsluiters

kenmerken:
uiîvoering enkelzittingklep. rechte doorstroming
regelbereik: 50:l
regelkarakteristiek. lineair of equi-procentueel
k,-waarde reduceerbaar
spindelafdichting d.m.v. veerbelaste PTFE
manchetten
aanbouwmogelijkheden vlgs NAMUR
mechanische standaanwijzer
pneumatische bediening; DP32 DP33 - DP34
pneumarische bediening omkeerbaar
max. toelaatbare stuurdruk 6 bar
max. toelaatbare omgevingstemperaturen:
- 1o w + 110°C

-

max. druk en temperatuur:
volgens DIN 2401

materiaalspecificatie
en figuurnummers:

PNlO/PN16

huis en deksel
klepen spindel
zitting
spindelafdichting

max. drukverschil (bar)
bij druk onder de klep:

(bij geslotenafsiuiter)

* stuursignaal: 0,2-1 bar
uitvoering veersluitend

uitvoering veeropenend

afmetingen (mrn):

*

47 2

1

PN16/PN25
PN25/PN40
type aandrijving DP32 - DP33 DP34
fig. 2582
fig. 2583
fig. 2581
gietijzer GG25
nod gietijzerGGG40.3 gietstaal GS-C25
RVSX20Crl3
RVS X20Cr13
RVC X20Crl3
RVSX20Crl3
RVS X20Crl3
RVC X20Crl3
1 PTFE-manchetten
PTFE-manchetten
PTFE-manchetten

k,= m3/uurbi] dp = 1 bar
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BIJLAGE 7
KALKULATIE
VAN:

w.

Ivits

TBM MAARHEEZE

NE 91030

AAN: F. Smits

COMM .NR. 39 11047

0NDERWERP:Inbouw ph-regeling tbv molybdeen continu.

DATUM:91-08-19

KALKULATIE
Repararie filter en vacuumvaten.

F

7.000,-

Ph-regeling en elektrode.

''

3.500,-

Zuurklep

"

3.000,-

Installatie en inregelen.

'I

6.500,-

Kostprijs.

F 20.000,-

o

Deze kosten zfjn reeds geboekt op R en O.
Planburo
w e

lvlts

Kopie :HH
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