Nieuwe technologie zorgt
voor jobmotivatie
Het meten en opvolgen van de pH van zowel punten in de natte gaswassing als in het afvalwater en het effluent is voor het huisvuilverbrandingsbedrijf IVBO uit Brugge essentieel.
Het probleem in het verleden was dat de kalibratie ‘in the field’ diende te gebeuren. En bij
sommige meetpunten is dat niet zo evident. Door Alfons Calders
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arenlang zocht de dienst meet en regeltechniek van het bedrijf naar een
oplossing, want door de slechte
werkomgeving - en de complexiteit
van het kalibratieproces dat hierdoor
ontstond -, was het zeer moeilijk mensen
gemotiveerd te houden om deze kalibratie
steeds opnieuw kwalitatief uit te voeren.
Naar aanleiding van gesprekken met Endress+Hauser over andere meetapparatuur, kwam men op het onderwerp van
nieuwe technieken, waaronder de - toch al
enkele jaren bestaande - ‘inductieve koppeling tussen pH-sensor en meetkabel
Memosens’. Deze bleek voor deze pH-kalibratieproblematiek in een agressieve omgeving de perfecte oplossing. Industrie had
over deze oplossing een gesprek met Geert
Dooms, directeur en Peter Bonny, verantwoordelijke Meet & Regeltechniek van
IVBO en voor Endress+Hauser met Ronny
Quintens, salescontact van deze klant en
Denis Reydams, consultant analyse. Foto’s
door Sophie Camerman, marcom van
Endress+Hauser.

VAN AFVAL TOT ENERGIE
IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –
verwerking in Brugge en Ommeland. Hierbij zijn 9 gemeenten (Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke,
Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke) aangesloten. Het bedrijf staat in voor de selectieve inzameling (met 39 vrachtwagens in
eigen beheer) en de verwerking van huishoudelijk afval en/of gelijkgesteld bedrijfsafval (o.a. niet-gevaarlijk ziekenhuisafval).
Het gaat om jaarlijks zo’n 170.000 ton waar46
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van een deel wordt gecomposteerd. Het
restafval wordt verbrand in de afvalverbrandingsoven. Op een korte onderhoudsstop na, werkt deze verbrandingsoven
24/24 uur, 7 dagen per week.
De hiermee geproduceerde warmte wordt
deels via een ondergronds buizennet als
warm water onder druk doorgestuurd naar
klanten (o.a. een ziekenhuis en een strafinrichting) voor hun centrale verwarming,
voor de productie van warm sanitair water
en (in het ziekenhuis) als basis voor absorptiekoeling. Het grootste deel wordt omgezet in hoge druk stoom voor het aandrijven van een 16 MW-turbine. De geproduceerde elektriciteit wordt op het net gezet
en ook in de eigen installatie gebruikt. Er
wordt ook een deel van de stoom gebruikt
in de rookgaszuivering. Van de (theoreti-

sche) 90.000 MWh energie-inhoud van de
verbande afval wordt (reëel) 43.000 MWh
als energie verkocht.

OVENS EN ROOKGASZUIVERING
De verbrandingsinstallatie werd in 1982 in
dienst genomen en werd systematisch omgebouwd en uitgerust met bijkomende
installaties om te blijven voldoen aan de
steeds strenger wordende wetgeving. Het
beladings- en verbrandingsproces is geautomatiseerd en is uitgerust met een op
computer gebaseerd supervisiesysteem.
Het hart - en eigenlijk het kleinste stuk van
de infrastructuur - zijn drie identieke ovenlijnen. Deze zijn volledig van elkaar gescheiden en hebben elk een capaciteit van
9 ton per uur. Het zijn verbrandingsovens
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Een blik op de controlekamer van IVBO te Brugge.

op basis van bewegende roosters
met vier zones (droogzone, ontgassingszone, primaire verbrandingszone, uitbrandzone). Verbranding gebeurt op een temperatuur van rond de 850°C. De
assen worden via een waterslot en
na recuperatie van de ferrometalen verzameld in containers en
verder behandeld en afgevoerd
naar de hiervoor vergunde stortplaatsen.
De rookgaszuivering bestaat uit
verschillende fases. Een tweetraps
natte gaswassing, de rookgasheropwarming, een mouwenfilter
met injectie van actief kool en een
deNOx-installatie. Deze zorgen
ervoor dat de emissies tot ver onder de geldende normen blijven.

PROCESBEWAKING
OP BASIS VAN
PH-METINGEN
De natte gaswassing is een fysicochemisch proces met eerst een
zure en dan een basische wastoren. De zuivering steunt op het feit
dat de in de gassen aanwezige
zware metalen, zwaveldioxide,
fluorides en andere schadelijke
stoffen overgaan van de gas- naar
de vloeistoffase in een specifiek
pH-venster, waardoor ze via het
waswater worden verwijderd. Injectie van natriumhydroxide en
calciumhydroxide zorgt voor het
realiseren van de juiste pH-waardes. Het recirculatiewater wordt
nabehandeld met zoutzuur.
Vooraleer het spuiwater naar
het waterzuiveringsbedrijf gaat,

wordt in het bezinkingsbekken
niet alleen natriumhydroxide
maar ook ferrotrichloride, trimethylthiazoline, polymeer en dispergeermiddel toegevoegd. Door
deze additieven wordt niet enkel
de pH van het effluent beter maar
slaan de schadelijke stoffen neer
op de bodem van de bezinker. Zowel het effluent als het zuiveringsslib hebben maximumgrenzen wat betreft belasting aan
zware metalen. Alle stappen worden zwaar gecontroleerd en de regelkring gebeurt in real-time op
basis van de aanwezige pH-metingen. De juistheid van de regeling van deze injectie bepaalt de
efficiëntie van het proces.

REGELMATIG IJKEN
IS VEREIST
Dat gebeurt met een standaard
pH-meter. Deze bestaat uit een
glassensor die via een coaxkabel
naar een omvormer gaat. Het
lithium in de sensor en de vloeistof waarin de sensor aanwezig is
geven samen een elektrochemische reactie, waarbij de in de
vloeistof aanwezige H+ ionen zich
rond de sensor concentreren.
Deze H+ concentratie resulteert in
een spanning die evenredig is met
de pH van de vloeistof. De spanning wordt in een omvormer
‘geïnterpreteerd’ en omgezet in
een 4 tot 20 mA-signaal.
Om de juistheid van de pHmeting te waarborgen moet het
geheel - sensor + meetkabel + omvormer - op regelmatige tijdstippen
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“Kosten aan vervangmateriaal liepen op tot 13.000 euro per jaar. En de techniekers stonden niet
te springen voor de verplichte kalibratie in moeilijke omstandigheden.”

gekalibreerd worden. Dat vergt het demonteren van de pH-sensor uit de fitting in de
buis, het reinigen van de sensor (waarvoor
deze van de meetkabel moet losgemaakt
worden), het controleren en ijken van de
‘meetketen’, wat gebeurt door de gedemonteerde pH-sensor (terug gekoppeld
aan de meetkabel, die men hiervoor deels
moet losmaken en die op haar beurt is verbonden met de omvormer) achtereenvolgens in twee referentievloeistoffen te dompelen en het mA-signaal te controleren.
(Ter situering: natronloog van 1 mol/l heeft
een pH 14, 1 mol/l zoutzuur heeft een
pH-waarde 0). Hierbij mag de elektrische
connector van de meetkabel - een coaxkabel - niet nat worden. Natte kabels zorgen namelijk voor nevenstromen in de
meetkring, die een impedantie heeft van
10E12 ohm. Dit leidt tot een foute en onstabiele pH-meting. Ook de elektrische
contacten tussen pH-sensor en meetkabel
moeten in goede staat zijn.
Deze ijking realiseren zonder schade
(wat leidt tot vervanging van onderdelen)
was zeker in de zure zone van de scrubbers
(pH 2,5) geen evidentie. In deze vuile omgeving komt er gemakkelijk vuil water
terecht op de contacten of op de meetkabel. Dat maakte de job zeer delicaat en
de ganse opstelling zeer ‘slijtagegevoelig’:
het minste afvalwater - en het is echt agressief water - dat op de contacten terechtkomt, leidt tot het feit dat de pH-sensor
en/of/inclusief de meetkabels moesten
worden vervangen. Kosten aan vervangmateriaal liepen op tot 13.000 euro per
jaar. En de techniekers stonden niet te
springen voor deze verplichte kalibratie in
moeilijke omstandigheden.
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LANGE ZOEKTOCHT WERD
BELOOND
Er werd al verschillende jaren op regelmatige basis aan de leveranciers van instrumentatie gevraag of er geen oplossing was
voor dit probleem. Er waren oplossingen
die de sensorhandling tijdens de kalibratie
(deels) automatiseerde. Maar dat waren
onverantwoord dure oplossingen en de
kalibratie in-situ bleef hierbij een allesbehalve leuke karwei.
En dus verleden jaar kwam dit ter sprake
met de vertegenwoordiger van Endress+
Hauser die de oplossing in zijn gamma had.
Het ging om Memosens, een ondertussen
reeds acht jaar geleden ontwikkelde en
gelanceerde pH-meter met volledig afgesloten ‘digitale’ sensor: in de sensor zit zowel de glasbuis met lithium voor het elektrochemisch meetproces als de interpretator. Deze sensor is volledig dicht en krijgt
zijn elektrische voeding en geeft zijn uitgangssignaal - de digitale waarde van de pH door via een inductiekoppeling (via een
spoel in spoel steekcontact) op een twisted
pair kabel. De meetkabel en de sensor zijn
vochtongevoelig, de sonde is vochtongevoelig, er zijn geen beschadigbare contacten: zelfs (vuil) water kan de meting niet
meer verstoren.
Vermits het uitgangssignaal de digitale
pH-waarde is, kan deze pH-sensor aangesloten worden op een ‘dialoogbox’, waaraan verschillende sensoren kunnen worden gekoppeld. In dit geval geeft deze een
analoog signaal naar de regelcontroller
door. Doordat de output een pH-waarde is,
kan de sensor voor het ijken vervangen
worden door een vooraf in het labo geijkte
sensor. Dankzij de digitale Memosens
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sensor kan het onderhoud op een comfortabele manier (binnen) uitgevoerd worden,
zowel de reiniging als de ijking. Dankzij een
betere regeneratie van het sensorgedeelte
kan dit leiden tot een vier maal langere
levensduur. De ijkingsprocedure is gebruiksvriendelijk: koppel de pH-sensor via
een connectiebox aan een PC met ijksoftware en voer zoals vroeger de ijking uit door
middel van twee ijkvloeistoffen.
Gezien vooral gezocht werd om de ergonomie van de medewerkers te verbeteren,
werden voor de meest delicate plaatsen
direct deze pH-meter aangekocht en als
vervanging van de standaard pH-meter
ingebouwd in die kritische regelcircuits.
Dat ging vlekkeloos, want het regelcircuit
moest niet worden aangepast omdat de
output van de dialoogbox identiek is aan de
output van de vroegere omvormer: een
4 tot 20 mA-signaal. De ‘in the field’-activiteit was teruggebracht tot het verwisselen
van de sensor. Het ijken van de sensor (met
ingebouwde omvormer) gebeurt nu in het
labo met PC-ondersteuning.
Zowel de montage als de ijkprocedure
met het bijgeleverd PC-programma zijn
gebruiksvriendelijk. Een voordeel was ook
dat men nu automatisch ijkverslagen heeft
van de sensoren, waar vroeger dat verslag
een manuele taak was van de technicus.
Ook bleek dat men, ondanks de duurdere
aankoop, drie maanden na installatie
reeds de ROI van deze investering had bereikt. Dat kwam omdat men op deze drie
maanden geen nieuwe sensor of wisselstukken nodig heeft gehad: de initieel aangekochte pH-sensoren waren nog steeds
in perfecte staat. ●
www.industrie.be

