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TMU-W

Coriolis massflowmeter ontworpen voor

Waterstof tankstations
en

Hogedruktoepassingen.
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De verandering van het klimaat
vereist het gebruik van andere
vormen van energie.

Mobiliteit is onmisbaar in ons leven.
En dat moeten we milieuvriendelijk
maken. Liever vandaag dan morgen.
Elektrisch/accu rijden is nog maar één
stap van de Waterstofoplossing
verwijderd.

Volgens wetenschappelijke kennis is
waterstof als energiedrager een efficiënt
en vooral ecologisch alternatief voor
aardolieproducten. Waterstof wordt de
energiedrager van de toekomst.
Binnen 3 minuten een E-auto tanken.
Een vertrouwd gemak met brandstof kan
alleen met waterstof.
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Waterstof (H2), met atoomnummer 1 in het
periodiek systeem der elementen, heeft het
kleinste atoom met de laagste atomaire massa in
het heelal.
Bestaande uit één proton en één elektron, heeft
het atoom een massa van 1,01 g / mol.

Gasvormig, bij temperaturen boven -252 ° C. Het
H2-molecuul bestaat uit 2 waterstofatomen.
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Het zogenaamde Joule-Thomson-effect beschrijft een verandering in
temperatuur van gassen tijdens compressie en expansie.

In tegenstelling tot de meeste andere gassen (behalve helium en neon)
reageert waterstof op de tegenovergestelde manier: het koelt af
wanneer het wordt gecomprimeerd en warmt op wanneer het
expandeert.

Waterstof kent een hoge
Permeabiliteit.
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Quelle: https://emcel.com

Groene energie Elektrolyse

„Restproduct“

Biomassa

Biogas/ Aarddgas Reforming

Vergassing

Tankwagen

Gasnetwerk

Mobiele toepassingen

Stationaire toepassingen

H2 Produktie H2 Distributie H2 Toepassingen
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Alle bekende brandstofaanbieders werken
aan de ontwikkeling en levering van nieuwe
technologieën om deze vorm van energie te
gebruiken.

Waterstoftanksysteem

Wereldwijd besluiten overheden om
een distributienetwerk met
waterstoftankstations te realiseren.

Heinrichs Messtechnik is klaar voor de
uitdaging met het uiterst nauwkeurige
Coriolismeter model TMU-W.
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Quelle: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/12/3145/htm

1. Groene energie

2. Elektrolyse

3. Kompressie

4. Hogedruk opslag
5. Voor
koeling

6. Tanken
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De compacte TMU-W wordt direct achter de 
koelunit in de dispenser gemonteerd.

Source: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782423645000130

Koelaggrega
at

Hogedruk
tussenopslag

Compressor)

Lagedruk opslag
(ca. 350Bar) 

Compressie op 
950BarTankzuil

Voorkoeling
op-40°C

Tank (700bar)

Bij een waterstoftankstation wordt de waterstof 
vanuit vrachtwagens in gasflessen aangevoerd 
("lagedrukopslag" 200 ... 400 bar).
Een compressor comprimeert de waterstof tot 
950 bar. Waterstof wordt opgeslagen in een 
"hogedruk tussenopslag".
Tijdens het tankproces wordt de waterstof uit 
een "hogedruk bufferopslag" eerst voorgekoeld
tot een temperatuur van circa -33 tot -40 ° C.

Vuldruk voor auto's: 700… 750 bar 
Vrachtauto’s: 350 bar
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Afbeelding: RESATO



2

• Een nieuw tankstation in Nederland bevindt zich in Den Haag.
• Hier is door een Nederlandse leverancier een compleet systeem opgeleverd.
• De waterstof wordt lokaal d.m.v. elektrolyse geproduceerd en op 950 bar

gecomprimeerd.
•
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Afbeelding: RESATO

De Coriolismeter bevindt zich in de afnamezuil. 
Gekoppeld aan een kassasysteem.

Conform OIML –R139
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Dergelijke hoge drukken in combinatie met het extreem
kleine waterstofmolecuul vormen een grote uitdaging
voor alle componenten.

Dwarsdoorsnede van 
een 

hogedrukwaterstofta
nk van roestvrij staal 

en koolstofvezel

Om waterstof als energiedrager voor voertuigen te
kunnen gebruiken, is het nodig om dit in speciale tanks te
vullen.
Vanwege het zeer kleine molecuul met minimale massa,
zijn zeer hoge drukken vereist om de tanks te vullen voor
economisch gebruik.

Voor het tanken van een e-auto met H2-brandstofcel is
bijvoorbeeld een druk van 750 bar vereist.
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TMU-W

Coriolis massflowmeter ontworpen voor

Waterstof tankstations
en

Hogedruktoepassingen.
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Measuring principle

No flow Flow

Phase Phase shift Mass Flow [kg/h]
Cycle duration Frequency Density [kg/m³]
Resistance measuring Temperature [°C]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Coriolis_meter_vibrating_no-flow_256x256.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Coriolis_meter_vibrating_flow_256x256.gif
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1986 2008 2020

Heinrichs ontwikkelt sinds 2008 hogedruk
Coriolis massflowmeters voor waterstof- en
CNG-toepassingen tot 1050 bar.

We hebben de krachtigste en eerste waterstofcoriolismeter ter
wereld met OIML R139-2018-certificering.
Bovendien is Heinrichs Messtechnik een leider in de productie van
Coriolis-apparaten gemaakt van tantaal voor zware toepassingen in
de chemische industrie.

Speciale apparaten voor speciale toepassingen zijn altijd de focus 
geweest.
Heinrichs Messtechnik profiteert van tientallen jaren ervaring in 
onderzoek, ontwikkeling en productie van Coriolis-massaflowmeters.
In 1986 lanceerde het bedrijf met succes zijn eerste Coriolis-
massadebietmeter.
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Bij de ontwikkeling van alle producten maakt Heinrichs gebruik van de modernste
methoden voor het simuleren van mediumsamenstelling- en stromingscondities,
zoals CSM (Computational Structural Mechanics), FEM (Finite Element Method),
CFD (Computational Fluid Dynamics), CEM (Computational Electromagnetics), FSI
(Fluid Structure) Interactie), TFSI (Thermal Fluid Structural Interaction).

Dit maakt een zeer snelle ontwikkeling van meetapparatuur met unieke
eigenschappen mogelijk.

Complexe stromingscondities kunnen onmiddellijk worden geëvalueerd om voor
elke toepassing de optimale oplossing te vinden.
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De combinatie van mediumsamenstelling- en stromingssimulatie bij de
ontwikkeling van de TMU-W maakte een optimale dimensionering van alle
mechanische en elektromechanische componenten mogelijk.

6 mm
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Naast de beste nauwkeurigheid kenmerkt de TMU-
W zich door een zeer laag drukverlies.

Drukverlies Ontwerptool -
Waarden volgens de 
benaderingsformule.

Resultaten van de 
simulatie

Drukverschil

Weging in 
Bypass
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HARTING- aansluiting voor de 
Transmitter

„UNF“ Procesaansluiting
Compact en robuust

Gelaste constructie

Beschermbehuizing

Vulpunt voor stikstof

Beschermbehuizing met 
starre constructie
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Unieke koppelconstructie

Meerlaagse lasnaad voor de 
hogedrukprocesaansluiting.

Spoelhouderplaat

Speciaal ontwikkelde
opnemers.

Exact uitgeblanceerde
meetbuizen
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Zeer compacte
uitvoering en laag

gewicht

TMU-W004 TMU-W006

2,4Kg 2,8Kg
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OIML
De International Organization of Legal Metrology (OIML) is een
wereldwijde, intergouvernementele organisatie. Het belangrijkste doel is
het harmoniseren van de regelgeving en metrologische controles die
worden toegepast of uitgevoerd door de nationale meetdiensten van hun
lidstaten of door aanverwante organisaties.

De belangrijkste soorten OIML-publicaties zijn:
Internationale aanbevelingen (OIML R) Dit zijn modelvoorschriften die de metrologische 
eigenschappen, methoden en apparatuur definiëren die nodig zijn van bepaalde 
meetinstrumenten om hun conformiteit te controleren. De lidstaten van de OIML dienen 
deze aanbevelingen zoveel mogelijk uit te voeren.
Internationale documenten (OIML D) deze documenten dienen ter informatie en zijn 
bedoeld om het werk op het gebied van wettelijke metrologie te harmoniseren en te 
verbeteren.
Internationale richtlijnen (OIML G) deze dienen ook ter informatie en zijn bedoeld als 
richtlijnen voor de toepassing van bepaalde eisen in de wettelijke metrologie.
Internationale Fundamentele publicaties (OIML B) deze definiëren de werkingsregels van 
de verschillende OIML-structuren en -systemen.
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OIML

De belangrijkste soorten OIML-publicaties zijn:
Internationale Aanbevelingen (OIML R) Dit zijn modelvoorschriften die de metrologische 
eigenschappen, methoden en apparatuur definiëren die nodig zijn van bepaalde 
meetinstrumenten om hun conformiteit te controleren. De lidstaten van de OIML dienen 
deze aanbevelingen zoveel mogelijk uit te voeren.

OIML R 137

Gas meters

OIML R 139

Meetsystemen voor 
gecomprimeerde gasvormige 
brandstoffen voor voertuigen
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De "Hydrogen Performance Test" heeft als resultaat:

- Medium temperatuurtest
- Medium druktest
- EMC-test
- Test voor “vochtige” hitte
- Droge hittetests
- Koude tests
- Vibratie test

Accuracy class MPE for the meter
[in % of the measured

quantity value]

MPE for the complete measuring system
[in % of the measured quantity value]

At type evaluation, initial or
subsequent verification

In-service inspection under
rated operating conditions

For general purposes 1,5 1 1,5 2

For hydrogen only 2 1,5 2 3

4 2 4 5
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De "Hydrogen Performance Test" heeft als resultaat:

- Gasinvloed temperatuurtest
- Gasinvloed druktest
- EMC-tests
- Tests voor vochtige hitte
- Droge hittetests
- Koude tests
- Vibratie test
•

De TMU-W behaalt betere waarden dan de vereiste 
nauwkeurigheidsklasse!

Accuracy class MPE for the meter
[in % of the measured

quantity value]

MPE for the complete measuring system
[in % of the measured quantity value]

At type evaluation, initial or
subsequent verification

In-service inspection under
rated operating conditions

For general purposes 1,5 1 1,5 2

For hydrogen only 2 1,5 2 3

4 2 4 5
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Die TMU-W Serie

TMU-W004
TMU-W006
TMU-W012

Meetbereik (max)
4,0 kg/min H2
16,0 kg/min H2
25,0 kg/min H2

Procesdruk
1000bar [14500psi]
500bar [7252psi]
1000bar [14500psi]

± 0,5% (0,1% Vloeistof) 
± Nulpunt stabiliteit

Nauwkeurigheid

• Drukverlies bij Qmax: bis 12bar
• Materiaal : 1.4571 (316Ti) (Wetted parts)

1.4301 (304) (Behuizing)
• Procesaansluitingen: 6MF 9/16-18 UNF

½  NPT F, Hofer 7/8“
Autoclave 6MF  9/16-18, 12 MF ¾-16

• Temperatuur Medium: -40…+100°C (Process)
-40…+55°C (H2 Tankstations)

Temperatuur Omgeving: -40…+55°C
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Transmitter UMC4
• Voedingspanning : 19…36V DC (90…265V AC)
• Uitgang : 4…20mA HART (passiv)

: Impuls (Ui=30V, Ii=60mA, Pi=1,8W)
: Frequenz (1kHz)

• Omgevingstemperatuur : -40…+60°C
• Beschermingsklasse : IP68 (EN 60529)
• ATEX : II (1)2G Ex d [ia Ga] IICT3-T4 Gb
• Certificering : OIML R139:2018

: EMC-Guideline 2014/30/EU
: EN 61000-6-2:2011 immunity industrial environment
: EN 61000-6-3:2011 emission residential, commercial
: Ex-Guideline 94/9/EG

• Behuizing : Eendelige Aluminium constructie
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Rheonik Emerson
HPC010

Kem Küppers
TCM0450
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Model Pmax [bar] Nauwkeurigheid Drukverlies [bar] Tproces [°C] QMax [kg/h] OIML R139-2018

HEINRICHS
TMU-W004

1000 ±0.5% MW ± NP Max. 12 (±10%) -40...+100 ...240 Ja (class 1.5)

RHM 03
Rheonik

1379 ±1% MW
±0.5% (Vloeistoffen!!!)

Geen informatie -196...+350 ...300 Nee

HPC010
Emerson

1034 (±0.5% MW) Max.  191 (Qmax) -50...+125 ...250 Nee

TCMH0450
KEM Küppers

1050 ±1% v. Meetwaarde Max.  50 -40...+100 ...254 Nee

Pro
Compact Design

Het laagste drukverlies
Hoogste nauwkeurigheid

OIML R139:2018

Kontra
Begrenst temperatuurbereik

TMU-W
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• In de afgelopen 2 jaar heeft Heinrichs meer dan 100 Coriolis massflowmeters
verkocht voor hogedruktoepassingen in het bereik van 350… 1000 bar.

• We hebben een langdurige samenwerking met fabrikanten van
waterstoftanksystemen in Denemarken.

• Daarnaast hebben we nog een waterstoftanksysteemfabrikant uit Nederland
als klant gewonnen. Het argument voor ons was onder meer de OIML R139:
2018.
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140

Umsatz [Mrd. €]

Derzeit 2030

• De huidige jaaromzet van de waterstofindustrie in 
Europa is nu ca. 2 Mrd. € 

• In 2030 verwacht men een jaaromzet van140 Mrd. €.

• Gazprom verwacht dat het volume op de EU-markt
alleen al in 2050 € 153 miljard zal bedragen.

• Rusland is van plan het voortouw te
nemen bij de productie van waterstof.
De Eu wordt gezien als de
belangrijkste afnemer. (Blomberg))
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• Met een groeipercentage van ca 6% per jaar
ontwikkelt deze industrie zich uitstekend.)

2020 2024

US$191.8 Mrd.

• Wie zijn onze klanten?
• Fabrikant van de 

waterstoftanksystemen
• TMU-W kan ook worden ingezet 

in alle andere toepassingen met 
zeer hoge drukken.

• Injectie units voor kunststoffen 
(schuimmiddelen), 
waterstoftoevoer en meer.
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TMU-W
The age of HYDROGEN begins...

Vragen of informatie?? INFO.NL@KOBOLD.COM


