
APPLICATION NOTE

Industrie	:	Pharmaceutisch

Product	 :	RotaMASS	Coriolis

Solventen goed gemeten

Janssen Pharmaceutica maakt deel uit van Johnson 

& Johnson, het grootste bedrijf ter wereld op vlak 

van gezondheidszorg. Het bedrijf  heeft in België 3 

vestigingen. De vestiging in Geel is gekend voor de 

productie van actieve stoffen voor de medicijnen die in de 

vestiging van Beerse gefabriceerd worden. De vestiging in 

Olen staat enkel in voor kwaliteitsonderzoek. 

De vestiging in Geel kent vier productieplants waarin 

verschillende reacties kunnen worden uitgevoerd:ze 

worden daarom multipurpose plants genoemd. Het 

proces bestaat meestal uit de volgende onderdelen: 

•  Verschillende grondstoffen worden, afkomstig van het 

tankenpark of magazijn, samengebracht met de nodige 

oplosmiddelen en hulpstoffen.

•  Grote reactoren tussen 1000 en 6000 liter vormen het 

hart van het productieproces. Hier vinden chemische 

reacties tussen de verschillende grondstoffen plaats en 

wordt een nieuwe stof gevormd.

•  Door middel van centrifuges of filters worden vervolgens 

de oplosmiddelen of solventen afgescheiden die nodig 

zijn voor de reactie van het restproduct. Het merendeel 

van deze solventen wordt gerecupereerd en opgeslagen 

in een tankpark.

•  Tenslotte droogt men het product om de laatste resten 

solvent te verwijderen: zo bekomt men een droog 

poeder.

Voor eindproducten is het verhaal nog niet afgelopen. Om 

deze poeders later correct en in kleine  hoeveelheden 

te kunnen doseren in de geneesmiddelen, moet ervoor 

gezorgd worden dat dit poeder de juiste fijnheid en 

korrelgrootte bezit. Hiertoe bezit de vestiging te Geel een 

aparte afdeling, de poederunit, waar de actieve stoffen 

worden gemalen en gezeefd.

Voor de verpomping van de gerecupereerde solventen 

uit het tankenpark naar de verschillende reactoren, wordt 

de RotaMass van Yokogawa ingezet. RotaMass is een 

massadebietmeter gebaseerd op coriolis krachten.
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De redenen waarom er geopteerd werd voor een coriolis massadebietmeter 

liggen voor de hand :

•  Werken met gewichtsmetingen en/of verschildruktransmitters voor dosering 

met een hoge nauwkeurigheid, uit tanks van 10 000 tot 16 000 l met een 

product densiteitvariatie van tussen 0,7 kg/l en 1,5 kg/l, is zeer moeilijk.

•  Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, gegarandeerd leegloop systeem, 

gemakkelijk reinigbaar systeem, geen bewegende delen, direct in te bouwen 

in de leiding, lage drukverliezen.

De voordelen van Yokogawa bovenop de juist vermelde argumenten waren : 

•  Daar waar andere leveranciers verschillende toestellen aanboden om aan de vraag te voldoen, bestond de oplossing 

van Yokogawa uit één type toestel uit dezelfde reeks.

•  De slechte ervaring met RVS 304 behuizing (bruin uitslaan) was een argument om op zoek te gaan naar alternatieven. 

Yokogawa was de enige die zich voor de uitvoering van de omkasting van de meetbuis in RVS 316L flexibel opstelde 

en deze uitvoering ook kon waarmaken.

•  Voldoen aan bijkomstige kwaliteitsgebonden argumenten cfr. een compact toestel met laag gewicht en kleine 

afmetingen en eenvoudige inbouwvoorschriften zelfs onder stress condities.

• Gegarandeerd sneltransport (24u) van basisonderdelen.

•  De garantie dat de meting door aanwezigheid van luchtbellen niet zou wegvallen.  Een 

simulatie toonde aan dat tot 50 vol % lucht in een 2” meter een meetfout geeft, maar 

het toestel functioneel blijft. De meetfout kan maximaal verkleind worden door de 

laatst correct gemeten waarde vast te houden wanneer er grotere hoeveelheden lucht 

door de meter gaan. Indien de meter opnieuw correct meet, wordt de aanwezige 

correcte waarde overgenomen.

Ondertussen werken de meters al meerdere maanden naar grote tevredenheid van de 

gebruikers. 

Wilt u meer weten, surf dan naar:

http://www.yokogawa.com/fld/FLOW/rota/fld-rotamass-01en.htm


