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Beurzen

n deze tijd dat het aantal beschikbare 
technici afneemt en de technologie 
steeds innovatiever en functioneler 
wordt, bestaat er een reeks aan wen-

sen. Een aantal trends is voor iedere indus-
trie herkenbaar. Er zijn wensen ten aanzien 
van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid 
en het voldoen aan regelgeving rond de 
instrumentatie. Daarvoor is een sterke com-
municatie van de technologische mogelijk-
heden met fabrikanten en toeleveranciers 
van de instrumentatie noodzakelijk.

In die communicatie willen eindgebruikers 
aandacht voor oplossingen. Welke snelheid, 
efficiency, effectiviteit, veiligheid of flexibili-
teit kan gerealiseerd worden? 
De contacten tussen toeleveranciers en 
eindgebruikers kan dan niet vervallen in een 
reeks technische specificaties. Het vraagt 

De actuele ontwikkelingen van de technologie van flowmeters en analyse apparatuur bieden kansen om 
de efficiency en de effectiviteit van uw proces sterk te verbeteren. Zowel de innovaties als de basistechno-
logie van flow en analyse geven mogelijkheden aan de inrichting van uw productieproces. Dit geldt voor 
industrieën in olie, gas, water, voedingsmiddelen, machinebouw en farmacie.

Jasper de Haer juist om partnership en dus om investerin-
gen van alle partijen in een bedrijfsketen, 
om zodoende tot verbeteringen voor de 
industrie te komen.

Leden van FHI, federatie van 
technologiebranches, werken 
met dat doel intensief samen in 
het Flow & Analyse event, dat 
op 10 en 11 juni 2015 plaatsvindt 
in De Kuip in Rotterdam. Eens in de 
twee jaar wordt dit event georgani-
seerd. Met circa achttien exposanten 
ontstaat een zeer efficiënt 
netwerkmoment voor 
vraag en aanbod op het 
gebied van flow & analyse. 
Het programma is zodanig 
ingedeeld, dat eindgebrui-
kers kunnen kiezen tussen 
tracks over innovaties en 
praktijkcases van flow of 
analyse.

Flow
Met een vogelvlucht door het programma 
krijgt u als lezer in dit deel een goed beeld 

van de innovaties op het gebied van 
flowmeters. 

Het multiphase meetprin-
cipe wordt besproken door 
KROHNE Nederland. Een 
dergelijke flowmeter is ge-
baseerd op het principe van 

magnetische resonantie. Het 
instrument meet in een leiding 
met een mengsel van olie, 

water en gas van elk van de 
componenten afzonderlijk 
de hoeveelheid die er 
doorheen stroomt. Dit 
gebeurt op basis van de 
techniek van de MRI-scan, 
bekend uit de medische 
wereld. 
De bewaking van instru-

menten en een traceer-

Verbeteringen voor de industrie met Flow & Analyse

I

Geleidbaarheidsmeting is een eenvoudig 
toe te passen techniek voor het bepalen en 
bewaken van de totale zoutconcentratie in 
water. Dit wordt in vele bereiken binnen de 
industrie en de milieu-analyse toegepast.
Het basisprincipe van geleidbaarheidsme-
ting is over het algemeen bij alle meetme-
thoden gelijk: een meetinstrument gene-
reert over de meetoplossing een elektrische 
spanning. Afhankelijk van de geleidbaarheid 

van het medium stroomt een elektrische 
spanning. Al naar gelang de methode of 
toepassing houdt een meetinstrument het 
spanningssignaal constant en registreert de 
veranderingen van de elektrische stroom. 
Om de geleidbaarheid van een oplossing te 
bepalen, gebruikt men twee meetmetho-
den. De conductieve geleidbaarheidsmeting 
(met 2 en 4 elektroden sensoren) of de in-
ductieve geleidbaarheidsmeting. Voordeel 
bij conductieve meting (weerstandmeting 
van vloeistof ) is de ongevoeligheid ten 
opzichte van storende weerstanden, die 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door lange 
aansluitkabels of door vervuiling of polarisa-
tie. Voordeel bij inductieve meting (meting 
van magnetisch elektrisch veld) is dat de 
meting in agressieve media zoals zuren en 
logen geen probleem meer vormen. Tevens 
kunnen hoge geleidende vermogens zonder 
contact geen polarisatie effecten veroorza-
ken, hierdoor worden onjuiste diagnoses 
voorkomen.

In waterzuiveringsinstallaties is naast de pH-
waarde de geleidbaarheid de belangrijkste 
meetgrootheid. Geleidbaarheidsmeting in 
afvalwater geldt als de parameter voor het 
zoutgehalte. Zij maakt een waarschuwing 
mogelijk indien grotere zouthoeveelheden 
of zuren/logen per abuis hun weg naar de 
zuiveringsinstallatie gevonden hebben. 
Deze kunnen het gevoelige bio-systeem van 
de installatie verstoren waardoor behande-
ling van het afvalwater niet meer mogelijk is. 
Om dit te voorkomen is een continue bewa-
king van de geleidbaarheid noodzakelijk. 
Om deze parameters in waterzuiveringsin-
stallaties betrouwbaar te kunnen meten, is 
het inductieve meetprocedé ideaal.
Het nagenoeg onderhoudsvrije aspect van 
inductief meten in tegenstelling tot conduc-
tief meten is in de afvalwatertechniek een 
groot voordeel. Afzet van vet en of oliefilm 
op het sensoroppervlak heeft praktisch geen 
invloed op de meetnauwkeurigheid bij in-
ductieve meting.

Inductieve geleidbaarheidsmeting in de afvalwatertechniek
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bare inline flowverificatie zullen onder de 
aandacht komen door een presentatie van 
Endress+Hauser. De toegepaste Heartbeat 
Technology wordt getoond in een live de-
monstratie van een flowmeter verificatie. 
Met behulp van Heartbeat controleert u 
de functie van de flowmeter binnen de 
opgegeven metertolerantie, over de ge-
bruiksduur van het apparaat, met een totale 
testdekking >95%. Een hoge betrouwbaar-
heid over het instrument en de meting kan 
gegarandeerd worden. 
ODS Metering Systems gaat in op de voor- 
delen van de Measuring Instrument Direc-
tive (MID). Deze Europese regelgeving lever-
de een imago van “bureaucratie en veel ex-
tra kosten” op, maar in de praktijk heeft MID 
bewezen in veel gevallen een verbetering te 
zijn. De oude metrologische wetgeving gaf 
meer beperkingen, dan men blijkbaar dacht. 
Er is winst behaald in functionaliteit van de 
instrumentatie en er is sprake van een gro-
tere toegankelijkheid van technologische 
ontwikkelingen.
Voor bedrijven die geen wijzigingen in 
leidingen willen aanbrengen is de clamp 
on flow technologie een optie. De laatste 
ontwikkelingen op dit gebied worden aan-
gehaald door Flexim Instruments. Het basis 
principe komt aan de orde, om de mogelijk-
heden en de beperkingen te bespreken, 
maar er wordt ook naar speciale toepassin-
gen gekeken. Het meten bij lage en hoge 
temperaturen, meten op ondergrondse 
leidingen en toepassingen in een SIL 2 loop.
Om kleine gas- of vloeistofstromen te meten 

zijn er natuurlijk verschillende oplossingen. 
De keuze is evenwel afhankelijk van vele 
parameters. A-B-T verzorgt een presentatie 
over de diverse aspecten van low-flow appli-
caties en het bedrijf laat verschillende, merk 
onafhankelijke, opties de revue passeren.
Om lekkage in pijpleidingen te traceren 
worden diverse technieken toegepast. Deze 

worden door GE beschreven, verder worden 
de ervaringen en voordelen genoemd van 
het gebruik van ultrasone flowmeters.
Andere flowtechnieken komen ook aan de 
orde. Zo worden ultra low mass flow hand-
ling door Bronkhorst Nederland en orifice 
measurement door WIKA Benelux behan-
deld. De presentaties zullen zo goed moge-
lijk de praktische voorbeelden voor diverse 
eindgebruikers laten zien, om de kennis-
overdracht heel concreet te maken.

Analyse
U krijgt ook een uitgebreid beeld van toe-
passingen van analyse apparatuur. Envico 
Environment Control zal een presentatie 
verzorgen rond het continu meten van om-
gevingslucht op en rond bedrijfsterreinen. 
Na diverse chemische bedrijfsongevallen 
en ‘bijna ongevallen’ is de overheid steeds 
strenger gaan controleren op het naleven 
van de veiligheidsvoorschriften op chemi-
sche bedrijfsterreinen. Bewaking met laser-
technologie voor gevaarlijke gassen geeft 
controle over de eigen bedrijfsprocessen en 
over die van de omgeving.
Analytical Solutions and Products gaat juist 
in op een nieuwe methodiek om zeer snel 
en nauwkeurig fysiche eigenschappen (zo-
als verbrandingswaarden, dichtheid etc.) te 
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De Oilport 
30 is een hand-

meter voor de bepa-
ling van de wateractiviteit 

(hoeveelheid water) in olie.

De handmeter is ideaal voor het contro-
leren van de kwaliteit van isolatie oliën in 
elektrische transformatoren wat erg be-
langrijk is voor de lange termijn kwaliteit 
van de olie. Door het monitoren van de 
hoeveelheid water (moisture) in de olie, 
kan op het juiste moment de olie worden 
vernieuwd, zodat corrosie en vermindering 
van de olie isolatie karakteristieken worden 
voorkomen. 
 

Vocht meting in olie
Gelijk aan het meten van de relatieve voch-
tigheid in lucht kan de water hoeveelheid 
in een olie worden gedefinieerd als een 
absolute waarde in ppm of in een relatieve 
waarde zoals de aw waarde (schaal 0-1):
■ ppm water massa/ olie massa
■ aw  actuele waterhoeveelheid als een 

fractie van de waterhoeveelheid in 
verzadigde olie.

Product typen:
De parameters die worden gemeten zijn aw 
en de temperatuur T. Met deze 2 gegevens 
berekent de Oilpoort de waterhoeveelheid 
(ppm) in de minerale oliën. De berekening 
van niet minerale transformator oliën en 
smeerolie kan worden bereikt door het 
invoeren van de specifieke parameters van 
de olie.
Toepassingen: Industrie, Proces, Water in 
olie, Transformator olie, Smeer olie.

Handmeter voor het meten van vocht 
activiteit in olie

Ultra lage massa flows 
meten is een tak van 
sport die vraagt om 
specialisten. Bronkhorst 
heeft een miniatuur 
coriolis mass flow meter 
voor vloeistoffen en gas-

sen ontwikkeld die een 
breed scala aan proces-

sen mogelijk maakt waarbij online ultra 
lage massa stromen gemeten kunnen wor-
den met de precisie van een weegschaal.

Werken met flows in de orde grote van 
milligrammen per uur vraagt om zeer 
specialistische kennis. Zaken als gasinslui-

ting, leidingdiameters, dood volume en 
verdamping van het medium zijn naast een 
stabiele omgeving en montage belangrijke 
succesfactoren.

Naast het meten van ultra lage flows biedt 
de apparatuur van Bronkhorst de moge-
lijkheid om middels kleppen en direct ge-
stuurde pompen doseringen te realiseren 
met een hoge nauwkeurigheid, stabiliteit 
en reproduceerbaarheid. Complete oplos-
singen voor korte batch doseringen (shot 
dosing) behoren eveneens tot de mogelijk-
heden. Hierbij kunt u denken aan doserin-
gen van enkele milligrammen in ca. 100 
milliseconden.

Bronkhorst Ultra Low Coriolis 
Mass Flow Controller
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bepalen van aardgas op basis van sensoren. 
De analyse wordt gekenmerkt door het 
toepassen een compacte analyser die direct 
op de leiding kan worden gemonteerd en 
alleen een voedingsspanning nodig heeft 
als utility.
In de chemische industrie kunnen processen 
verbeterd worden door inline concentratie 
metingen met het gebruik van geluidsnel-
heid. KERO Quality laat aan de hand van een 
case met zwavelzuur productie zien, welke 
verbeteringen met analyse apparatuur be-
reikt kunnen worden.
Het vaststellen van water concentraties in 
gas of LNG wordt door GE Measurement & 
Control getoond met een ‘Tunable Diode La-
ser Spectrometer (TDLAS)’. De technologie 
wordt toegelicht en een aantal praktische 
voorbeelden komen aan de orde, om de 
voordelen voor eindgebruikers te laten zien.

Yokogawa Europe Solutions gaat dieper in 
op het verbeteren van de efficiency en het 
verhogen van de veiligheid van Industriële 
heaters. Naast een reductie van het brand-
stofverbruik en het terugdringen van emis-
sie, wordt ook de levensduur van eventueel 
in het proces aanwezige katalysatoren aan-
zienlijk verlengd. De basis hiervoor wordt 
gevormd door de analyse van zuurstof, 
koolmonoxide en methaan middels Tunable 
Diode Laser Spectroscopie in combinatie 
met DCS en een safety system.
JUMO Meet- en Regeltechniek zal aanwezig 
zijn met diverse sensoren en apparatuur 
voor het meten van analytische grootheden 
zoals pH, geleidbaarheid, zuurstof en troe-
belheid. Ook zal een presentatie gegeven 
worden over elektrische geleidbaarheid in 
vloeistoffen, waar met name ingegaan zal 
worden op de voordelen, die een inductief 

systeem kan bieden ten opzichte van een 
conductief meetsysteem.
Envico Environment Control zal ook inhaken  
op metingen van kwik emissies. De VN be- 
sloot in 2013 extra aandacht te geven aan 
het terugbrengen van de uitstoot van kwik  
emissies. Daardoor zijn ook lokale overhe-
den en uitvoerende diensten meer aan-
dacht aan dit onderwerp gaan geven. Maar 
hoe meet je kwik nu eigenlijk? Wat zijn de 
huidige wettelijke eisen en wat wordt er 
verwacht in de toekomst? De basis van deze 
analyses worden door Envico besproken.
Analytical Solutions and Products toont 
specifieke voordelen van Swirlmeters. Daar-
door worden aspecten als leiding configura-
tie; hogere viscositeit en lager meetgebied 
van het unieke Swirl meter principe vergele-
ken met die van traditionele vortex meters. 
Tevens worden de mogelijkheden toege-
licht van druk en temperatuur compensatie 
volgens de laatste internationale normen.

Afsluitend
Deze twee dagen bieden een schat aan 
informatie. De focus ligt zoveel mogelijk 
op de toepassing van de eindgebruiker, 
maar de betrokken bedrijven willen u ook 
zeker inspireren met de mogelijkheden van 
de technologie. Een bezoek aan het Flow 
& Analyse event verdient zich dubbel en 
dwars terug.

Clamp-on flow meten, van buiten meten 
wat van binnen stroomt, heeft veel voor de 
hand liggende voordelen. Zo kan de meter 
geplaatst worden zonder procesonderbre-
king, zijn er geen potentiële lekpunten en 
is er geen drukverlies in de leiding. Geen 
drukverlies in de leiding kan energiekosten 
besparen. De pomp of compressor heeft im-
mers minder vermogen nodig om dezelfde 
capaciteit te leveren.
Clamp on flowmeters hebben in de regel 
een zeer grote turn down ratio van soms 
wel 1 : 1000. Doordat de Procesindustrie 
steeds flexibeler moeten kunnen produce-
ren vragen de processen een meer flexibele 
inzet van flowmeters en door hun groot en 
flexibel meetbereik kunnen clamp on flow-
meters hierin bijdragen.
 
De techniek schrijdt voort, er kan bij zowel 
zeer hoge als lage temperaturen worden 
gemeten zoals Naphta van 600 C en LNG van 
-160 C. Onderstaande foto geeft een beeld 
van een toepassing op een leiding waar LNG 

met een temperatuur van -160C door heen 
stroomt. Een zgn. waveIinjector geleidt de 
geluidspuls naar de leiding. De sensoren 
zitten gemonteerd op de waveInjector en 
komen dus niet direct in kontakt met de 
leiding, op deze manier wordt er een afstand 
gecreeerd waardoor de sensoren zelf niet 
onderhevig is aan de extreme lage en hoge 
temperatuur.

Andere applicaties zijn ondergrondse me-
tingen op water transportleidingen van 
waterleiding bedrijven. Hier speelt montage 
en het juist afdekken van de sensoren een 
belangrijke rol maar ook het kunnen meten 
door meerdere lagen zoals cement, staal en 
soms een metalen vlechtwerk.

De apparatuur van FLEXIM is nu ook ge-
schikt om op te worden genomen in een SIL 
2 loop. Dit is door het Exida, een geaccredi-
teerde organisatie gecertificeerd. 
Eindgebruikers maken steeds vaker een ana-
lyse van de risico´s die processen genereren. 

De risico’s kunnen worden beperkt tot een 
aanvaardbaar veiligheidsniveau door een 
regel loop te ontwerpen met componenten 
geschikt voor SIL 2.

FLEXIM is aanwezig op de Flowac en zal daar 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
clamp on technologie presenteren.

Clamp-on flow meten

Clamp on flowmeter op een leiding waar LNG 
wordt getransporteerd.


