
A ChevronPhillips precisava de um skid para seu sistema de tratamento de água em sua 
fábrica de produtos químicos, localizada em Baytown, Texas. As bombas concorrentes, 
feitas de alumínio anodizado, não conseguiam realizar o trabalho, pois nem resistem ao 
ambiente e nem podem ser programadas, e esta aplicação exigia monitoramento constante. A CheckPoint Pumps 
and Systems forneceu bombas pneumáticas, equipadas com pontas de Hastelloy (liga de níquel-cromo-molibdênio), 

e que foram montadas em um skid com válvulas de controle 
Badger e um vaso de filtro de lodo de ácido sulfúrico. Além 
disso, a tubulação e as válvulas eram de Alloy 20 (liga de níquel-
cromo-molibdênio e aço). Este era um padrão de segurança 
exigido pela planta, e também protegia melhor as peças da ação 
do ácido sulfúrico.

O pH da água era monitorado por um analisador de pH, cujos 
resultados alimentam um Controlador Lógico Programável 
(CLP) em circuito fechado, fornecido pelo cliente. Um sinal de 
4 a 20 mA saía para um controlador de I/P, que, por sua vez, 
enviava um sinal pneumático para as válvulas Badger para 
definir a taxa de bombeamento das bombas de ácido sulfúrico, 
conforme necessário para manter o valor de pH definido. Com a 
alteração no valor do analisador de pH, a velocidade da bomba 
aumentava ou diminuía.

Visto que o skid estava localizado a cerca de 400 metros de distância da sala de controle, a conveniência das bombas 
automáticas em comparação às bombas manuais concorrentes foi rapidamente percebida. Ao automatizar os skids, 
o cliente foi capaz de variar a velocidade das bombas, conforme exigido pelo monitor de pH. A integridade estrutural 
do acondicionamento da bomba foi prolongada pelo vaso de lodo de ácido sulfúrico, visto que o vasilhame filtra a 
espuma dos produtos químicos, que ocorre quando ácido sulfúrico permanece em um tanque. A confiabilidade do 
skid foi essencial, uma vez que permaneceu intacto por mais de três anos. Satisfeita com a solução da CheckPoint, a 
ChevronPhillips encomendou mais cinco skids para outros locais na planta.
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Seu sistema de tratamento de água pode lidar 
com automação e condições adversas?

INSTALAÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO
 • As bombas automatizadas por CLP eliminaram a necessidade de
  pessoal para fazer ajustes manualmente em ambiente hostil
 • Problema solucionado para a espuma filtrada com vaso de lodo
  de ácido sulfúrico
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