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1 Werkingsprincipe
Coriolis Massaflowmeter
Newton’s 3rd Law: F c = - F r
F c = -2m (Ω X v)
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2 Werkingsprincipe
Dichtheid
Coriolis massa flowmeter
 Onafhankelijke dichtheidsmeting

Wet van Hooke vergelijking
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 k = Veercontante
 m = Massa Veersysteem
 f = Resonantie frequentie van het Massa Veersysteem
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Massa verbonden aan een veer
 Massa neem toe, frequentie neemt af
 Massa neemt af, frequentie neemt toe
Resonantie frequentie (f) hangt af van het Massa Veer
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2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Vochtigheid

Ingesloten gas
procestemperatuur
corrosie/abrasief

Flow

Elektronica fout

Fout in de temperatuursensor

Mechanische
belasting
Externe trilling
Omgevingstemperatuur

Meetbuis fout
Fout in de bewegingssensoren

Fout in de
driver

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Procesinvloeden
 Ingesloten Gas in Medium
 Gevolg: Meetfout, uitval van de complete meting (*)
 Diagnose: Interne meting genereert een 2-fase signaal dat ingesloten gas
herkent
 Procestemperatuur te hoog

Ingesloten Gas
Procestemperatuur
corrosie/abrasief

Flow

 Gevolg: Potentiële beschadiging van het meetinstrument
 Diagnose: Interne Temperatuurmeting ter controle, met bijbehorend alarm
 Corrosieve/ abrasieve producten
 Gevolg: Dichtheid- en flowmeting drift, beschadig aan het meetinstrument
 Handmatige controle van de gemeten dichtheid ten opzichte van de te
verwachten dichtheid, naleven van alle eisen van de corrosie richtlijnen

(*) Opmerking: Ondanks
ingesloten gas gaat de
MFC400 niet in Start-up mode

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Omgevingsinvloeden
 Omgevingstemperatuur te hoog
 Gevolg: oververhitte elektronica
 Diagnose: Permanente temperatuurbewaking
 Mechanische stress
 Gevolg: Meetinstrument raakt beschadigd
 Installatie instructies moeten worden nageleefd
 Vochtigheid
 Gevolg: Geen, omdat de behuizing 100% dicht is, IP IP67/68 beschermingsgraad
 Externe trilling

 Gevolg: Geen - zolang externe trillingen binnen de specificatie blijven
 Diagnose: Defect aan sensoren (toepassing buiten trilling specificatie)

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Sensorfout
 Driver defect
 Gevolg: Geen trilling van de meetbuis, geen meting
 Diagnose: Controle van het sensorsignaal en de actuator

Fout in driver

 Bewegingssensoren defect
 Gevolg: Onjuist meetsignaal/ fout meetresultaat
 Diagnose: Controle van de elektrische verbindingen en de amplitude van beide
sensorspoelen om asymmetrie op te sporen

Fout in de
bewegingssensoren

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Sensorfout
 Kabelbreuk in temperatuursensor
 Gevolg: Foute of geen temperatuurcontrole
 Diagnose: Monitoren van de circuitweerstand

Flow

Meetbuis fout

 Lekkende meetbuis
 Gevolg: Behuizing wordt overspoeld met medium, maar kan niet naar buiten
doorlekken (Secondary Containment)
 Diagnose: Controle van de meetbuisfrequentie

Fout in
temperatuursensor

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Sensor elektronica
 Sensor Elektronica defect
 Gevolg: Foute meting
 Diagnose:
 Controle van het sensormeetkanaal
 Controle van de voeding van de driver
 Controle van de meetkanalen voor procestemperatuur
 Testen met interne referentie signalen
 Controle van de processor klok
 Spanningscontrole
 Controle van de elektronica temperatuur
 CPU Diagnose
 Controle van de integriteit van firmware
 Testen van de integriteit van de configuratie

Sensor elekronica

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Invloeden en meetfouten
Stroomuitgang
 Stroomuitgang defect
 Gevolg: Afwijkende stroomuitgang
 Diagnose:
 Controle van de stroom lus van de stroomuitgang
 Redundante referenties
 Controle van de interne communicatie
 Controle van de processor klok
 Controle van de voedingsspanning
 Controle van de elektronica temperatuur
 CPU Diagnose
 Testen van de integriteit van firmware
 Testen van de integriteit van de configuratie

Stroomuitgang

2 Online diagnose van meetinstrumentatie
A.d.h.v. Coriolis Massaflowmeter: Communicatie met het besturingssysteem
•

Duidelijke en snelle toegang tot de proces- en
apparaat gegevens op elk niveau

•

DTMs gebruikt voor HART®, FOUNDATION™
Fieldbus of PROFIBUS® communicatie interfaces

•

Geïntegreerd in alle FDT frame applicaties

•

Extra informatie voor inbedrijfsstelling en applicatie
engineers

•

Configureerbare diagnostiek volgens NAMUR
aanbevelingen NE 107

3 Online diagnose van veldinstrumentatie
Invloed van online diagnose in de PFD berekening
 Alle veiligheidsrelevante online diagnose waarden hebben invloed op de SFF
berekening (Safe Failure Fraction) en de Lambda DU

 Hoe beter de online diagnosemogelijkheden van het meetinstrument, des
te hoger de foutdekkingsgraad SFF en hoe kleiner het aantal onontdekte,
gevaarlijke fouten (Lambda DU)
 Voor het bereiken van een structurele SIL 2 classificatie in enkel kanaal
ontwerp (Hardware Fault Tolerance (HFT) = 0) is een SFF waarde van > 90%
noodzakelijk
 Lage Lambda DU waarden verbeteren direct het PFD-berekeningsresultaat
(probability of failure on demand) en dragen zodoende bij aan de verlengde
test intervallen
 Alle veiligheid gerelateerde fouten zijn steeds zelf meldend !!!

3 Partial Proof Test van veldinstrumentatie
Externe diagnose apparatuur
 Direct online testen van veldinstrumentatie
 Afhankelijk van het niveau van het testen, wordt de bekabeling
losgekoppeld van het besturingssysteem
 Bewijs van de Partial Proof Test door middel van een certificaat

Adapter

USB

Verification Box
DUT

Rugged Tablet (optional)

3 Partial Proof Test van veldinstrumentatie
Bijv. Coriolis massaflowmeters
Meten
1.

Controle van de voeding, het instrument wordt tijdelijk gescheiden
van de voeding

2.

Testen van 4 stroomuitgangspunten ; 3,6/4/20/22 mA
Door gekalibreerde en traceerbare Ampèremeter

3.

Vergelijken van de gemeten en verwachte dichtheid

4.

Testkalibratie, minimaal 2 punten

47%*
77%*

82%*
97%**

3 Partial Proof Test van veldinstrumentatie
Invloed van Partial Proof Tests in de PFD berekening
 Uitbreiding van de testcyclus is in principe mogelijk
 Beschreven in hoofdstuk B 3.2.5. in de IEC 61508 Ed. 2010
PFD (t)
PFDAVG (t)

20 jaar?
Max PFD waarde

PTC: 95%
PTC: 95%

Inspectie interval, 1 jaar

Resterende onzekerheid: 5%

Resterende onzekerheid: 10%

t

3 Online diagnose en Partial Proof tests
Instrumentatie
Invloed van de Partial Proof Tests in de PFD berekening
 Uitbreiding van de testcyclus is “mogelijk”  In theorie
mogelijk, in praktijk veelal niet geaccepteerd
 Beschreven in hoofdstuk B 3.2.5. in de IEC 61508 Ed. 2010
1oo1 PFDAVG =





lDU x T1 x PTC 

2


+





lDU x (1 – PTC) T2

2


Normatieve uitspraak van de IEC 61508

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
Nedmag
Nedmag produceert hoogwaardige doodgebrande
magnesiumoxide (Dead Burned Magnesia – DBM),
magnesiumchloride, calciumchloride en
magnesiumhydroxide (Mg(OH)2).

Het succes van Nedmag berust voor een belangrijk deel op de
unieke zoutlaag, welke magnesiumzout bevat, die zich in
miljoenen jaren heeft gevormd op een diepte van 2000 meter
in het noorden van Nederland.

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
Nedmag
Dichtheid en temp. meting m.b.v. Coriolis Massaflowmeter 
berekening vaste stof percentage  regeling via water
dosering.

Product Mg(OH)2 slurry 53% vaste stof (800 mPa.s, dikke
yoghurt achtige substantie)
Dichtheid 1400 – 1450 kg/m3
Temperatuur/ Druk 70 ⁰C/ 3 barg

Onjuist meten  regeling waterdosering op basis van
dichtheid water/ lucht mengsel = off-spec product

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
Nedmag
Luchtinsluiting  beïnvloed gemeten dichtheid (gaat
omlaag)  waterdosering wordt gestopt  product Off spec
-

Oude generatie massaflowmeter bij 3-5% lucht  meting
valt weg  geen data voor procesoperator

-

Nieuwe generatie massaflowmeters met EGM™
technologie  meting blijft met 0-100% luchtinsluiting
meten

Diagnostiek  waarde driversignaal  aanwezigheid lucht 
optimalisatie proces voering

Door diagnostiek wordt de kwaliteit van het meetsignaal
gewaarborgd (Martijn den Dulk - Nedmag).

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
The NEW Standard with Entrained Gas Management (EGM™)
 Entrained Gas Management
 Mogelijkheid om continue te meten van 100%
vloeistof tot 100% gas
 Voordelen
 Geen verlies van meting bij gasintreding
 Snelle respons bij vullen van lege naar volle
leidingen
 Meting van de proceswaarden gaat continue
door ook bij de moeilijkste meetcondities
 Geen verstoring bij moeilijke processen en
zodoende geen lange start up procedures

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
Magnesium hydroxide dichtheid i.c.m. driver level bewaking (driver level >75% is okay)

Bij veel lucht in het product zal de driver van de Coriolis Massaflowmeter meer energie nodig hebben om de buis op
frequentie te houden. Bij Nedmag wordt de geïnverteerde waarde in het systeem weergegeven.

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
Hart Loop converter
Om in een bestaand systeem met reeds geïnstalleerde
instrumentatie gebruik te kunnen maken van digitale data,
waaronder diagnostische data past Nedmag Hart Loop
converters toe.
-

Multiparameter informatie:
1.
2.
3.
4.

-

4-20 mA Hart Dichtheid (Primair signaal)
4-20 mA Hart Temperatuur
Hart Driver level (Secondair signaal)
Hart Volume flow

NAMUR NE107 status mapping

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
NAMUR NE107 status mapping
-

Diagnostische gegevens worden
gecategoriseerd, of kan door de gebruiker
worden ingedeeld in vijf categorieën,
gebaseerd op zwaarte en gemak door de
operator

-

Gedetailleerde informatie maakt
voorspellend onderhoud mogelijk

4 Toepassing diagnostiek in Praktijk
NAMUR NE107 status mapping
-

Onderzoek de mogelijkheden per
meetinstrument

-

Bepaal welke statusmeldingen
noodzakelijk zijn

-

Overdaad schaad  onbelangrijke data
beïnvloed focus

-

Zorg dat de data duidelijk is

-

Train je procesoperators

-

Evalueer resultaten

-

Continue verbeteringen doorvoeren

5 Samenvatting
Procesoptimalisatie door diagnostiek
Intelligente proces instrumentatie voorzien van diagnostiek
•

Geven informatie over de meetsensor, de elektronica en het proces

•

Zijn complexe dan conventionele sensoren

Goed ingezette intelligente proces instrumentatie
•

Zorgen voor duidelijke en bruikbare informatie (bv NE 107)

•

Bredere inzetbare werking (b.v. EGM™)

•

Reduceren kosten door een optimale balans tussen procescontrole en informatie

•

Predictive maintenance (minder ongeplande stilstand)

Selecteer wel het juiste meetinstrument voor een applicatie!

Bedankt voor uw aandacht
Supplier of innovative
measurement solutions
for the process industry

Flow measurement

Level measurement

Pressure measurement

Temperature measurement

Analysis products

Communications

KROHNE Services

Systems for marine industry

Systems for oil and gas industry

