
Algemeen 
De insteek-viscositeitsmeter, model ReactaVisc 300 van Hydramotion wordt toegepast in 
laboratoria, proeffabrieken en “pilot plants” bij onderzoek naar het reologisch gedrag van 
vloeistoffen. Deze nauwkeurige viscositeitsmeter leent zich bijzonder goed voor plaatsing in 
een reactievat. De procesaansluiting bestaat uit een speciale glijdende knelkoppeling. De 
insteekdiepte in het reactievat is variabel en instelbaar (retractable). Deze 
insteekviscositeitsmeter weegt slechts 1,5 kilogram en is daardoor gemakkelijk 
hanteerbaar. De diameter van de meetbuis is slechts 19mm. De ReactaVisc is leverbaar in 
diverse meetbereiken en kan meten vanaf 0,1 cP tot maximaal 100.000 P. Deze viscometer 
is snel en nauwkeurig en direct na de installatie ervan gereed voor gebruik.   
 
Toegepaste meettechniek: 
Hydramotion maakt gebruik van de torsie resonantietechniek, waarbij een cilindrisch 
element minuscule axiale bewegingen maakt.  Hierdoor ontstaat een uiterst stabiele en 
nauwkeurige meting die niet beïnvloed wordt door de nabijheid van obstructies zoals de 
wand van het reactorvat of andere insteeksensoren, buizen etc.   
Het resonantiespectrum is zodanig gekozen en dermate selectief dat deze visocometer  
ongevoelig is voor procestrillingen.  Er zijn geen afdichtingen noch separate (draaiende) 
delen. 
 
Constructie, materiaalkeuze en bestendigheid: 
Deze viscometer is volledig naadloos geconstrueerd. Draaiende delen, afdichtingen en 
pakkingen ontbreken. De ReactaVisc 300 is zondanig geconstrueerd dat er geen loze 
ruimten of insluitingen zijn waardoor de kans op vuil- of productaanhechting nihil is. Het 
meetelement, de zogenaamde “bob”, resoneert en  is hierdoor zelfreinigend. De delen die 
in aanraking komen met het product (natte delen) zijn bijzonder glad afgewerkt (highly 
polished). Optioneel kan de meter uitgevoerd worden met een Teflon coating (PTFE).  
 
Temperatuur: 
De ReactaVisc wordt toegepast voor het meten van media met een procestemperatuur 
tussen –40 en 150 graden Celsius. De hoge temperatuuruitvoering (HT1 versie) kan 
gebruikt voor het continu meten van producten met een temperatuur tot 250 graden 
Celsius. De procestemperatuur wordt gemeten met een geïntegreerde temperatuursensor. 
Hierdoor kan ook de temperatuur gecorrigeerde viscositeit bepaald worden.    
 
Explosiegevaarlijke omgeving: 
De ReactaVisc is ook leverbaar in een intrinsiek veilige uitvoering (Ga Ex ia IIC T4 - T6) en 
daarbij geschikt voor gebruik in een omgeving met verhoogd explosiegevaar volgens ATEX 
Zone 0, 1 en 2.  
 
 
Transmitter/signaalprocessor VP550L: 
Voor de meeste vloeistoffen geldt dat de procestemperatuur van invloed is op de 
viscositeit. Meestal wordt de viscositeit lager naarmate de temperatuur stijgt. Via de 
geïntegreerde  temperatuursensor wordt kan de viscositeit herleid worden naar 
standaardcondities (een vast gekozen temperatuur). De signaalprocessor VP550L bezit 
daarom krachtige rekenfuncties. Het viscositeitsignaal wordt uitgestuurd via een 4-20 mA 
signaaluitgang. Via de mini USB-B poort kan communicatie plaatsvinden met ViscoLink, de 
door Hydramotion speciaal ontwikkelde software.  
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De ReactaVisc heeft een vrij instel-
bare insteekdiepte en is daarom 

bijzonder geschikt voor het meten in 
een reactievat of voor gebruik in een  

laboratorium-meetopstelling. 

Signaalprocessor model VP550L. 
Wand of paneelmontage. 



Theorie en meettechniek   
 
Een korte inleiding: 
De kracht die op een voorwerp, dat zich door een medium (een vloeistof) beweegt, wordt uitgeoefend 
is groter naarmate de viscositeit van dit medium hoger is. Viscositeit kan beschouwd worden als een 
soort “stroperigheid”. Hoog viskeuze media bieden meer weerstand tegen de vervorming die ontstaat 
door schuifspanning. Het vloeigedrag van met name vloeistoffen wordt vastgelegd in de reologie. 
Hiermee ontstond de eenheid van viscositeit . 

Waarom meten: 
Door te meten kan het reologisch gedrag van een vloeistof in kaart gebracht worden. We kennen newtonse stoffen waarbij 
schuifspanning rechtevenredig toeneemt met de stroming. Echter, de meeste vloeistoffen zijn niet-newtons. Zo bestaan er 
delitante vloeistoffen (shear thickening), en pseudoplastisch (shear thinning). Als de viscositeit van deze stoffen na verloop 
van tijd wijzigt noemen we ze respectievelijk een rheopexie- of thixotrope vloeistof. Het kan bijzonder nuttig zijn om producten 
te ontwikkelen en te fabriceren met een bepaald vloeigedrag zoals verf, crème of voedingsmiddelen. Dat kan bijvoorbeeld 
gerealiseerd worden door bepaalde stoffen toe te voegen (te doseren).  
 
Laboratorium meetmethoden: 
Er bestaan verschillende laboratoriumbepalingen voor het meten van de viscositeit zoals de capillaire methode waarbij een 
vloeistof door een buis wordt aangezogen en daarna terug stroomt, de torsiebalans methode waarbij één cilinder continue 
draait in een andere cilinder en de kogelval viscositeitsmethode waarbij een kogel met een bepaalde snelheid in een viskeuze 
vloeistof beweegt (valt). Voor procesmetingen, waarbij continu inline of online gemeten wordt en het medium ten opzichte van 
de viscosensor gewoonlijk in beweging is, zijn deze labmethoden niet geschikt.. 
 
Inline metingen:           
De viscositeit van een stof kan van groot belang zijn voor de fabricage van producten. Denk aan het extruderen van 
thermoplasten en elastomeren. Het inline meten van viscositeit onder procescondities is geen sinecure. De meting vindt plaats 
bij variërende (hoge) druk en temperatuur en in een stromend medium. Trillingen in het leidingwerk, veroorzaakt door zware 
industriële machines, bereiken eveneens de inline viscometer. In het medium kunnen gas en deeltjes voorkomen. En verder 
kan het medium zelf corrosief of schurend (abressief) zijn. Met een procesviscometer worden de viskeuze eigenschappen van 
producten continu en inline gemeten. Het ontwerp, de constructie en robuustheid, materiaalkeuze en oppervlaktebehandeling 
ervan is van groot belang voor een betrouwbare en reproduceerbare meting.   
 
Resonantiemethode: 
Bij de resonantiemethode wordt een sensor in resonantie wordt gebracht. De amplitude van de oscillatie hangt ondermeer af 
van de aandrijfenergie. Het medium waarin de sensor zich bevindt zal deze oscillatie uitdempen. Viskeuzere stoffen zullen 
meer uitdempen. Bij een constante oscillatie-energie zal de amplitude van het trilelement afnemen naarmate de viscositeit 
toeneemt. Een andere mogelijkheid is om de amplitude constant te houden en de oscillatie-energie, die  afgestaan wordt aan 
het medium, te meten.  

Transversaal: De toepassing van een trilelement zoals een trillend plaatje ligt voor de hand. Echter, 
hierbij worden de opgewekte trillingen (geluidsgolven) transversaal in het te meten medium verzonden. 
Deze geluidsgolven worden geabsorbeerd door gasbelletjes hetgeen resulteert in een foutieve 
viscositeitsmeting. Daarnaast worden de uitgezonden trillingen gereflecteerd op ondermeer deeltjes en 
obstructies zoals de procespijp zelf. Deze reflecties beïnvloeden eveneens de meetaanwijzing hetgeen 
impliceert dat de inbouwdimensies van invloed zijn op de aanwijzing. 
 
Torsie: De door Hydramotion toegepaste meettechniek maakt gebruik van een cilindrisch element dat 
door torsiekrachten axiaal in resonantie wordt gebracht. De selectiviteit en het gekozen spectrum van 
de eigen resonantie zorgen ervoor dat de viscositeitsmeting “immuun” is voor trillingen vanuit de 
fabriek. Het element/de sensor maakt slechts minuscule bewegingen. Het hiervoor benodigde 
vermogen is minder dan één milliwatt. Doordat hierbij geen geluidsgolven worden uitgezonden ontstaat 
een storingsvrije meting. De gemeten viscositeit is correct en onafhankelijk van het volume waarin 
gemeten word. Dat is een groot voordeel, bijvoorbeeld bij een off-line calibratie of verificatie. 
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AFMETINGEN 
viscometer ReactaVisc standaard     en     visco signaalprocessor VP550L 
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VL7 viscometer en VP550 viscotransmitter opstellingen 
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Insteek viscositeitsmeter model ReactaVisc 
Leverancier ODS BV Barendrecht 
Type ReactaVisc 300 
Fabrikant Hydramotion Ltd 
Toegepaste techniek Resonantie, torsie 
Toepassing Insteek / retractable, direct in het reactievat 
Meetbereik (te specificeren bij bestelling) 10.000 cP 

50.000 cP 
100.000 cP 
10.000 P 
50.000 P 
100.000 P 
Een ander meetbereik, op aanvraag 

Meetnauwkeurigheid +/- 1% van de meetwaarde 
Herhaalbaarheid +/- 0,5% van de meetwaarde   
Kalibratie De ReactaVisc wordt in de fabriek gekalibreerd en herkalibratie is niet nodig / wel mogelijk 
Temperatuurmeting Geïntegreerd t.b.v. de berekening van temperatuur gecorrigeerde viscositeit  
Procestemperatuur  Standaard: -40 tot 150 graden Celsius 
Procesaansluiting  Een speciaal voor de ReactaVisc 300 ontwikkelde adapter met glijkoppeling; tapse/conische aanslui-

ting; PTFE; bijvoorbeeld NS29/32 volgens DIN12242 en handbediende metalen klembus 
Procesdruk (bar)  P = <  0,5 bar. De druk in een (glazen) reactor met tapse NS aansluitingen is gewoonlijk laag. 

 Optioneel: < 4 bar. 
Toepasbaar in zone  Standaard uitvoering: in veilige zone 
Afmetingen; lengte (mm) Standaard; totale lengte 644 mm; andere lengten op aanvraag  

(voor overige maten, zie tekening) 
Gewicht ~ 1,5 kg 

Constructie  Geheel gelaste constructie 
Materiaal Standaard; RVS 316  

Optioneel: Andere legeringen zoals Hastalloy op aanvraag / PTFE coating op aanvraag 
De elektronica  bevindt zich in een hoogwaardige kunststof (Delrin) behuizing 

Materiaal afwerking / natte delen Glad afgewerkt: highly polished 
Omgevingscondities: 
 Temperatuur: min.-max. 
  IP klasse 

 
 -40 tot + 50 °C. 
 IP67 

Onderhoud Er zijn geen bewegende of slijtende delen. Er is in principe geen onderhoud noodzakelijk.  
Signaalprocessor VP550L 

Signaalprocessor / transmitter VP550L  
Elektrisch; voeding: (V, Hz, Watt, Amp) 24 VDC +/- 10%, 0,15 Amp (inclusief de viscometer) 
Omgevingscondities: 
 Temperatuur: min—max 
 IP klasse 

 
 -40 tot + 50 °C. 
 IP65 

Aansluitkabel  3 aders 
 Max 1000 meter tussen signaalprocessor en viscositeitsmeter (transducer ReactaVisc) 

Signaaluitgangen: 
 Analoog 
 
 Communicatie 

 
 1 stuks 4-20 mA, volledig te configureren. Naar keuze instelbaar: “viscositeit” of “temperatuur gecorri-

geerde viscositeit” 
 USB, mini-connector /  te gebruiken in combinatie met de software ViscoLink  

Display Eenheden naar keuze te configureren 
Overigen 

CE CE 
Garantieperiode (jaar) 1 
Documentatie: Handleiding / gebruikers Montage, onderhoud en werking; Engelstalig 

Opties 
ReactaVisc-RV3-150 en RV3-150-HT1:  Model ReactaVisc-RV3-150 en RV3-150-HT1: Intrinsiek veilig conform IEC Ex ia, Atex zone 0, 1 en 2 

Hoge temperatuur uitvoering Model ReactaVisc-HT1 tot 250 graden Celsius 
Zenerbarriers Set zenerbarriers in een behuizing; Toe te passen met de vsicometer in de explosiegevaarlijke zone. 

Materiaal afwerking / natte delen Electro polished  
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