
Buiten de gebaande wegen naar 
meerwaarde van on-line analysers 

voor uw plants 

 



3 stappen naar snel en goed meten  

• Foto-akoestisch meetsysteem voor o.a ppm H₂S  en H2O 
metingen 

• Conditioneringssysteem; de link tussen proces en analyser 

• Continue bewaking van de functionaliteit 

• Conclusie & vragen 



• Foto-akoestische analyzer voor meting van H₂S, H₂O, 
CO₂ 

• Aardgas ,condensaat, crude 

• Plant Fuel Gas 

• Fakkel Gas 

• Biogas 

• Condensaat en ruwe olie met stripper system  

• Recycle gas 

• LPG 

Foto-akoestische metingen 



Analyzer opbouw 
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Laser golflengte 
wordt gemoduleerd 
op de resonantie 
frequentie van de 
een 10 cm cel, rond 
de IR absorptiepiek 
van het te meten 
gas. Resultaat is een 
geluidssignaal op de 
microfoon. Signaal 
sterkte lineair over 4 
decaden. 



• 0,3 PPM herhaalbaarheid 
voor H₂ 

• Matrix effecten 
geëlimineerd 

• Laser voor H₂O kan 
worden gecombineerd 
met H₂S en CO₂ 

• Twee parallelle cellen ook 
mogelijk met 1 analyzer.  

 

Differentiaal meting en meer 
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• Geen bewegende delen en slijtage gevoelige delen  
• Met een cel van slechts 10 cm, kan zonder spiegels op laag PPM niveau 

worden gemeten. 
• Cel en elektronica gescheiden; hogere  cel T mogelijk 
• Differentiaal meting vermindert invloed gas samenstelling sterk: robuust 
• Gelijktijdige meting van 2 stromen  
• Meerder lasers met meting van o.a.  H₂O , H₂S en CO₂ zijn mogelijk in een 

analyzer  
• Geen nulpunt drift en span drift < 5 % per jaar. 

 
 

 

Unieke eigenschappen 



CALIBRATION 

VERIFICATION 

PROBE PRECO SCS ANALYZER RETURN 

Hoge gas flow door het systeem met als gevolgen :  

• Meer chemicaliën uit het proces komen mee 

• Koude plaatsen bij druk reduceren ten gevolge 
van Joule Thompson effect  

• Hoge vent of fakkel hoeveelheden  
 

Overige limitatie: 
• Faal risico’s van druk reduceers. 

• Limitatie in temperatuur van verwarmde 
reducers 

 

 

 

 

 

• Vaak vol van dode volumes met als gevolg dat 
het dagen tot een week kan duren voordat een 
moisture meting op een molsieve droger stabiel 
is. 

• Reactieve componenten uit het proces leiden tot 
uren of dagen vertraging in de meting, effect van 
sillico coated tubing tot de inbedrijfsname! 

 

 

Monstervoorbereiding 



• Vermijd uitgassen van 
vloeistof 

• Vermijd condensatie van 
vloeistof in gas  

• Superkritische media , kunnen 
bij drukval hogere 
dauwpunten geven  

• Bepaal tot waar gemeten 
moet worden  

Fase van diagram basis van ontwerp 



• Proces flow zelf drijft fast loop  

• Geen actieve componenten; geen faal risico’s 

• Alle verontreinigingen gaan terug naar proces 

• 0,4 Micron filter houdt rest systeem schoon  

• Probe en afsluiters conform pijpspecificaties. 

• 10 mm inwendig, geen restricties; nooit verstopping 
gemeld.  

Flow impact probe met primaire fast loop 
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Enorme verbetering van  
verblijftijd bij hoge druk 



Conventionele vochtmeting na dagen niet stabiel  



Weg met dode volumes en faal risico’s 



Zonder dode volumes van dagen naar minuten   



• Geen faal risico’s van drukregelaars 

• Sterke verbetering door schoner systeem  

• 100-1000 keer sneller resultaat 

• Drastische verbetering van emissies naar fakkel of vent  

• Hogere temperatuur  mogelijk  i.v.m. ATEX  

• Verbetering analyzer resultaten en minder onderhoud door 
redundant membraan filtratie. 

Netto resultaat 



Betrouwbaarheid  door bewaking  
van kritische  parameters 



Zekerheid garanderen 

• Continue bewaking van de kritische functies, en directe 
foutmelding bij een storing 

• Maakt optimalisatie van onderhoud mogelijk 

• Verhoogd beschikbaarheid van analyzers met inzet van 
minder arbeidskracht 

• Maakt dit mogelijk tegen minimale installatie kosten  

• Vergemakkelijkt ondersteuning op afstand   



• Vertalen we de wetenschap dat de meeste problemen 
in de link proces- analyzer  liggen naar  de  acties ?  

• Proces condities 

• Wat kan de analyser wel en niet aan 

• Wat is echt nodig  voor proces regeling, en wat kosten 
compromissen 

U bepaalt zelf in sterke mate de waardering van 
plant management proces analyse !  

 

Om over na te denken ! 
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