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De impact op onze leefomgeving,  
wat gaan we eraan doen?
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Automatisering in de bulkindustrie is een van 
de grootste groeimarkten. Het meten van de 
producten is vanwege stofvorming, puinkegels 
of lage diëlektrische constanten een uitda-
ging. Dit vraagt om geavanceerde metingen. 
KROHNE heeft specifiek voor deze toepas-
singen de OPTIWAVE- en OPTIFLEX-serie 
ontworpen. 

Ook deze bedrijfstak heeft te maken met  
de energietransitie. Het meten van de juiste 
procesparameters kan al een aanzienlijke 
besparing opleveren op het brandstofverbruik 
en een verminderde impact op het milieu.  
Met als gunstige bijkomstigheid, reducering 
van loon- en onderhoudskosten.

KROHNE denkt hier graag in mee, zoals door 
niveaumeting van de voorraad in silo’s op een 
bedrijventerrein te koppelen aan een cloud 
applicatie, waardoor het productieproces  
kan worden afgestemd op de klantvraag.  
De vervoerder kan daardoor een efficiëntere 
planning maken; een besparing op zowel 
brandstofverbruik als CO2. 

Of niveaumeting met de 80 GHz radar niveau-
meter bovenop het dak van een tank: het 
personeel hoeft het dak niet meer op en de 
meter kan op afstand worden uitgelezen.  
Door het gladde oppervlak van de lensantenne 
is er ook geen stofophoping, zo bespaart men 
op personeels- en onderhoudskosten.

Door massaflowmeting in te zetten bij dicht-
heidsmeting van het slib in een slibverdikker, 
neemt niet alleen het waterverbruik af, maar 
worden ook de bedrijfskosten gereduceerd.  
En door de inzet van een niet nucleaire meting, 
wordt het milieu ook minder belast.

De toekomst van energievoorziening vereist 
efficiëntie en milieuvriendelijkheid – De kennis 
en ervaring van KROHNE helpt u beide te 
bereiken!

Highlights OPTIMASS 1400
De OPTIMASS 1400 coriolis massaflowmeter 
meet naast massaflow ook temperatuur en 
dichtheid, calibratie is niet nodig, ook niet 
als voor belading van vrachtauto’s verschil-
lende bouwmaterialen na elkaar gevuld 
moeten worden.

• Eerste keus voor universele applicaties
• Beste prijs kwaliteit verhouding
• Vele opties mogelijk
• Innovatieve dubbele meetbuis ontwerp
• Geoptimaliseerde flowsplitter voor 

minimaal drukverlies
• Eenvoudig te drainen en reinigen
• Makkelijk in te bouwen, onafhankelijk van 

de omgevingsinvloeden
• Hoge meetnauwkeurigheid



Niet radioactieve dichtheidsmeting  
in onderste lagen van slibverdikker 

Niveaumeting van granulaat  
voor betrouwbaar voorraadbeheer

Een steenkoolfabriek produceert jaarlijks 
meer dan 10 miljoen ton steenkool. De reini-
gingsprocessen van de steenkool zijn op water 
gebaseerd. Verontreinigingen worden verwijderd 
en in de slibverdikker worden water en slib 
gescheiden op basis van bezinking. Hierbij wordt 
onder andere flocculant gedoseerd. Terwijl de 
geklaarde vloeistof naar het oppervlak stroomt 
en wordt teruggewonnen, worden de residuen, 
die zich settelen in het slib-bed, via de onder-
stroom verwijderd. 

Efficiënte slibafvoer hangt af van een betrouw-
bare dichtheidsmeting in de onderstroom. 

PLATTARD fabrikant van bouwmaterialen 
en betonleverancier heeft voor de bouw van 
haar productiefaciliteit voor granulaten advies 
gevraagd aan de ITESYA Group, gespeciali-
seerd in industriële automatisering in de 
cement- / bulksector.

De klant zocht voor niveaumeting van de deriva-
ten van 9 silo’s, een robuust, trillingsbestendig 
meetinstrument met oriëntatie kit, tegen een 
goede prijs-kwaliteitverhouding.

KROHNE adviseerde 9 stuks FMCW radar 
niveaumeters OPTIWAVE 6500. Deze 2-draads 
gevoede radarmeting met 80 GHz-frequentie,  
is geschikt voor veeleisende toepassingen zoals 
poeders, granulaten en stoffige omgevingen. 
Voorzien van een vlakke PEEK lensantenne die 
niet in de tank steekt, waardoor eventuele afzet-
tingen of stofophoping geen kans hebben.

Dankzij de kleine richtingshoek van de antenne 
is de radar bijzonder geschikt voor contactloze 
niveaumetingen in hoge en smalle silo's, hop-
pers of opslagcontainers tot 100m. De niveau - 
meters zijn bovenop de silo’s gemonteerd en 
uitgerust met oriëntatie kit om nauwkeuriger 

Highlights OPTIMASS 7400 C

• De enige enkele rechte buisflowmeter 
in 4 materialen – Titanium, Tantalum, 
Hastelloy C22, Duplex

• Betrouwbare meting van massa- en 
volumeflow, dichtheid, temperatuur en 
vaste stoffen concentratie

• Grootste nominale diameter van alle 
enkele rechte buis flowmeters wereld-
wijd (DN 80)

• Hoogste veiligheidsniveau met door PED 
gecertificeerde drukbestendige behui-
zing (tot 100 bar)

• Elke installatiepositie, zelflozend en 
eenvoudig te reinigen

Highlighs OPTIWAVE 6500

• FMCW-radar niveaumeter voor poeders, 
granulaten en stoffige omgevingen

• 80 GHz Radar, PEEK Lensantenne

• Groot LCD-display met achter - 
grondverlichting

• Navigatiemenu, programmering zonder 
behuizing te openen

• Oriëntatie kit

• Meetbereik: 0 ... 100 m

Traditioneel wordt een radiometrische dicht-
heidsmeting ingezet, maar vanwege oplopende 
kosten en veiligheid zocht de klant een niet-
radiometrische oplossing.

De klant koos voor KROHNE vanwege de kennis 
en ervaring in toepassingen met abrasief slib. 
De OPTIMASS 7400 massaflowmeter, met 
titanium meetbuis en voorzien van verloop / be-
scherming ringen, werd in de onderstroomlei-
ding gemonteerd. Voor gelijkmatige verdeling 
van de abrasieve deeltjes in de dragervloeistof, 
werd de meter in een verticale leiding (DN 50) 
geïnstalleerd. Zowel de dichtheid- als de massa-
flowmeting worden via 4 ... 20 mA stroomuitgan-
gen naar een controlesysteem verzonden, voor 
controle van de pomp in de onderstroom  
en regulatie van de vaste stof concentratie.

De operator kan nu op basis van de gemeten 
dichtheid op elk moment de hoeveelheid te 
doseren flocculant optimaliseren. 

Voordelen voor de klant; geen kosten meer voor 
afvoer van nucleair afval, controles of trainin-
gen, en een positief effect op de veiligheid en 
milieubelasting.

• Meting van geconcentreerde abrasieve vaste 
stoffen in steenkoolverwerkingsinstallatie

• Dichtheidsregelkring om optimale werking 
van de slibverdikker te bewerkstelligen

• Betrouwbaar alternatief voor nucleaire 
dichtheidsmeting

te kunnen richten op de hellingshoek van het 
product in de silo's.

Met de 80 GHz niveaumeter, kan de klant de 
voorraad nauwkeurig op peil houden en hoeft 
het personeel niet meer bovenop de tank te 
klimmen, voor handmatige controle van de voor-
raad: een positieve invloed op de kosten.

De gemakkelijke installatie en ingebruikname 
hebben de klant overtuigd om voor KROHNE te 
kiezen.

• Nauwkeurige granulaatvoorraad voor 9 silo's
• Radar niveaumeting met eenvoudige, vlakke 

inbouw voorkomt afzettingen op de antenne
• Onverstoorbare meting, ondanks de trillingen



Real time niveaumeting in silo

Op een bedrijventerrein staan vaak één of 
meerdere silo’s die door derde partijen worden 
(aan)gevuld of leeggehaald. Denk aan palletkor-
rels voor energievoorziening, glucosesiroop uit 
melk of graan voor broodfabrieken. Uiteraard 
worden deze silo’s door de bedrijven zelf con-
tinue gemonitord, maar “de derde partij” heeft 
geen toegang tot deze informatie. Daardoor is 
er behoefte aan een geautomatiseerd parallel 
systeem om de productie- en opslagcapaciteit 
live te volgen.

Het niveau in de silo(‘s) wordt live gemeten  
door middel van een sensor. Dit kan een druk - 
sensor of een radar zijn, geschikt voor het 
meten van vloeistoffen of vaste stoffen. De live 
data worden via het mobiele netwerk iedere  
5 minuten naar een speciale website geupload, 
zodat de productiecapaciteit van bijvoorbeeld  
de palletkorrels inzichtelijk wordt gemaakt en 
de “derde partij” maatregelen kan treffen.

De KROHNE radar niveaumeter OPTIFLEX 1100 
geeft de actuele status van het niveau in de silo 

Highlights OPTIFLEX 1100C

• 2-draads niveaumeter voor vloeistoffen 
en vaste stoffen

• Economisch geprijsd, voor iedere toepas-
sing bereikbaar

• Meetrange tot 20 m (vloeistof) en 10 m 
(vaste stoffen)

• Eenvoudig navigatiemenu zonder de 
behuizing te openen 

• Sensoren on-site op maat te maken

• Voor procestemperaturen tot 100 ºC  
en druk tot 16 bar

met de palletkorrels aan. Deze korrels dienen 
voor de verbranding, om de warmte van het 
bedrijfspand te regelen. De actuele stand van 
het niveau in de silo wordt via het 2G / 3G / 4G 
netwerk naar het internet verstuurd.

Deze status wordt vervolgens live verwerkt in 
de cloud software van Elfii in het programma 
SILOVIEW. In het programma is visueel zichtbaar 
wat de capaciteit is, de trendgrafiek, maar ook 
wanneer er een alarm optreedt, zodra de onder- 
of bovengrens wordt bereikt.

Door het toepassen van het software programma 
SILOVIEW, in combinatie met de radar niveau-
meter OPTIFLEX, kan de leverancier van de 
palletkorrels zijn productieproces afstemmen op 
de afname van zijn gehele klantenbestand.

Het vermogen om het productieproces nauw-
keurig af te stemmen op de klantvraag zorgt 
voor een efficiënte werkplanning en inkoop. 
Daarnaast is er een groot voordeel gecreëerd 
voor de bevoorrading van de silo’s. Een tankwa-
gen kan nu een efficiënte route rijden, waarmee 
hij zijn volledige inhoud kan verdelen over één of 
meerder silo’s met verschillende stortingen.

Hiermee wordt zowel op brandstofkosten, 
als op loonkosten en hoge afschrijving van de 
tankwagen bespaard. Bijkomend voordeel, ook 
vermindering van de CO2, een gunstige bijdrage 
aan het milieu.

• Productie- en opslagcapaciteit
• Nauwkeurige lokale(n) voorraadregistratie 

van één of meerdere silo’s
• Complete voorraadregistratie voor continuï-

teit in productieproces 
• Cloud applicatie SILOVIEW monitort de 

fluctuaties
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Neem voor meer informatie contact op met:

KROHNE Nederland B.V.
Postbus 110
3300 AC DORDRECHT
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Nederland
Tel.: +31 (0)78 - 6306 200
Fax: +31 (0)78 - 6306 405
e-mail: infonl@krohne.com

KROHNE Belgium N.V.
Noordkustlaan 16
1702 Groot-Bijgaarden
België
Tel.: +32 (0)2 - 4 66 00 10
Fax: +32 (0)2 - 4 66 08 00
e-mail: krohnebelgium@krohne.com

www.krohne.com

Ontmoet ons op de beurs
KROHNE neemt deel aan een groot aantal 
nationale en internationale beurzen.  
De belangrijkste evenementen voor onze 
Nederlandse en Belgische klanten zijn:

• Pumps & Valves,  
2 – 3 oktober 2019, Ahoy Rotterdam

• Aquarama, 24 oktober 2019,  
Brabanthal Haasrode / Leuven (België)

• Aquatech,  
5 – 8 november 2019, Rai Amsterdam

• Europort,  
5 – 8 november 2019, Ahoy Rotterdam

De volledige internationale beursagenda  
vindt u op onze website www.krohne.com

Niveaumeting van kalk  
in afvalwaterzuiveringsinstallatie
In een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie 
gebruikt men kalk om de pH en alkaliteit bij 
coagulatie, flocculatie en biologische behan-
delingsprocessen aan te passen. De kalk wordt 
opgeslagen in een kegelvormige, hoge, smalle 
silo (12 m).

Om de aanvoer van kalk voor de verschillende 
processen te kunnen garanderen, moet het 
siloniveau continu worden gemonitord. Eerder 
toegepaste niveaumetingen hadden problemen 
met het ongelijkmatige productoppervlak, stof 
en ophoping van dit laag reflecterende medium 
(εr-waarde: 1,6). De klant zocht een betrouwbare 
meetoplossing en wilde ook het voorraadbeheer 
automatiseren.

KROHNE adviseerde de OPTIWAVE 6500 C  
80 GHz Radar (FMCW) niveaumeter voor poeders 
en stoffige omgevingen. De meter werd geïnstal-
leerd, met DN100 flens en een ingebouwde 
DN70 PEEK lensantenne, bovenop de 230 mm 
glasvezel nozzle van de silo.

Dankzij de kleine richtingshoek van de lens-
antenne meet het instrument continue het 
kalkniveau, zelfs in aanwezigheid van interne 
obstakels, en verzendt de waarden naar het DSC 
besturingssysteem.

De klant profiteert van het geoptimaliseerde 
voorraadbeheer. De OPTIWAVE 6500 meet conti-
nue het niveau, ongeacht de stoffige atmosfeer, 
oneffen productoppervlak of lage diëlektrische 
constante. De specifieke algoritmen en hoge 

Highlights OPTIWAVE 6500 C

• Hoge dynamiek voor betrouwbare meting 
ondanks slecht reflecterende media

• Verzonken ingebouwde PEEK lensan-
tenne met kleine zendhoek

• 112 mm antenneverlenging voor lange 
nozzles

• Uitgebreide keuze aan procesaansluitin-
gen: schroefdraad ≥ 1½" en flens ≥ DN50 

• Meetafstand tot 100 m; ± 2 mm 
nauwkeurigheid 

• Procesomstandigheden  
tot + 150 °C / 40 bar

• Leeg tankspectrum functie, elimineert 
foute reflecties

• Gratis PACTware™ DTM met volledige 
functionaliteit

signaaldynamiek zorgen voor betrouwbare 
metingen. 

Bijkomend voordeel, de niveaumeter is eenvou-
dig inbedrijf te stellen en te bedienen. Resul-
terend in een snelle Return on Investment. De 
lensantenne is ingebouwd, dus geen instekende 
delen in de tank. Hierdoor wordt het risico van 
productopbouw verminderd, en de onderhouds-
kosten tot een minimum beperkt.

• Geautomatiseerd voorraadbeheer van fijne 
poeders in hoge, smalle silo

• 80 GHz Radar (FMCW) voor nauwkeurige, 
continue monitoring van kalkverbruik

• Geoptimaliseerd voorraadbeheer

Tank met roerwerken


