
CUSTOMER PROFILE
Linde Gas Benelux distributes cryogenic 
gases – nitrogen, oxygen and argon – in 
liquid form and in containers to customers 
in the Benelux, but also through pipelines. 
Transport is divided over the Beverwijk, 
Dieren and Botlek sites.

CHALLENGE 
As a gas supplier, Linde Gas Benelux must 
comply with a number of requirements. 
One of those is that the loading hoses are 
fitted with dust caps to prevent contamina-
tion of the trucks’ hoses. After unloading, 
the hose, which then is at a temperature of 
-196 °C, is put back in the hose container, 
which is closed with a cap. 
Linde Gas Benelux used to use Epramid 
lids. Audits over the past few years showed 
that they were not always closed. Because 
there is humidity in the air, small ice 
crystals form in both the inner and outer 
threads of the cap. When the driver arrived 
at his next customer, the cap would be 
stuck, or he could only move it a half turn. 
The caps would be on board the truck, but 
they weren’t being used. ERIKS was asked 
to devise a solution. 
 
SOLUTION 
Epramid is a hygroscopic material that is 
unsuitable for these kinds of processes 
because water from the air precipitates 
and freezes, leading to problems during 
loading and unloading. Multilene M was 
chosen, a smooth, non-hygroscopic ma-
terial that is resistant to extremely low 
temperatures and does not have attaching 
properties. The tube is not pressurised, so 

the thread of the cap could be widened 
slightly. 

To make the cap easier to manage for the 
drivers, the shape was adapted to the thick 
insulating gloves they wear when handling 
the hoses. Due to the extreme cold, the 
hose must be held for the shortest time 
possible. Semi-circular hooks provide 
good grip on the cap with the gloves and 
make it easy to screw it onto the hose.
All caps have now been replaced by 
Multilene M units provided by ERIKS.

OTHER BENEFITS 
 ▪ Highly satisfied with the new cryogenic 
cap, Linde Gas Benelux has also asked 
ERIKS to develop a cap for smaller 
tankers with a different hose diameter.

FURTHER COMMENTS
We had an issue with the caps, but we 
just couldn‘t find the right partner. Once 
we found ERIKS, the problem was solved 
quickly, because we were on the same 
wavelength. 

Gerco Pape, 
Team Leader Bulk Drivers Linde Gas 
Benelux
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Voor Linde Gas Benelux is er 
geen vuiltje meer aan de lucht  
‘DIT Is PAs EEN 
GoEDE DoP!’

Gerco Pape:
“Toen we eenmaal met  
ERIKS in contact waren  

gekomen, was het probleem  
snel opgelost.”

Stofdoppen worden gebruikt om 
de slangen af te dichten en vervui-
ling tegen te gaan. Na het lossen 
gaat de slang, die een tempera-
tuur heeft van -196 °C, terug in de slangkoker. Daar moet vervol-
gens een dop op. Bij controles bleek dat dat niet altijd gebeurde. 
“Doordat er vocht in de atmosfeer zit, worden er kristalletjes 
gevormd in de schroefdraad, zowel inwendig als uitwendig”, legt 
Pape uit. “Als een chauffeur dan bij een tweede klant kwam, kreeg 
hij de dop niet meer los. Of hij kon de dop er maar een halve slag 
op draaien. De doppen lagen wel in de vrachtwagen, maar werden 
niet gebruikt.”

Als toeleverancier van gas moet Linde Gas Benelux aan een aantal eisen voldoen. Een van  
die voorwaarden is, dat de losslangen voorzien zijn van stofdoppen om vervuiling van de  
losslangen van de vrachtwagens te voorkomen. Voor het afdichten van deze slangen 
maakte Linde Gas Benelux gebruik van Epramid doppen. Maar uit audits kwam de afgelopen jaren 
steeds naar voren dat het bedrijf dit niet goed voor elkaar had. “Als dat elk jaar terugkeert, toont 
dat geen professionaliteit als organisatie”, stelt Gerco Pape, teamleider bulkchauffeurs. Met behulp 
van ERIKS heeft Linde Gas Benelux het probleem weten op te lossen.

Pape kreeg opdracht dit probleem op te lossen. “Ik ben gaan 
zoeken wie ons hierbij zou kunnen helpen. Uiteindelijk heb ik 
contact gezocht met ERIKS. Ik heb mijn probleem uitgelegd.”  
Kort daarop kreeg Pape bezoek van Rob Swart, Sales Engineer 
industriële kunststoffen bij ERIKS. Al snel werd Pape duidelijk 
gemaakt dat Epramid niet geschikt is als materiaal voor dit soort 
processen. Epramid is een hygroscopisch materiaal. Neergeslagen 
condens vriest makkelijk aan, waardoor het problemen geeft bij  
het laden en lossen. Na een eerste stop kunnen de doppen niet 
meer worden gebruikt. “We konden beter op een ander materiaal 
overstappen. De keuze viel hierbij op Multilene M, een glad,  
niet hygroscopisch materiaal dat bestand is tegen extreem lage 
temperaturen en geen aanhechtende eigenschappen heeft. 
Daarnaast was het zaak om de dop wat meer ruimte in de schroef-
draad te geven. Er zit geen druk op de slang, dus dat mag best.”

Multilene M-doppen
Er werd besloten eerst te testen met vijf proefexemplaren. Pape 
heeft de doppen aan een aantal tests onderworpen, daarna zijn drie 
chauffeurs er mee aan de slag gegaan. “Na een dag of vier kwamen 
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 Losslang voortaan netjes afgedopt in de slangkoker.

linde Gas benelux
Linde Gas Benelux distribueert cryogene gassen – stikstof, zuurstof  
en argon – in vloeibare en cilindervorm naar klanten in de Benelux, 
maar ook via een pijpleiding. Het transport is verdeeld over de locaties 
Beverwijk, Dieren en de Botlek.

ze eensgezind terug. Dit is pas een goede dop. Hier kunnen we  
wat mee! Dat was voor ons reden om eind 2010, begin 2011 alle 
doppen te vervangen en over te stappen op de Multilene M-doppen 
van ERIKS.” Om de hanteerbaarheid voor de chauffeurs te verbete-
ren, is de vorm van de doppen aangepast aan de grote geïsoleerde 
handschoenen van de chauffeurs. “Vanwege de kou wil je de slang 
zo kort mogelijk vasthouden. Door gebruik te maken van halve 
maantjes heb je met de handschoen een goede grip op de dop en 
kun je de dop snel op de slang draaien.”

Meer nieuwe doppen
In 2011 startte Linde Gas Benelux met een nieuw concept: 
CryoproTM. Het bedrijf zet kleinere tankwagens in om kleine  
tanks bij klanten te bevoorraden. In tegenstelling tot de cryogene 
slangen wordt hier gewerkt met andere slangmaten. De slangen 
voor stikstof, zuurstof en argon hebben aan beide zijden een 
andere koppeling. Er waren dus nieuwe doppen nodig. “Door  
onze tevredenheid met de cryogene dop, hebben we weer contact 
gezocht met ERIKS en vervolgens heeft ERIKS weer een perfecte 
dop voor ons ontwikkeld.”

“Je praat over een dop, maar blijkbaar hadden we moeite om de 
juiste partij te vinden”, geeft Pape aan. “Toen we eenmaal met 
ERIKS in contact waren gekomen, was het probleem snel opgelost. 
We hebben er niet lang over hoeven praten.” ■

Klantcase EngineeringDeze case is gepubliceerd in het ERIKS magazine Topics, nummer 24 [november 2012] pagina 16 en 17.
www.eriks.nl/klantcases
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ERIKS MAKES EASY-TO-USE MULTILENE M 
DUST SLEEVE FOR VERY LOW TEMPERATURES  
Linde Gas Benelux suction hoses now properly closed in the hose container
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