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CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

1- Com esta malha de controle, o valor do pH apresentará uma variação residual de período muito curto
e .
O sistema responde de forma rápida ao aumento ou redução do produto a ser dosado (cal).
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2- O sistema não tem homogeneização, comprometendo a eficiência da floculação.

3- Valor do pH indicado no transmissor de pH será diferente do pH na entrada do decantador, pois resfriar
a amostra que passa pelo eletrodo de pH, elevará o valor do pH em até 1,00 pH.

Dosar a cal a mais ou menos um (1) metro do misturador estático e após uns 10 metros do misturador
estático instalar o eletrodo de pH, evidentemente reduzirá o consumo da cal de modo incorreto. O erro é
devido a cal não ter ainda reagido com o caldo de cana ao passar pelo eletrodo de pH, causando uma
falsa impressão que o valor do pH está alto, porém o valor do pH será alterado totalmente no decorrer do
processo, fazendo com que o decantador opere como um tanque de reação.

.

5- O pH no interior do decantador será diferente do valor do pH após o balão flash.

6- O decantador receberá produto químico bruto. A reação do produto químico com o caldo será realizada
no decantador.

7- Os evaporadores terão que ser limpos em curtos períodos, devido a ineficiência da dosagem do cal.

Este sistema de pH passa
uma falsa impressão que o pH está sendo medido e controlado corretamente
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COMENTÁRIOS SOBRE O EXEMPLO DA PÁGINA 12

OBS: Os tanques 1 e 2 têm a função de reter o
caldo de cana,possibilitando a reação do cal.
Como a dosagem do cal está após os dois
tanques, a utilização dos tanques 1 e 2 é
desnecessária.
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