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Al in 1921 produceerde KROHNE de eerste 
variabele area flowmeters, met name voor de 
chemische industrie. Ook de ontwikkeling van 
de eerste radarniveaumeting voor procestanks 
en reactoren ter wereld, in1989 was een 
bijzondere ontwikkeling van KROHNE. Binnen 
de huidige KROHNE organisatie is de Global 
Industry Division Chemie het kenniscentrum 
dat zich bezighoudt met de trends en behoef-
ten van de moderne chemische industrie, en 
daarop inspeelt.

KROHNE realiseert zich dat prestaties van 
chemische processen niet alleen afhankelijk 
zijn van de grootte van de plant, maar  

ook van factoren zoals beschikbaarheid,  
veiligheid, productkwaliteit en rendement.  
Het komt zelden voor dat twee chemische 
fabrieken identiek zijn, zelfs het productie-
proces voor hetzelfde chemische product  
kan sterk afwijken.

Andere belangrijke aspecten zijn minimaal 
energieverbruik en materiaalgebruik, vermin-
dering van afval en chemische bijproducten, 
evenals het verlagen van de cost of ownership. 
Dit vraagt om superieure en nauwkeurige 
meet- en regeltechniek, gebaseerd op innova-
tieve meet- en analysemethoden.

KROHNE heeft binnen haar productassortiment  
voor ultrasone flowmeting, zowel voor vloeistof-
meting als voor gasmeting, producten ontwik-
keld afgestemd op de chemische industrie, 
zoals de nieuwste generatie OPTISONIC 7300  
procesgasmeter en de OPTISONIC 8300 
stoomflowmeter, voorzien van geavanceerde 
meettechniek met veel voordelen.

Highlights  
OPTISONIC 7300 / 8300
•  Vrije doorlaat 
• Geen bewegende delen, geen slijtage,  

geen herkalibratie vereist
• Onderhoudsvrij
• 100% stabiliteit op lange termijn
• Geen invloed van variaties in gassamen-

stelling en dichtheid
• Diagnostiek voor het valideren van de 

flowmeter en het proces
• Geïntegreerde flow-computer
• Meet vanaf nul, grote turndown ratio
• Kan de flow heen en terug meten



Flowmeting op bestaand watercircuit

Drukmeting voorzien van keramische meetcel 
voor inert gasapplicaties

Een Zwitsers chemiebedrijf gebruikt stoom  
als warmtedragend medium in het productie-
proces. Dit procesgas wordt uit gedeminerali-
seerd voedingswater gegenereerd. Het reeds  
bestaande watercircuit moest worden uitge-
rust met een flowmeter, zonder het productie-
proces te onderbreken.

De klant zocht een volumetrische meting om de 
benodigde hoeveelheid gedemineraliseerd voe-
dingswater te bepalen, voor het genereren van 
stoom. Het volumeflowbereik is 0 ... 70 m³ / h. 
De roestvrijstalen leiding heeft een wanddikte 
van 2,6 mm en een buitendiameter van  
139,7 mm. De klant wilde het proces niet  
onderbreken, inline meting waarbij de flow-
meter in de leiding wordt geïnstalleerd, was 
hierdoor uitgesloten.

De elektrische geleidbaarheid van demi-water 
is erg laag, KROHNE adviseerde hiervoor de 
OPTISONIC 6300 ultrasone flowmeter, een 
combinatie van een clamp-on sensor met een 
ultrasone signaalconverter. Deze werd aan de 
buitenkant van de opwaartse leiding gemon-
teerd, voor meting van de volumeflow van het 
gebruikte voedingswater, op een sensoraf-
stand van 97,2 mm. 

De volumeflowmeting van de OPTISONIC 
geeft de hoeveelheid gedemineraliseerd 

Het Belgische bedrijf Oleon produceert oleo-
chemische producten gebaseerd op natuurlijke 
vetten en oliën, waaronder vetzuren, glycerine, 
esters en biodiesel. 

De klant slaat de ester op in verschillende 
tanks, in diverse Europese landen. Om de ester 
te beschermen tegen oxidatie, wordt het me-
dium bedekt met een laag inert gas (stikstof). 
Er is een kleine overdruk in de tank (tussen  
0 ... 25 mbar), die continu boven in de tank via 
relatieve drukmeting moet worden gemonitord. 
Als de overdruk niet wordt gewaarborgd, 
bestaat het risico op luchtinlaat, waardoor de 
ester kan oxideren. De temperatuur in de tank 
is + 80 °C. Voor deze toepassing waren ATEX 
gecertificeerde meetinstrumenten een vereiste.

KROHNE adviseerde 4 OPTIBAR PC 5060 C 
druktransmitters te installeren in het bovenste 
deel van de stalen opslagtanks. Deze druk-
transmitter heeft een keramisch diafragma,  
is hierdoor oxidatie- en corrosiebestendig.  
Het keramiek beschermt het instrument tegen 
productdampen en garandeert een betrouwbare 
en nauwkeurige meting. De OPTIBAR heeft een 
breed meetbereik en is immuun voor overbe-
lasting, tot 5 maal het meetbereik. Het apparaat 
is geleverd met 4 ... 20 mA signaaluitgang 
(inclusief HART®). 

Highlights OPTISONIC 6300

• Ultrasone clamp-on flowmeter

• Voor flowmonitoring op elke locatie

• Eenvoudig te installeren

• Geen interne bewegende delen

• Economisch geprijsde meetoplossing

Highlights OPTIBAR PC 5060 C

• Druktransmitter voor het meten van 
procesdruk en -niveau

• Voor toepassingen met gassen, vloeistof-
fen en stoom

• Hoge installatiebeschikbaarheid dankzij 
maximale overbelasting en vacuümweer-
stand van de keramische meetcel

• Extreem snelle responstijden < 85 ms

• 2-draads, 4 ... 20 mA / HART®,  
FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS PA

• SIL 2/3 optie

OPTISONIC 6300

OPTIBAR PC 5060 C

voedingswater aan, waardoor het chemiebe-
drijf een stabiele stoomtoevoer kan garande-
ren. De klant profiteert van de betrouwbare 
meetresultaten zonder het proces te onder-
breken of de leiding te openen. Bijkomend 
voordeel, de OPTISONIC 6300 is eenvoudig  
te installeren zonder speciale training.

• Verdamping van voedingswater voor de 
productie van stoom

• Bepalen van de benodigde hoeveelheid  
demi-water voor stoomproductie

• Clamp-on flowmeting op bestaande leidingen

Door constante betrouwbare drukmeting wordt 
de stikstoflaag bewaakt, de ester oxideert niet, 
waardoor de klant het productverlies effectief 
kan beperken en zijn opbrengst kan verhogen.

• Zekerstelling van behoud van de stikstoflaag
• Betrouwbare preventie van oxidatie van de 

opgeslagen ester
• Verhoogde productopbrengst
• Gebruik van druktransmitter met kerami-

sche meetcel



2 in 1 niveaumeting in stoomcondensaat tank

Rechte buis coriolis massaflowmeter  
voor corrosieve media bij BASF

Een Frans chemiebedrijf heeft een stoom/
condensaatsysteem voor thermische energie-
distributie. Als het stoomcondensaat ophoopt in 
de leidingen, kan het stoomdistributiesysteem 
beschadigen door waterslag en corrosie. Het 
condensaat wordt daarom consequent uit de 
stoomleidingen verwijderd en opgeslagen, in 
een onder druk staande geïsoleerde tank van 1,5 
m waarin het tankniveau continu moet worden 
bewaakt.

Voorheen gebruikte men een drukverschiltrans-
mitter, deze voldeed niet aan de meetvereisten. 
KROHNE heeft deze meting vervangen door de 
BM 26 W1010. Het niveauinstrument combineert 
een magnetisch niveau-indicator met een unieke 
FMCW-radar. De niveau-indicator functioneert 
als een bypass-kamer die fungeert als een 
waveguide voor de gemonteerde FMCW radar. 

Door de kosteneffectieve niveau-indicator met 
radar te gebruiken, is het mogelijk om lokaal 
en in het DCS-systeem de gewenste proces-
informatie te ontvangen. Tankovervulling wordt 
voorkomen en consistente afvoer van condensaat 
is verzekerd. Dit stelt het bedrijf in staat om de 
integriteit en veiligheid van hun stoomdistribu-
tiesysteem te handhaven. Er zijn ten opzichte van 
een drukverschiltransmitter geen impulslijnen, 
waar verstoppingseffecten kunnen optreden, 
dit verhoogt de betrouwbaarheid en vermindert 

Het chemiebedrijf BASF produceert in Ludwigs-
haven fosgeenderivaten waaronder chloorfor-
miaten en zuurchloriden voor de productie van 
kunststof- of farmaceutische producten. Voor 
levering worden de tankwagens met deze zeer 
corrosieve en giftige media gevuld.

Voor betalingsdoeleinden moet nauwkeurig 
de geleverde hoeveelheid chloorformiaten en 
zuurchloriden worden gemeten, welke bij 50 °C 
met een flowrate van 60 t/uur en een dichtheid 
van 1000 ... 1500 kg/m³ worden afgevuld.  
De technische meetoplossing moest geschikt 
zijn voor deze zeer corrosieve en versmerende 
vloeistoffen.

BASF kiest voor deze applicaties specifiek voor 
de  OPTIMASS 7300C Ta. De enige massaflow-
meter op de markt die voorzien is van een 
enkelvoudige rechte tantalen meetbuis.  
De gebruikte legering is Ta10W en bestaat 
uit 10% wolfraam en 90% tantaal, met een 
chemische weerstand vergelijkbaar met dat van 
glas. Elke DN 50 massaflowmeter wordt door 
middel van flenzen gemonteerd in de leidingen 
met geëmailleerde voering. De flowmeter heeft 
geen installatiebeperkingen, rechte in- en 
uitvoerleidingen zijn dan ook overbodig. 

Met de OPTIMASS 7300C Ta heeft BASF een co-
riolis massaflowmeter waarmee de hoeveelheid 

Highlights BM 26 W1010

•  Magnetische bypass-niveau-
indicator met radar (FMCW) voor 
vloeistoftoepassingen

• Continue redundante meting met behulp 
van twee meetprincipes in één apparaat

• Voor bypass-meting in tanks met interne 
obstakels of bewegend oppervlak van het 
product

• Radar voorzien van dubbel procesafdich-
tingsysteem van Metaglas® of Metapeek 
voor maximale veiligheid > verwijdering 
van converter onder procesomstandighe-
den mogelijk

• Converterbehuizing gemaakt van 
aluminium of roestvrijstaal

• Meetbereik: 0,3 ... 8 m 

• -40 ... +150 °C; -1 ... 40 bar

Highlights OPTIMASS 7300 C

•  De enige enkele rechte buis coriolis 
massaflowmeter beschikbaar in 4 ma-
terialen (titanium, tantalium, Hastelloy 
C22, duplex)

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

• Geen drukverlies

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

• Hoogste veiligheidsfactor met PED-
certificering drukvaste behuizing  
(tot 100 bar)

• Elke installatiepositie, zelflozend en 
eenvoudig te reinigen

onderhoud. Het systeem is driftvrij en vereist 
geen herhaalde kalibraties.

• Betrouwbare, continue niveaubewaking in 
condensaat opvangtank 

• Geautomatiseerd recirculatieproces gebruikt 
magnetische niveau-indicator met een 
FMCW-radar

• Visuele aanwijzing ter plaatse met gecombi-
neerde unieke radartransmitter

geleverde fosgeenderivaten continue ge-
monitord en gefactureerd wordt. Omdat de 
OPTIMASS geen flowsplitter nodig heeft, treedt 
er vrijwel geen productafzetting op in de buis 
en kan BASF zelf de meter eenvoudig reinigen. 
Hierdoor is het onderhoud sterk afgenomen en 
de productietijd toegenomen. Dit leverde een 
aanzienlijk kostenbesparing op voor de klant, die 
voorheen massaflowmeters toepaste voorzien 
van flowsplitters en dubbele meetbuizen.

• Massaflow meten bij het laden van tankwa-
gens met chloorformiaten en zuurchloriden

• Vaststellen van de afgeleverde hoeveelheid 
voor betalingsdoeleinden

• Unieke enkelvoudige buis coriolis massa-
flowmeter voor corrosieve media

BM 26 W1010

OPTIMASS 7300C



 

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:

• Instrumentatie & Analyse Event,  
19 juni 2019, van der Valk hotel Vianen

• 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

In de kunststofindustrie worden weekmakers 
toegepast, waaronder DOP, dit wordt opge-
slagen in tanks met roerwerken. Zoals bij een 
Europees Chemiebedrijf. Het bedrijf zocht naar 
een oplossing voor de niet goed werkende 
contactvrije radar niveaumeters. KROHNE 
bood de oplossing, met de OPTIFLEX 2200 ge-
leide radar niveaumeter voorzien van Dynamic 
Parasite Rejection (DPR) technologie.

In de van roerwerk voorziene DOP opslagtanks 
was een contactvrije radar, van een andere 
leverancier, rechtstreeks op het dak van de 
tank geplaatst. Toen dit geen betrouwbare 
meetoplossing bleek, is een standpijp met een 
radar in de tank gemonteerd. Dit creëerde 
een stabiel niveau in de standpijp, werd niet 
beïnvloed door het roerwerk, echter productaf-
zettingen in de standpijp waren een probleem. 
De klant besloot een ander meetprincipe te 
testen, waarbij een kennis en servicegerichte 
organisatie de voorkeur had. Het instrument 
moest in de bestaande infrastructuur passen, 
200 °C kunnen hanteren en aan de geldende 
ATEX Exd eisen voldoen. 

KROHNE bood de oplossing, de OPTIFLEX 2200 
geleide radar niveaumeter voldeed aan alle 
vereisten. De Ø 2 mm enkele kabelsensor met 
contragewicht en voorzien van centreerstuk 
werd in de bestaande 4.04 m lange standpijp  
(Ø 36mm) geïnstalleerd. Door de TDR 
technologie (Time Domain Reflectrometry) 

DPR technologie zorgt voor  
onverstoorbare niveaumeting

Highlights OPTIFLEX 2200

•  2-draads HART® TDR niveaumeter voor 
vloeistoffen en vaste stoffen

• Versterker kan tot op 100 m van de sen-
sor worden geïnstalleerd

• Gepatenteerde DPR technologie, 
elimineert parasiet reflecties 

• Meetrange tot 40 m

• Voldoet aan de eisen van SIL volgens  
IEC 61508

• FOUNDATION Fieldbus en PROFIBUS 
uitgangen beschikbaar

is de OPTIFLEX 2200 onafhankelijk voor 
veranderende fysische eigenschappen, waarbij 
de gepatenteerde DPR technologie zorgt 
voor ongevoeligheid voor afzettingen in de 
standpijp.

• Opslag van Dioctyl Phthalate (DOP) in tanks 
voorzien van roerwerk

• Volume monitoren van bewegend medium 
met geleide radartechniek

• Installatie in een hoge temperatuur omge-
ving onder ATEX condities

OPTIFLEX 2200


