PAPPER & MASSA
ANALYSLÖSNINGAR FÖR PAPPERS & MASSAINDUSTRIN

Förbättra styrningen i Er Pappers & Massaproduktion
Processen innehåller många steg från ved till färdigt
papper. Vätskeanalys ger betydande förbättringar när
det gäller styrningen av processen som kan minska kostnaderna radikalt och med en typisk återbetalningstid på
mindre än ett år.

Sulfatprocessen
Kokluten används för att frilägga fibrerna i flisen och restluten samlas kontinuerligt in för återvinning. Konduktivitetsmätning används för att övervaka koncentrationen
hos dessa vätskor och styra massaprocessen.
Genom att mäta vitlutens alkalikoncentration kan man
optimera både koktiden och massans egenskaper. Med
en induktiv konduktivitetssensor mäts alkalikoncentrationen vid inloppet till kokaren för att styra lutflödet i
förhållande till flismängden vilket förbättrar kapaciteteten
och minimerar variabiliteten.

Pannor + utsläppskontroll
Förbränningsanalys används för att optimera tjocklutsförbränningen i sodapannan utan att äventyra
säkerheten och tillförlitligheten i panntuberna. Pannan
optimeras också genom styrning av förbränningsluftsöverskottet för att uppnå maximal grönlutsåtervinning,
förhindra korrosion samt maximera ångproduktionen.
Det finns krav på att mäta utsläppen av SO2, O2, CO,
NOX och stoft från sodapannan.

Gasdetektering
Klor (Cl2) och vätesulfid (H2S) tillsammans med andra
flyktiga svavelföreningar är typiska för dessa processer
och måste övervakas noga med snabb och noggrann
kontinuerlig gasdetektering. Detektorerna i Net Safety’s
Millennium-serie är utmärkta för detta.

Konduktivitet indikerar när massan är klar i kokeriet innan
den pumpas ut från kokaren för vidare behandling.

Blekning
Massan från kokarna tvättas, filtreras
och bleks. Kemikalier som används i
denna process, Cl2 och ClO2, är
giftiga. Exponering för dessa gaser
tillsammans med svaveldioxid som
är en biprodukt kan vara dödlig och
ett eventuellt läckage måste upptäckas snabbt.

Övervakning av filtrat
Därefter sker blekning, raffinering
och blandning av massan innan den
pumpas till pappersmaskinen. pHmätning under dessa steg är
avgörande för jämn kvalitet. pH mäts
i den våta änden av inloppslådan och i
blekstegen med TUpH™ -serien av
pH-sensorer.

Emersons lösningar omfattar:
> Förbränningsanalys att optimera
lutförbränningen - 6888
direktmonterade O2-analysator och
396 pH-sensor
> pH-styrning i inloppslådan för att
säkerställa en jämn kvalitet TUpH® 396 och 398R pH-sensorer
> Ökad effektivitet i blekprocessen
och lägre saneringskostnader TUpH 398R pH-sensor
> Övervakning av kondensat för
att förhindra skador på
panntuberna - utdragbar
Endurance konduktivitetssensor
> Kontinuerlig övervakning av
giftiga gaser - X-Chem
gasdetektorer för tex H2S
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Rosemount Analysinstrument för de olika avsnitten i sulfatprocessen
Rosemount Analyssensorer / Mätning
Processavsnitt
pH
Redox
KK
IK
LS
Koklut
242
Vitlut till kokaren
228
Tvätt oblekt massa / Svartlut
396R
228
Indunstning/kondensatets renhet
400
499A
Kaustiseringen
228
Inloppslåda pH
396R
Bakvatten
396R
228
Massaberedning
396R
Blekeriet
398
Kyltorn
3900
400
Avloppsvatten
3900
499A
Skrubber
3300HT
228
Avjoniserat vatten
3200HP
400
228

pH och Redox

KONTAKTANDE KONDUKTIVITET

MODELL 396

MODELL 400

Speciellt utformad för bättre
livslängd i svåra, smutsiga och
slitande applikationer såsom
pappersmaskinens inloppslåda eller
massaledningar där det finns stora
mängder slitande partiklar.

Modell 400 är en gängad
instickssensor och finns med tre olika
cellkonstanter som täcker ett brett
spektrum av ledningsförmåga. Den
har titanelektroder och finns med
både integrerad kabel och med
snabbkoppling. Används i
pannapplikationer.

MODELL 398
Den korrosionsbeständiga
konstruktionen med Tefzel®, titan
och den patenterade TUpH™
referenselektroden innebär att
modellerna 398 och 398R är de mest
lämpade sensorerna för mätning av
pH i de besvärliga vätskor som
förekommer i blekerier.

MODELL 3200HP
3200HP pH-sensor är utformad för
noggrann mätning av pH i vatten
med mycket låg konduktivitet.

MODELL 3300HT
Sensor för höga temperaturer med
påfyllningsbar referens och utbytbar
brygga. Den kan även anpassas och
fyllas med olika typer av referensgel
beroende på applikation.

MODELL 3900
3900 har en dubbel vätskebrygga
som skyddar referenselektroden mot
föroreningar i processen.

INDUKTIV KONDUKTIVITET
MODELL 242
Denna genomflödessensor med
utbytbar keramisk liner är idealisk för
användning vid viskösa eller
fiberbemängda/slitande vätskor. Den
finns för rördimensioner från DN25
till DN100.

MODELL 228
En konduktivitetssensor för allmänna
applikationer i smutsiga, korrosiva
vätskor med hög konduktivitet. Finns
i både PEEK och Tefzel®.

LÖST SYRE
MODELL 499A
Konstruerad för kontinuerlig mätning
av löst syre i ppm- och ppb-områden.
En robust, amperometrisk sensor
med lätt utbytbara membran.

1 per kokare
1 per kokare
1 per steg
flera st
1 per tank
1 per PM
1 per PM
1 per tank
1 per steg
1 per torn
flera st
1 per skrubber
flera st

SULFATPROCESSEN

Rosemount analysatorer för Sulfatprocessen
2-TRÅDSINSTRUMENT

4-TRÅDSINSTRUMENT

TRANSMITTER 5081

ANALYSATOR MODELL 56

Med en robust, väderbeständig och
korrosionsbeständig kapsling.

> Processtörningar kan markeras
med trendkurvor i färg.

> Finns i egensäkert utförande. Eex
ia IIC T4

> Information kan laddas ner i Excelformat till en USB-enhet.

> Digitalt kommunikationsprotokoll: HART® och FOUNDATION®
Fieldbus, med tillgång till AMS
(Asset Management Systems)

TRANSMITTER 1066
Lämplig för en mängd olika mätningar, med avancerad kommunikation och är användarvänlig.

ANALYSATOR MODELL 1056
> Analysator med en eller två ingångar.
> Stor, lättläst display ger operatören en snabb överblick om
processen är inom tillåtna parametrar.
> Enkel att installera och ansluta.

> Använder HART version 7 och
Foundation Fieldbus digitala kommunikationsprotokoll.
> Display med valbara parametrar
och diagnostik.

TRÅDLÖS INSTRUMENTERING
Modell 6081
Avlägsna platser och installationskostnader är inte
längre hinder för att få den information du behöver
för kritiska tillämpningar.
> 6081-C mäter konduktivitet
> 6081-P mäter pH
> Självorganiserande nätverk för hög tillförlitlighet
och nätverksstabilitet
> Branschledande inom trådlös säkerhet
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SULFATPROCESSEN

Rosemount Analytical Rökgasanalys för Sulfatprocessen
MODELL 6888 O2-ANALYSATOR
Den direktmonterade modell 6888
består av en zirkoniumoxidsensor i
änden på en sond med påmonterad elektronik i en enda kompakt enhet. Sonden
sticks in direkt i en rökgaskanal för att
mäta syre i förbränningsprocessen.
Ingen särskild provtagning krävs.
Mätvärdena från modell 6888 O2ANALYSATOR kan användas i ett
styrsystem eller av pannoperatören för
att finjustera bränsle/luft-blandningen
för maximal effektivitet med lägsta
möjliga nivåer av NOX, CO och CO2.

Xi-ELEKTRONIKEN
Denna mångsidiga elektronik är speciellt
utformad för att klara de flesta O2
analysatorer på marknaden. Den stora
bakgrundsbelysta LCD-displayen gör den
enkel att installera och använda. Helautomatiska kalibreringar kan utföras från
denna elektronik med tillägg av en liten
låda med magnetventiler för att byta
kalibreringsgaser.
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