
Niveaumeting door middel van drukverschil en scheidingsmembranen



Agenda

• Introductie Badotherm

• Druk in een notendop

• Niveau meting met scheidingsmembranen

• Basecal – online tool om te berekenen



Badotherm - bedrijf

• Opgericht in 1957 te Dordrecht

• Familiebedrijf met circa 175 medewerkers

• Fabrikant van mechanische druk- en temperatuur 
instrumentatie

• Wereldwijd specialist in scheidingsmembraan 
oplossingen



Product overzicht



Niveaumeting door middel van drukverschil en scheidingsmembranen



Beschikbare meettechnologieën voor niveau

• Radar (guided wave radar / non-contacting)

• Ultrasone niveaumeting

• Capacitieve niveaumeting

• Niveaumeting op basis van het trilvork principe

• Displacer

• Nucleaire niveaumeting

• …

• Hydrostatische niveaumeting met druktransmitters 



Wat is druk?

• In de natuurkunde is druk de drukkracht per oppervlakte-
eenheid. 

• De SI-eenheid van druk is de pascal (Pa, 1 Pa = 1 N/m2), 
maar ook bar en psi worden veel gebruikt.

• Wiskundig kan dit worden uitgedrukt in P = F/A
• P (Pressure), F (Force), A (Area)



Verschillende soorten druk

• Absoluut (AP)

• Overdruk / Gauge (GP)

• Verschil (dP)



Niveaumeting dP en scheidingsmembranen

• Niveaumeting voor vloeistoffen

• Specialistische meting gebaseerd op hydrostatische druk, de druk die een 
vloeistof uitoefent op een object.

• Deze technologie kenmerkt zich door een
• Begrijpelijke en bewezen technologie

• Hoge mate van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid

• Makkelijk te gebruiken en installeren

• Economisch en robuust (duurzaam)

• Veelzijdig



Open en gesloten vat

• Open vat: druk (gauge) of drukverschil (dP) transmitter
• De (hydrostatisch) druk die wordt doorgegeven wordt bepaald door het 

hoogte en het soortelijk gewicht van de vloeistof

• Niveau = hoogte x soortelijk massa

• Gesloten vat (of onder druk):
• dP transmitter nodig omdat druk in het vat het niveau beïnvloed. 

• 2 punten: hoge drukzijde geeft hydrostatische druk weer + druk in het 
vat, de lage druk zijde alleen de (over) druk in het vat. 

• het verschil in druk van tussen hoge en lage druk zijde wordt gebruikt 
voor de niveau meting

• Niveau = verschildruk / soortelijk massa



Wanneer scheidingsmembranen?

• Wanneer de meet-cel niet in contact kan of mag komen te staan met het 
procesmedium, bijvoorbeeld in het geval van
• een hogere temperatuur dan het instrument aankan

• bij aantasting (corrosie) van het materiaal van het instrument

• bij een proces medium dat te viskeus is, zodat de leiding verstopt of schuurt

• bijzondere (sanitaire) proces aansluitingen

• Het eenvoudig schoonmaken tussen batches

• ter vervanging van ‘natte benen’ of ‘wet legs’

• ter voorkoming van waterstof diffusie

• ….



Principe werking scheidingsmembranen

• Hydraulisch system

• Principe van Pascal (1623-1662)

• “Een druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof 
die zich in een geheel gevuld en gesloten vat 
bevindt, zal zich onverminderd in alle richtingen 
voortplanten.”

• Het scheidingsmembraan neemt de functie over 
van de drukmeetcel en verlegt de meting naar het 
membraan van het scheidingsmembraan.



Een scheidingsmembraan systeem

Verschillende onderdelen:
• Type scheidingsmembraan

• Membraan

• Vulvloeistof

• Direct montage of met capillair



Verschillende onderdelen - type

• Verschillende soorten afhankelijk van proces aansluiting, vereiste membraan 
grootte en materialen



Verschillende onderdelen - membranen

• 75-micron dun

• Verschillende materialen

• Verschillende diameters



Verschillende onderdelen – capillair 

• Direct gemonteerd of met capillair

• Capillair
• Buis

• Armering / bescherming

• Volume van het systeem



Verschillende onderdelen - vloeistof

• Overbrenging vloeistof met verschillende eigenschappen, naar gelang het proces 
vereist
• Densiteit

• Viscositeit

• Dampspanning eigenschappen



Verschillende van montagestijlen - niveau

• Gebalanceerd system
• Gelijke capillairen

• Gelijke membranen

• Ongebalanceerd systeem
• Capillair en direct gemonteerd

• Direct gemonteerd systeem
• Elektronisch dP

• Geen capillair



Natuurkundige principes

• Zwaartekracht

• Vloeistof kolom
• Soortelijk massa (densiteit) vulvloeistof

• Uitzetting coëfficiënt

• Effect van druk en temperatuur op de 
componenten



Hoe houd ik rekening met alle variabelen?



Online software tool – www.basecal.com



Basecal invullen

• Keuze montage stijl

• Proces condities 

• Transmitter

• Scheidingsmembraan variabelen



Basecal voorbeeld (1) - basis

• Voor reguliere monitoring 
& controle toepassingen 
voor het grootste gedeelte 
van de industriële vloeistof 
niveaumetingen, wordt een 
TPE (Total Probable Error) 
of onzekerheid van ≤ 5% 
geaccepteerd, rekening 
houdend met de ‘worst 
case’ condities. 



Basecal voorbeeld (2) – ongelijk systeem

• Het effect van 
ongebalanceerd systemen 
door verschillende capillair 
lengtes



Basecal voorbeeld (3) – groter membraan

• Effect van het vergroten 
van het membraan van 2” 
naar 3” membraan



Basecal voorbeeld (4) – lang capillair

• Lange capillairen zorgen 
voor grotere 
omgevingstemperatuur 
afwijking



Gouden regels scheidingsmembraan selectie

• Gelijke scheidingsmembraan specificaties aan beide zijden

• Een groter membraan zorgt altijd voor een betere meting

• Kortere capillairen zorgen altijd voor een betere meting

• Zorg voor gelijke (temperatuur) condities aan beide zijdes

• Monteer capillair bij voorkeur niet in de zon



Einde


