
NewslineNewsline
CHEMIE
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Chemisch afval is al jarenlang onderwerp van 
gesprek. Maar is CO2 alleen maar een uit-
stootgas, dat onze lucht verontreinigt? Je kunt 
broeikasgassen ook omzetten in bruikbare 
grondstoffen.

Door CO2-moleculen uit aardolie aan elkaar te 
zetten en er hitte, licht of elektriciteit aan toe 
te voegen, kun je nieuw materiaal maken, voor 
bijvoorbeeld vershoudfolie of als chemische 
bouwstof voor medicijnen. Of zoals bij afval-
verbranding, waarbij uit de afgevangen hitte, 
energie kan worden gehaald. Zo genereer je 
ook weer nieuwe brandstof. Uiteraard staat  
dit alles niet in verhouding tot wat er wereld-
wijd wordt uitgestoten, maar de initiatieven, 
om het om te buigen naar iets positiefs, volgen 
elkaar op.

Compacte druktransmitter
OPTIBAR 3050 PM – de veelzijdige en 
volledig afgelaste RVS industriële druk-
transmitter met alle gangbare procesa an-
sluitingen, 2-draads analoge uitgang en 
HART® communicatieprotocol. Met 0,1 % 
nauwkeurigheid over de gehele meetrange, 
uitstekende lange termijn stabiliteit en hoge 
overbelastbaarheid, presteert deze digitaal 
gelineariseerde en temperatuurgecompen-
seerde druktransmitter optimaal, ook bij 
wisselende temperaturen. 

Highlights
• Meetbereik relatieve druk:   

0 ... + 100 mbar tot  0 ... + 100 bar
• Meetbereik absolute druk:  

0 ... 400 mbar tot 0 ... 40 bar 
• Temperatuurbereik -40 ... 150 °C 
• Compacte en robuuste roestvrijstalen 

behuizing (316L / 1.4404)

De chemische industrie vormt de basis van de 
maakindustrie en speelt ook een centrale rol 
als het gaat om de duurzame ontwikkeling van 
onze maatschappij. Zonder chemie zouden we 
niet, belangrijke uitdagingen als klimaatveran-
dering, milieubescherming, energieopwekking 
en gezondheidszorg kunnen aangaan.

Meettechnologie kan hieraan een positieve 
bijdrage leveren. KROHNE denkt hierin graag 
mee en heeft instrumentatie ontwikkeld, om 
de chemische industrie te helpen. Bijvoorbeeld 
bij het afvangen van CO2 in verbrandingsovens, 
met de OPTISONIC 7300 ultrasone gasflow-
meter of een hydrostatische druktransmitter, 
voor drukmeting van algemene gassen.  
Maar ook de OPTIMASS 2400 coriolis massa-
flowmeter, waarmee een raffinaderij nauw-
keurig de hoeveelheid verbrande brandstof 
en de hoeveelheid CO2 kan meten, die in de 
atmosfeer vrijkomt, waardoor de verbranding 
continue geoptimaliseerd kan worden en aan 
de strenge milieueisen kan worden voldaan.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden 
voor uw applicaties.



Interfacemeting in afvalwatertank

• Omschakelpunt bepalen om proceswater  
van olie te scheiden in productie van benzol 
en teer

• Watertank retrofitten met geleide 
radartechnologie

• Veilig waterafvoeren zonder 
olieverontreiniging

Een fabrikant van aromatische basischemi-
caliën produceert koolteer en ruwe benzol. 
De fabriek heeft een verwerkingscapaciteit 
van 450.000 ton koolteer en 160.000 ton ruwe 
benzol.

Volgens de milieuvoorschriften moet proces-
water, bij de productie van benzol en teer, wor-
den verzameld en correct worden behandeld. 
Het gebruikte water wordt daarom eerst in een 
12 m hoge opvangtank opgeslagen, voordat het 
naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt 
getransporteerd. Dit kan meestal direct, maar 
soms is het met restolie vervuild, waardoor  
er een laagje op het water wordt gevormd.  
Het aftappen van de tank moet dan stoppen, 
voordat de restolie onbedoeld wordt afgevoerd.

Om nauwkeurig te kunnen bepalen op welk 
schakelpunt de klep voor de waterafvoer wordt 
gesloten en de klep voor het verwijderen van 
olie wordt geactiveerd, is een interfacemeting 
van de twee vloeistoffen nodig. Voorheen 
gebruikte de klant een KROHNE BM100 radar 
niveautransmitter, maar men heeft besloten 
de tank te retrofitten met de nieuwste geleide 
radartechnologie van KROHNE.

De tank werd geretrofit met de OPTIFLEX 7200. 
De niveautransmitter is de hoogwaardige 
geleide radar voor niveau- en interfacemeting 
in de chemische industrie. Geleverd met een 
enkele kabelsonde (Ø4 mm) en geïnstalleerd 
met een flens (DN150) op een nozzle.

Het geleide radarmeetprincipe is gebaseerd  
op de TDR (time domain reflectometry) tech-
nologie. De geleide radar zendt een elektro-
magnetische puls langs de sonde. Als er alleen 
water in de tank zit wordt de puls gedeeltelijk 
gereflecteerd door de vloeistof en weer naar 
boven gestuurd via de sonde naar de zender. 
De zender meet de tijd waarop de puls wordt 
verzonden en wanneer deze is ontvangen en 

Highlights OPTIFLEX 7200 C

• Geleide radar(TDR) transmitter voor 
geavanceerde vloeistoftoepassingen

• Continue niveau- en interfacemeting in 
proces- of opslagtanks, reactoren etc.

• Uitgebreide keuze aan sondes en 
speciale materialen voor moeilijke 
procesomstandigheden

• Meetbereik: 0,3 ... 60 m 

zet deze om in afstand. Hoe kleiner de afstand 
tussen de bovenkant van de sonde en het water-
oppervlak, hoe hoger het niveau in de tank.

Zodra er echter olie op het wateroppervlak 
aanwezig is, wordt de elektromagnetische puls 
die langs de sonde loopt, gedeeltelijk gereflec-
teerd door de olie (een medium met een lage 
diëlektrische constante van slechts εr = 2) en 
een groter deel van de puls wordt gereflecteerd 
door het water (een medium met een veel 
hogere diëlektrische constante van εr = 80). 
Gebruikmakend van de verschillende tijden,  
kan het apparaat zowel het tankniveau (d.w.z. 
de eerste reflectie) berekenen als de olie /
water-interface (d.w.z. de tweede reflectie).

Door de interfacemeting met de OPTIFLEX 7200  
kan de klant continu de waterafvoer bewaken 
en controleren. Hierdoor wordt olieverontreini-
ging van het afgetapte water effectief voorko-
men. Zodra er olie wordt gevormd op het water, 
wordt het schakelpunt geïdentificeerd en de 
waterafvoerklep gesloten. Zo wordt altijd aan de 
milieuregelgeving voldaan. De resterende olie 
kan worden teruggewonnen en teruggevoerd 
naar het proces, waardoor de klant op de lange 
termijn veel geld bespaart.
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Waterzuiveringssysteem voorzien van proces-
instrumentatie voor elektrochemische bewerking

IJkwaardige flowmeting van waterstof

• Meettechniek voor kant-en-klaar 
membraanfiltratiesysteem

• Uitgebreid scala aan meetvereisten, zoals 
flow, niveau, druk, temperatuur en analyse 

Het snijden van hoeken of andere vormen in 
elektrisch geleidende metalen is een vak apart, 
elektrochemische bewerking (ECM) is hiervoor 
de oplossing.

In een ECM-proces wordt een elektrolyt in 
het werkstuk geïnjecteerd, om als medium te 
functioneren tussen het gereedschap en het 
werkstuk, waardoor de gewenste “onderdelen” 
oplossen door middel van elektrolyse, zonder 
direct mechanisch contact. 

Bij deze non-contact bewerking wordt metaal 
opgelost door in elektrolyt, elektriciteit van 
het gereedschap naar het werkstuk te leiden, 

• Betrouwbaar en zeer nauwkeurig 
meetsysteem

• Complete oplossing volgens MID MI-002
• Monitoren van meetsysteem voor 

procesoptimalisatie

Een Franse chemieproducent produceert in de 
polyolefinefabriek, polypropyleen en polyethy-
leen. Voor continue flowmeting van waterstof 
zocht de klant een ijkwaardige flowmeting, die 
voldoet aan de eisen van Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

Het is dan ook belangrijk om de waterstofflow 
nauwkeurig te bepalen en te factureren.  
De volumeflow varieert van 100 ... 400 kg/h,  
de druk van 9 ... 15,7 bar en de temperatuur  
van 0 ... + 20 °C. De producent zocht een druk- 
en temperatuur compenserende flowmeting, 
volgens MID MI-002, de SOX-procedure en  
ATEX Ex d.

KROHNE leverde een compleet meetsysteem, 
de ALTOSONIC V12 ultrasone gasflowmeter 
(DN100, ASME Cl 300 flens) en de SUMMIT 8800 
flowcomputer. De ultrasone flowmeter werd 
geïnstalleerd in de horizontale RVS leiding met 
rechte in- en uitlaat, en voldoet aan MID MI-002. 

Daarnaast bood KROHNE het "KROHNE Care" 
expertisesysteem aan, met diagnostische 
functies voor de ALTOSONIC V12 ultrasone 
gasflowmeter. Op basis van de diagnostische 

waardoor het metaal van de anode zijde “oplost” 
in het elektrolyt. Dit oplossen gebeurt zeer 
gecontroleerd en alleen daar waar nodig is. 

In het ECM-proces wordt het demiwater met 
zware metaalionen afgevoerd als afvalproduct, 
en vervolgens gezuiverd door een membraan-
filtratiesysteem. Het elektrolyt reinigingsproces 
verwijdert de giftige deeltjes uit de elektrolyt.

Voor een waterzuivering in Noord-Europa is een 
compleet op maat gemaakt elektrochemisch be-
werkingssysteem ontworpen. Om het zuiverings-
systeem goed te laten functioneren moet een 
heel scala aan parameters zoals flow, niveau, 
temperatuur, druk, pH, troebelheid of geleid-
baarheid regelmatig worden gecontroleerd.

Highlights ALTOSONIC V12

• Ultrasone flowmeter voor meting van 
ijkwaardige meting (CT) van gassen

• 12-straals instrument voor hoge 
meetnauwkeurigheid

• OIML R137 (klasse 0.5), MI-002, AGA9, 
ISO 17089 enz.

parameters interpreteert het systeem continue 
de functionaliteit en nauwkeurigheid van de 
meter.

De 12-pads meter heeft een verticaal diagnos-
tisch pad, dat vervuiling op de bodem van de 
meetbuis detecteert. KROHNE bood ook aan het 
systeem in bedrijf te stellen en het personeel te 
trainen in het gebruik ervan en bereidde de do-
cumenten voor ijkwaardige meting voor, inclusief 
kalibratiecertificaten en MID-certificaten. 

De klant kan nu facturen samenstellen, die zowel 
aan de MID-goedkeuring als aan de interne 
SOX-procedure voldoen. Dankzij het diagnose-
systeem "KROHNE Care" en het diagnose pad 
om vervuiling te detecteren maakt het meet-
systeem procesoptimalisatie mogelijk, waardoor 
de productie toenam en een hogere omzet werd 
bereikt.

KROHNE, als totaalleverancier van procesin-
strumentatie, kan aan al deze meetvereisten 
voldoen, variërend van flow tot niveau, tempera-
tuur tot analyse voor troebelheid en geleidbaar-
heid, en heeft de hele waterzuivering uitgerust 
met procesinstrumentatie, waaronder:

OPTIFLUX 1100 elektromagnetische flowmeters, 
voor meting van het debiet van elektrolyt in het 
bewerkingsproces

OPTIMASS 1300 C Coriolis-massaflowmeter

OPTIFLEX 1100 geleide radar (TDR) 
niveaumeters

OPTITEMP TRA-TS 35 voor betrouwbare 
temperatuurmeting

OPTISENS IND 1000 inductieve geleidbaarheids-
sensoren, voor bepaling van de geleidbaarheid 
van het elektrolyt

OPTISENS COND 1200 geleidbaarheidssensor

OPTISENS PH 8300 pH-sensoren voor de 
elektrolyt-concentratie te monitoren 

OPTISENS TUR 2000 meetsysteem voor 
troebelheid

OPTIBAR P 3050 druktransmitters om de 
vervuilingsgraad van de filter en de verschillende 
drukken te monitoren



 

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:

• WoTS,  
29 september – 2 oktober 2020, Utrecht

• Maintenance,  
1 – 3 december 2020, Gorinchem

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

Optimale betrouwbaarheid bij het meten  
van vloeistoffen en gassen - sinds 1921
Met de eerste variabele tolvlottermeters 
heeft KROHNE in 1921 de basis gelegd voor 
innovatieve procesmeettechniek. Vandaag de 
dag leveren we nog steeds meetinstrumentatie 
voor uiteenlopende applicaties met ons uitge-
breide productportfolio van metalen, glazen en 
plastic kegels. 

Typische toepassingen zijn:

• Meting van additieven zoals katalysatoren, 
schuim en corrosieremmers, natronloog, 
chloor of zwavelhoudende stoffen

• Inert maken van tanks of containers
• Meten en doseren van spoelmediums
• Monitoring van smeer- en koelmiddelen voor 

lagers en afdichtingen voor procespompen 
en roterende machines

• Hygiënische toepassingen in de voedings- en 
farmaceutische industrie

• Meting van gassen en chemicaliën in labora-
toria en testfaciliteiten

• Meting van verbruik van gas / olieverbranding 

KROHNE kan binnen verschillende normen, 
zoals de standaard DIN, ASME, ATEX, PED, 

NEPSI, NACE en andere richtlijnen, de VA 
meters samenstellen en bouwen. Van analoog 
tot diverse digitale schakelcontacten, 4-20 mA 
uitgangen tot Fieldbus-systemen of de laatste 
versie van HART met NAMUR NE 107 diagnos-
tiek. Speciaal design op basis van klantspe-
cificaties is ook mogelijk, van standaard tot 
exotische materialen met alle beschikbare 
materiaalcertificaten.

De H250/M40 is ook beschikbaar voor  
zeer lage tot zeer grote flow bereiken:  
debieten van 0,16 l / h tot ca +100 m³ / h voor 
vloeistoffen, 1,6 l / h tot 2800 Nm³ / h voor 
gassen, temperaturen van -196 °C tot +300 °C 
mediumtemperatuur en -40 °C tot +120 °C 
omgevingstemperatuur, drukken en flensen 
kunnen op elkaar worden afgestemd tot  
600 bar, hoger op aanvraag.

Debietmeters DK32, DK34 en DK37 / M8M zijn 
nu ook SIL2-compatible, conform IEC 61508-2: 
2010, voor zowel de uitvoeringen met NAMUR 
veiligheidsschakelaars, als voor de NAMUR 
standaardschakelaars.


