
De bijzondere effecten die het meten van waterstof zo lastig maken



Tradinco Instruments

• Kalibratie apparatuur

• Sensoren

• Testbanken

• Kalibratie software

Tradinco Calibration Lab

• RvA kalibratie lab

• ISO17025

• Scope: druk, temperatuur, elektrisch

• 0.0002 bar t/m 2500 bar



Waterstof 

• is het lichtste element wat we kennen

• is bij kamertemperatuur en druk 14 keer lichter dan lucht

• is zo licht dat het aan de zwaartekracht van de aarde kan ontsnappen en de ruimte kan 
binnendringen

• is niet giftig, kleurloos en geurloos

• brandt met een onzichtbare vlam

• is uiterst ontvlambaar wanneer het met zuurstof wordt gemengd

• vertegenwoordigt ongeveer 75% van de elementmassa van het universum



Technieken voor drukmetingen

Manometer           Druktransmitter Druksensor Drukbalans Optisch



Opbouw druksensor
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Materiaal brosheid
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Permeabiliteit
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Gasvorming in de olie



Is goud op mijn diafragma nodig?

Drukbereik

Temperatuur bereik

Concentratie H2

Toelaatbare fout

Gewenste levensduur

Effect op meting

Is er goud nodig

Dikte goudlaag

Kosten

Levensduur



Beïnvloeding referentie



Manometer

• Geschikte oplossing voor lokale uitlezing

• Ook digitale varianten beschikbaar

• Minder nauwkeurig

• Let op omgevingstemperatuur

• Let op materiaal bourdon tube (H2-brosheid)



Joule-Thomson-effect

• Bekend effect voor alle gassen
• De meeste gassen koelen af bij expansie en warmen op bij compressie
• Bij waterstof (helium en neon) is dit precies andersom



Typische drukken bij tanken personenauto’s

~0→700 bar1000 bar30→1000 bar30 bar



Typische drukken bij tanken personenauto’s

max 80°C

~0→700 bar1000 bar30→1000 bar30 bar



Typische drukken bij tanken personenauto’s

max 80°C

~0→700 bar1000 bar30→1000 bar30 bar

-200°C



Ideale gaswet

*Hellingshoek afhankelijk van constante volume
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Normaliseren
700 bar bij 15 °C

*Hellingshoek afhankelijk van constante volume
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Druksensoren

Voordelen

• Goedkoop

• Temperatuur gecompenseerd

• Klein formaat

• Gestandaardiseerd

Nadelen

• Lage drukken

• Bescherming MEMS

• Outputsignaal

• Vaak niet geschikt voor H2



Optisch (reflector membraam)

Voordelen

• Fotodiode zit ver van H2

• Niet gevoelig voor EMC verstoringen

Nadelen

• Uitgebreidere kalibratie nodig

• Data-acquisitie niet industrieel standaard (duurder)

• Permeabele materialen



Optisch (glass fibre)

Voordelen

• Geen permeabele materialen 

• Meerdere sensoren in 1 fibre combineren

• Niet gevoelig voor EMC verstoringen

Nadelen

• Uitgebreidere kalibratie nodig

• Data-acquisitie niet industrieel standaard (duurder)

• Hoe druk doorvoer nodig

• Gevoeligheid temperatuur



Specificaties

Temperatuur

• Gas & omgeving temperatuur

• Druk transmitters -20 t/m 80 °C Industrieel -40 t/m + 150 °C

Druk

• Temperatuur compensatie

• Bereik

• Meetprincipe

Mechanisch

• Materiaal brosheid

• Gouden coating op membraan



Meten van temperatuur 

• Temperatuur wordt aan de buitenkant van de buis 
gemeten
• Verminderen kans lekkage

• Makkelijker onderhoud

• Geen materiaal issues

• Buis voor waterstof vaak goed temperatuur 
geleidend + dunne wand

• Isolatie rondom meetpunt om meetpunt 
homogeen te houden

• 0,1 °C nauwkeurig



Samenvatting

• Kijk goed naar de extremen van de procescondities

• Kies de juiste meetmethode

• Gebruik de juiste materialen

• Laat uitrekenen een goudlaag noodzakelijk is

• Laat je goed adviseren



Bedankt voor uw aandacht

Neem contact met ons op voor meer informatie of advies

+31 79 2033 130 sales@tradinco.com


