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Contactvrije flowmeting bij transport en opslag van 

aardgas/waterstof bij de energietransitie
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Agenda

• Intro energie-transitie

• Eerste fase, bijmengen van waterstof aan aardgas

• Eind doel, distributie van energie middels waterstof

• Huidige grid met aardgas

• Toepassingen contact-vrije flowmeters in “aardgas” grid

• Inzetten contact vrije flowmeters in de nieuwe situatie

• Vergelijk eigenschappen van aardgas met waterstof

• De voorbereidingen op de toekomst
• DNV-GL JIP “SUITABILITY OF NATURAL GAS FLOW METERS FOR RENEWABLE GASES”

• Voorbeelden clamp-on flowmeting waterstofgas

• Waarom contact-vrije flowmeting
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Duurzame energie opwekking:

Wind, zon, waterkracht

Intro energie-transitie
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Opslaan en transport van energie:

De wind waait of de zon schijnt als we het niet nodig hebben:

• Dag / nacht

• Zomer / winter

Duurzaam opgewekte elektriciteit is moeilijk op te slaan (accu’s) 

Beperking in transport capaciteit (kabel infrastructuur)

Omzetten van elektriciteit naar waterstof met electrolyser

H2 is een mooie oplossing om energie op te slaan en te transporteren via 

bestaande aardgas infrastructuur

Intro energie-transitie
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Electrolysers

met alkaline proton  membraan 

technologie

• Toevoer van water en elektriciteit

• O2/H2 output

Scaling-up process

Hydro hub electrolysis test centre

Groningen

Intro energie-transitie
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Intro energie-transitie

Typische lay-out nieuwe situatie:

Djewels 20MW elektrolyse-installatie Delfzijl

Scaling-up conversie duurzame sustainable energie naar H2

Leveranciers en gebruikers van duurzame energie op de site 
Nouryon Delfzijl)
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Eerst bijmengen van waterstof aan aardgas:

Alvorens over te gaan op transport en opslag van zuivere waterstof:

Bijmengen bij aardgas in stappen van 1%, 2%, 3%, 8%, 10%, 20%.

Bron: KIWA

Eerste fase, bijmengen van waterstof 

aan aardgas
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Relatief weinig aanpassingen 
nodig aan infrastructuur en 
apparatuur van verbruikers.

> 0,5 % aanpassing regelgeving 
overheid

< 3 % huishoudelijke apparaten    
geschikt 

> 20 % meer aanpassingen nodig

=> meteen naar 100% als 
duurzame energie voldoende 
beschikbaar is.

Bron: KIWA

Eerste fase, bijmengen van waterstof 

aan aardgas
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aardgas grid Gasunie 

Huidige grid met aardgas
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M&R station

boven grond

Huidige grid met aardgas, toepassingen

contact-vrije flowmeters 
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M&R station

Ondergronds

Huidige grid met aardgas, toepassingen

contact-vrije flowmeters 
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Entry point /  compressor station

Huidige grid met aardgas, toepassingen

contact-vrije flowmeters 
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Ondergrondse gasopslag:
• cavernes

• Gas-drogers

• compressors

• Gas-verwarmers

Huidige grid met aardgas, toepassingen

contact-vrije flowmeters 
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Ondergrondse gas-opslag in 

zoutcavernes Zuidwending

32 stuks 2-kanaals flowmeters

Aardgas grid

Huidige grid met aardgas, toepassingen

contact-vrije flowmeters 
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Overbrugging tot de voltooiing van de energie transitie:

Import van hoog-calorisch aardgas uit Rusland en Noorwegen 

 Blending met stikstog om “Groninger gas” te verkrijgen.

Aardgas grid

Huidige grid met aardgas, toepassingen

contact-vrije flowmeters 
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Roadmap energy transition Gasunie

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 
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Wind energie projecten op de Noordzee

• North Sea Wind Power Hub (NSWPH)

• Poshydon

• Waterstof fabriek in Zeeland

• North H2

• Hydrogen factory in Sines Portugal 

Energie transport via electriciteits kabels en  

H2 via bestaande infrastructuur aardgas 

grid

Hergebruik van afgeschreven offshore 

productie platforms

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 
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H2ermes: Combinatie windenergie en rest producten staalproductie:

Staal productie met duurzame energie: gebruik van H2 EN O2

Duurzame energie voor de haven van Amsterdam

H2 + CO2 : synthetische brandstof voor vliegtuigen en maritime transport

H2 + CO2 : grondstof voor o.a. plastics

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 
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Vergelijk eigenschappen aardgas en waterstofgas: 

• 10x lagere dichtheid (soortelijk gewicht) (2 versus 17 g/mol)

• 3x lagere energie dichtheid => 3 x hogere flowsnelheid?

• 3,5 x lagere geluidssnelheid

• Door kleine moleculen meer kans op lekkage.

• Minimaliseer het aantal flenzen en lekpunten. 

• Aandacht voor afdichtingen.

De bestaande infrastructuur is geschikt (te maken) voor waterstof.

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 



FLEXIM GmbH

Dichtheid waterstof bij 10°C en 60 bar: 4,8 kg/m3 

Dichtheid methaan bij 10°C en 60 bar: 46 kg/m3 

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 

Vergelijk eigenschappen aardgas en waterstofgas: 
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VOS waterstof bij 10 °C en 60 bar: 1370 m/s 

VOS waterstof bij 10 °C en 60 bar: 422 m/s 

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 

Vergelijk eigenschappen aardgas en waterstofgas: 
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Temperatuureffect op VOS
22
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Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 

Vergelijk eigenschappen aardgas en waterstofgas: 
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H2: 4,8 x 1370  =   6576  kg/m2.s

CH4: 46  x   422  = 19412  kg/m2.s
(10 °C / 60 bar)

Pipe noise 

Toepasbaarheid clamp-on ultrasone flowmeter is afhankelijk van: 

• “acoustic impedance” = product van dichtheid en geluidssnelheid

• Moleculaire demping dB/m is verwaarloosbaar voor waterstof

minimum druk waterstof > aardgas

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 

Vergelijk eigenschappen aardgas en waterstofgas: 
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Reductie ruis in de buis door:

• Lamb wave transducers

• Dempingsmatten 

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 

Vergelijk eigenschappen aardgas en waterstofgas: 
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Joint Industry Project 

“Suitability of natural gas flow meters for renewable gases”

• Werking en evaluatie van gas flow meters bij mengsels van aardgas met 

waterstof en koolstofdioxide
• toepasbaarheid van turbine en ultrasone flow technologieën (USM en TM) 

• Kalibratie van deze gassen

• Deelnemers: 9 gebruikers en 8 flowmeter fabrikanten

Proces condities:

• Aardgas vermengd met tot 20% waterstof en tot 20% of CO2

• Temperatuurbereik: 5-35°C

• Drukbereik: 5-33 barg

• Gas flow 10 – 1000 m3(a)/h

• 6-8” piping schedule 40 or 80

Gereed Q1 2021 

Volgende JIP: pure H2 en CO2

Inzet contact-vrije flowmeters in de nieuwe 

situatie 
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Toepassing raffinaderij / „de-sulfurization, treat gas – 93% H2“

26

Meter Programmed Data

Quantity Unit A

Outer Diameter mm 169,66

Wall thickness mm 11,10

Wall material Carbon Steel

Wall roughness mm 0,10

Fluid

Other 

medium

Fluid SOS m/s 1200,0

Fluid temp. °C 50,0

Fluid pressure

bar(

a) 55,000

Transducer S/N

GRH1NC347

767

Sound paths 4,00

Transducer 

distance mm 300,00

Quantity Unit A

SCNR dB 22,14

SNR dB 30,37

Gain dB 78,21

sound speed changes indicate concentration changes

Voorbeelden clamp-on toepassingen

waterstofgas
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Toepassing raffinaderij / „De-Sulfurization, recycle gas – 88% H2“
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Quantity Unit A

SCNR dB 24,55

SNR dB 28,91

Gain dB 86,76

Quantity Unit A

Outer Diameter mm 169,98

Wall thickness mm 10,90

Wall material Carbon Steel

Wall roughness mm 0,10

Fluid Other medium

Fluid SOS m/s 1000,0

Fluid temp. °C 35,0

Fluid pressure

bar(

a) 44,000

Transducer S/N

GRH1NC347

767

Sound paths 4,00

Transducer 

distance mm 250,00

Voorbeelden clamp-on toepassingen

waterstofgas
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Toepassing raffinaderij / „Hydrocracking“
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Meter Programmed Data

Quantity Unit A

Outer 

Diameter mm 220,91

Wall 

thickness mm 28,95

Wall material Carbon Steel

Wall 

roughness mm 0,10

Fluid Hydrogen

Fluid SOS m/s 1517,0

Fluid temp. °C 70,0

Fluid 

pressure bar(a) 150,000

Transducer 

S/N

GDK1NZ700

241

Sound paths 2,00

Transducer 

distance mm 50,80

Volume Units m3/d

Damping s 30

Sound speed

Voorbeelden clamp-on toepassingen

waterstofgas
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Waarom clamp-on?

Waarom contact-vrij?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiAvZyI4oHkAhXKDuwKHVXkB4kQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fslu.adam.com%2Fcontent.aspx%3FproductId%3D617%26pid%3D1%26gid%3D002269&psig=AOvVaw2VLCZIDCGUYoMejeCDFpOR&ust=1565851588382595
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• Geen inbreuk / aanpassingen leidingwerk;

• Proces-stop niet nodig voor de installatie;

• Geen potentiele lekpunten;

• Geen validatie nodig gebruikte materialen t.o.v. proces-medium;

• Ook uitstekend toepasbaar bij toxische en chemisch agressieve 

media;

• Altijd hygiënisch;

• Ook toepasbaar voor extreme drukken (>2500 bar); geen 

druktesten/certificaten nodig.

• Geschikt voor heel lage (cryogeen -160 ºC) en hoge (+500 °C) 

temperaturen 

• Kan ook toegepast worden bij media welke vaste stoffen bevat;

Waarom contact-vrij?
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• Toepasbaar voor heel kleine en grote diameters (6 

mm  2m);

• Groot meetbereik (0,01 – 25 m/s)

• Vaak is gelijktijdige meting van flow en concentratie 

mogelijk (of product herkenning);

• Meten van de flow in 2 richtingen;

• Geen obstructies en drukverlies;

• Geen bewegende delen, geen slijtage;

• Geen drift van de meetwaarde

• Nagenoeg geen onderhoudskosten.

Waarom contact-vrij?
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Diagnostiek voor gas flowmeting

  20 log
signal amplitude

SCNR dB
pipe signal amplitude

= 

Signal amplitude

Pipe Signal amplitude

  20 log
signal amplitude

SNR dB
noiseamplitude

= 

Signal amplitude 

variation

Flow variation

Signal strength

Gain

SCNR

SNR

Amplitude variation[%]=stand. dev. (A)/A

Flow variation[%]=stand. dev. (Dt)/Dt

• Betrouwbaar door beschikbare diagnostische waarden.

Waarom contact-vrij?
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• Voor vrijwel alle buismaterialen;

Waarom contact-vrij?



FLEXIM GmbH

Specialisatie FLEXIM sinds 1987

FLEXIM

Focus clamp-on:
Continue verder ontwikkelen;

Toepasbaarheid steeds vergroten;

=> Contactvrije stoomflowmeter 
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Bedankt voor uw aandacht

Vragen of opmerkingen naar jvparreeren@flexim.com

mailto:jvparreeren@flexim.com

