
NewslineNewsline
ENERGIE

Nieuwe mogelijkheden,  
ook voor uw toekomst

Uitgave 2 | 2021

De lidstaten van de Europese Unie hebben met 
elkaar afgesproken, dat in 2030 70 % van alle 
elektriciteit en minimaal 27 % van alle energie 
duurzaam is opgewekt. Fossiele brandstoffen 
zoals aardgas worden schaarser en om niet 
teveel afhankelijk te zijn van andere landen, zal 
er in de komende jaren een omslag naar her-
nieuwbare energiebronnen worden gemaakt. De 
energiesector speelt hierin een belangrijke rol. 
Daarom is er de Topsector Energie, die zich als 
doel heeft gesteld: verlagen van de CO2-uitstoot 
en het slimmer benutten van hernieuwbare 
energiebronnen met nieuwe technieken.

Nieuwe technieken vragen ook om efficiëntere 
meetoplossingen. KROHNE biedt in haar toe-
komstvisie voor deze industrie oplossingen voor 
lokale en internationale wetgeving. Zoals voor 

Gezondheids-check voor  
uw instrumentatie
Met de OPTICHECK Mobile app. kunt u 
draadloos on-site een inbedrijfstelling 
uitvoeren en uw KROHNE instrumenten 
verifiëren en monitoren. Een handige ser-
vicetool om de apparaatinstellingen, via een 
beveiligde Bluetooth-verbinding, te beheren. 

Dit biedt voordelen voor installatie op moei-
lijk bereikbare plaatsen. Het aantal proces- 
en bedrijfsveiligheid maatregelen kan 
hierdoor worden verminderd, een besparing 
op onderhouds- en arbeidskosten.

• OPTICHECK Flow Mobile- app voor alle 
OPTIMASS x400 flowmeters, via een bevei-
ligde draadloze Bluetooth®-verbinding.

• OPTICHECK Pressure Mobile-
app voor OPTIBAR PC | PM 5060 
druk- en OPTIBAR DP 7060 
drukverschiltransmitterserie. 

• OPTICHECK Temperature Mobile-app 
voor de OPTITEMP TT 33 C / R en de 
OPTITEMP TT 53 C / R transmitters. 
Leverbaar in zowel kop- als railversies en 
met ATEX- en IECEx-goedkeuring.

warmtemeting is de nauwkeurigheid van de 
ultrasone flowmeter OPTISONIC 3400 gespe-
cificeerd op 0.5 % afwijking en mag daarmee 
gecertificeerd worden, volgens de MI-004 Heat 
meter regelgeving. Een kant en klare oplossing 
voor afrekenverkeer en subsidieverrekening.

Of voor stoom- en persluchtmetingen kan de 
OPTISWIRL Vortex flowmeter worden ingezet. 
Door de geïntegreerde druk- en temperatuur-
compensatie worden verstoorde meetresultaten 
als gevolg van druk- of temperatuurfluctuaties 
voorkomen, zodat de kosten hierdoor beheerst 
kunnen worden.

Meten is een belangrijk onderdeel in het 
herkennen van efficiëntie en het bewijzen van 
(meet)resultaten in baanbrekende duurzame 
projecten. Zo ook in het STEPWISE project 
van TNO, waar Waterstof, CO2 en Stoom onder 
extreme omstandigheden moeten worden 
gemeten. Door met ultrasone gasflowmeters 
de flow in een uitdagende applicatie te meten, 
bewijst TNO dat de baanbrekende en duurzame 
techniek werkt. Het volledige artikel leest u in 
deze Newsline.



Flow meten in duurzaam CO2 en waterstofproject

• Cruciale hoge temperatuur flowmeting voor 
H2 en CO2: onderdeel van succesvolle unieke 
testinstallatie TNO

• OS 8300 meet moeiteloos real-time de gas-
overgangen zonder drukverlies

• Unieke TNO installatie scheidt CO2 en H2 uit 
hoogovengas

Achtergrond
TNO is bekend om zijn toonaangevende toege-
paste natuurwetenschappelijk onderzoek op 
verschillende fronten. Met name de duurzame 
energieprojecten, is waar KROHNE en TNO 
elkaar tegenkomen. Dit keer het STEPWISE 
project, dit wordt door TNO + partners ingezet 
om tot een CO2 neutralere staalindustrie te 
komen en wordt ondersteund door het European 
Horizon 2020 Low Carbon Energy (H2020 LCE) 
programma.

In Zweden, Lulea, bij SSAB wordt deze moderne 
techniek gedemonstreerd met geavanceerde 
technologie voor het verwijderen van CO2, dat 
vrijkomt bij staalproductie. Het hoogovengas 
wordt in dit geval gestript van de CO2, voordat 
het in de energiecentrales wordt verbrand. Dit 

proces heet SEWGS, ofwel Sorption Enhanced 
Water Gas Shift. De technologie zet koolmo-
noxide om in CO2 en H2 en scheidt CO2 van H2, 
door de CO2 aan een selectief vast absorptiema-
teriaal te laten hechten. Dit levert H2-rijk stoom 
onder druk op, geschikt voor stroomopwekking 
of andere energieprocessen. Regeneratie van het 
vaste absorptiemateriaal door middel van druk-
beweging resulteert daarnaast in het CO2-rijke 
product, geschikt voor transport en opslag.

KROHNE is trots om hier aan te kunnen 
bijdragen, met 2 ultrasone gas flowmeters. Dit 
is vanwege de extreme procesomstandigheden 
zeer uitdagend, maar bewijst ook hoe succesvol 
KROHNE is bij het meten van waterstof, CO2 en 
stoom. Het proces en de meetvereisten worden 
hieronder beschreven.

Meetvereisten
In het STEPWISE proces worden 3 verschillende 
gasmengsels als voedingsproduct gebruikt 
namelijk blast furnace gas, coke oven gas en 
basic oxygen furnace gas. 

Het gas dat binnenkomt wordt geinjec-
teerd in de eerste fase genaamd WGS 

(water-gasverschuivingsreactie) waarbij 
koolstofmonoxide wordt omgezet naar CO2 
en H2, door de reactie met stoom. Hierdoor 
ontstaat een rijk en geactiveerd CO2 en H2 gas 
dat vervolgens in de scheidingskolom wordt 
geinjecteerd. De scheidingskolom, het SEWGS 
proces, is van binnen uitgerust met absorberend 
materiaal. Door het gas onder hoge druk in de 
kolom met absorptiemateriaal te brengen hecht 
het CO2 zich aan het absorptiemateriaal en 
scheidt zich van de H2. De H2 wordt vervolgens 
onder lage druk uit de kolom gelaten, waarna 
de CO2 onder lage druk uit het absorptiemiddel 
wordt geregenereerd. De CO2 en H2 worden 
apart uit de kolom gehaald en in verschillende 
leidingen naar een volgend onderdeel van het 
proces gebracht. 

In de uitgaande leidingen wordt door de 
KROHNE flowmeters gemeten of de scheiding 
succesvol is en hoeveel CO2, H2, stoom en stik-
stof (bij H2) door de uitgaande leidingen gaat. De 
KROHNE gas flowmeters zijn dus een belangrijk 
onderdeel voor het bewijzen of de techniek 
werkt en bouwt het succes van de testen, onder 
andere op de output van de flowmeters.



Klantvoordeel

• Flexibiliteit van één ultrasone meting op 
verschillende gassamenstellingen maakt 
het plaatsen van dubbelen metingen 
overbodig. 

• Door plaatsen van een OPTISONIC 8300,  
ten opzichte van conventionele meet-
oplossingen, bespaart TNO niet alleen op  
onderhoud maar ook op installatiegemak.

• De extreme design condities passen met 
gemak binnen de technische specifica-
ties van de meting (540 graden Celsius). 

• Door het full bore design ondervindt 
men geen drukverlies over de metingen 
waardoor energie-efficiëntie ontstaat.

• Daarnaast bewijst de OPTISONIC 8300 
zich op CO2 en H2. 

De uitdaging voor TNO in deze installatie is het 
real-time (+ responsive) en succesvol kunnen 
meten van de uitgaande flows waarbij rekening 
gehouden moet worden met de extreem hoge 
temperatuur van het gas namelijk +/- 500 gra-
den. Daarnaast verlaat het gas de kolom onder 
lage druk waardoor de drukval over de meting 
zo laag mogelijk moest zijn. Ook was TNO zich 
ervan bewust dat de samenstelling van het 
gas dat uit de kolom komt, kan verschillen. De 
meting moet dus in staat zijn om verschillende 
gassamenstellingen te kunnen meten bijvoor-
beeld een mengsel van H2, N2 en stoom of een 
mengsel van C02 en stoom. De gassamen-
stelling zal gedurende de tijd van een batch 
veranderen, het is cruciaal dat de flowmeter 
constant de uitgaande stroom blijft meten. De 
uitgaande stromen worden via een analyser 
geindexeerd en gelinkt aan het tijdsmoment 
waarop de flowmeter de volumetrische flow 
doorgeeft aan de PLC. 

KROHNE oplossing
De flowmeter die hiervoor de oplossing biedt 
is de OPTISONIC 8300, een full bore ultrasone 
flowmeter, specifiek ontwikkeld voor hoge 
temperatuur gassen, zoals stoom en in dit 
geval bewezen op CO2 en H2. De OS 8300 
meet volgens het ultrasone meetprincipe 
transit-time en kan daardoor ingezet worden 
op diverse gassen maar ook op verschillende 
gassamenstellingen. De flowmeter is namelijk 
gassamenstelling onafhankelijk. Groot voor-
deel voor TNO is, dat de flowmeters real-time 
de transitiefases van de mengverhouding van 
het gas kunnen meten, waardoor de batches 
compleet gemeten kunnen worden, zonder 
enig verlies van meetwaardes.

Door de opbouw van de sensor is het mogelijk 
om applicaties te meten tot 620 °C en 200 bar, 

zonder overmatig drukverlies te creëren. Dit 
was voor TNO een extreem belangrijk voordeel 
ten opzichte van een venturi of coriolis massa-
flowmeter welke in veel gevallen een te groot 
drukverlies voor het drukloze gas creëren. 

Waar TNO ook een groot voordeel aan heeft is 
het onderhoud. Een ultrasone flowmeter hoeft 
niet gekalibreerd te worden (een DP cel wel) 
en tevens is deze niet onderhevig aan slijtage 
of vervuiling. Uitstekend voor processen die 
af en toe stil staan, zoals bij TNO, waardoor 
deposit kan neerslaan. De nauwkeurigheid en 
het signaal van de flowmeter wordt niet aan-
getast door aanslag en hoeft niet gekalibreerd 
te worden, waardoor de flowmeter volledig 
ingelast kan worden zoals bij deze installatie 
is toegepast. 
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Nieuw in de processen! 

Flow Optimized Control Using Sensor  
Changing the flow forever

Mogelijk heeft u het al gezien en gemerkt, 
FOCUS-ON brengt samen met KROHNE en 
SAMSON een nieuw product op de markt, 
genaamd FOCUS-1. FOCUS; “Flow Optimized 
Control Using Sensors” oftewel een regelven-
tiel met geïntegreerde meettechnologie (flow, 
druk en temperatuur), die procesregeling in de 
toekomst simpeler en efficiënter maakt.

Bij Special Refining Company (SRC) Zaandam, 
waar ruwe plantaardige oliën & vetten voor de 
levensmiddelenindustrie worden geraffineerd, 
zijn er 2 FOCUS-1 devices geïnstalleerd; wij 
mochten meekijken. Edwin Loos de technisch 
manager bij SRC, heeft FOCUS-1 toegepast in 2 
verschillende applicaties, namelijk: een warm-
tewisselaar voor het koelen van het product in 
de tanks en in de koeling voor de deodorizer. In 
beide applicaties betreft het een temperatuur 
gereguleerde control filosofie. Wij lichten een 
van de applicaties toe.

In de warmtewisselaar wordt het FOCUS-1 
device gebruikt voor het regelen van de 
circulatie van proceswater, dat door koelwater 
wordt afgekoeld. Doordat het FOCUS-1 device 
de temperatuur van het proceswater monitort, 
kan het efficiënt de koelwater flow door de 
warmtewisselaar regelen. De uitdaging is om 
de temperatuur van het proceswater constant 
op 50 graden te houden, ondanks verande-
ring van of beïnvloeding van het proces. Het 
FOCUS-1 device maakt dit proces efficiënter en 
nauwkeuriger, omdat het direct kan regelen op 
de temperatuur input en naast de regeling, ook 
de flow, druk- en temperatuur in de koelleiding 
meet, waardoor er een stabielere en constan-
tere regeling ontstaat. Daarnaast kan de data 
welke FOCUS-1 verzamelt van zowel het device 
zelf als van het proces, gebruikt worden voor 
proces- en efficiëntieverbeteringen. Denk 

KROHNE en SAMSON zijn in 2019 een joint-venture aangegaan onder de naam FOCUS-ON.  
De focus bij deze samenwerking ligt op het ontwikkelen van een autonoom opererend 
instrument voor de procesindustrie.

Om u te informeren wat FOCUS-ON voor uw bedrijf kan  
betekenen, nodigen wij u graag uit voor het webinar  
“Flow Optimized Control Using Sensors”. Aan bod  
komen onderwerpen zoals, 4 in 1 evolutie, digital twin,  
diagnostiek en alarmen en de Industrie 4.0 revolutie.

hierbij aan het toenemen van de druk in de lei-
ding, door vervuiling van de warmtewisselaar, 
dit kan met FOCUS-1 worden gedetecteerd, 
waarna er actie op ondernomen kan worden.

Edwin Loos van SRC beschrijft de oplossing en 
het gebruik als volgt: “Met het FOCUS-1 device 
hebben wij meet- en regelcomponenten in één 
apparaat, waardoor slechts één aansluiting 
nodig is met onbeperkte datamogelijkheden. 
De naadloze integratie van het autonome appa-
raat in onze installatie en ons SCADA-systeem 
maakt programmering simpeler. Last but not 
least, het exporteren van onze meetwaarden 
direct in het veld en rechtstreeks uit het ap-
paraat, is uiterst handig en tijdsefficiënt."

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
het FOCUS-1 device en wat dit voor u kan be-
tekenen in procesefficiëntie, kostenbesparing 
en voorspellend onderhoud? Wij informeren 
u graag via een persoonlijk gesprek of via een 
online webinar.

Datum: 11 mei 2021 15.00 uur 
Duur: ± 30 minuten 
Spreker: Juan Keuzenkamp

U kunt zich aanmelden via de QR-Code
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