Inleiding
EMMET Energy richt zich op het opslaan van elektrische energie in CH4, met als doel flexibiliteit
te bieden voor seizoensfluctuatie’s in de vraag en aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit.
De opschaalbaarheid en betaalbaarheid zijn hierin de grootste aandachtspunten, en daarmee de
belangrijkste beslis criteria bij de systeem definitie. De keuze van CH4 als energiedrager tijdens
opslag komt hier door: er is al een faciliteit voor opslag van CH4 in Nederland op de schaal die
nodig is om de seizoensfluctuaties van Nederland op te vangen. Dit scheelt enorm in de
investeringskosten. Meer informatie kan gevonden worden op: https://www.emmetenergy.com

Context definitie
Het systeem maakt gebruik van een Solid Oxide Cell (SOC). Dit is een Cell, die omkeerbaar is: kan
als Fuel Cell werken, maar ook in onveranderde vorm als Electrolyse Cell.
Voor de weg van CH4 naar elektriciteit kan de SOC dit in 1 stap.
Voor de weg van elektriciteit naar CH4 zijn 2 stappen nodig: eerste de SOC gevolgd door een
katalyse stap. Daarin zet de SOC eerst H2O om in H2 en O2; vervolgens wordt met een
katalysator de H2 + CO2 omgezet in CH4.
Deze specificatie gaat over deze katalysator.

Fig. 1. Proces schema: elektriciteit -> CH4. Binnen de groene stippellijn de scope van deze
specificatie.
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Bij de omzetting van de H2+CO2 naar CH4 komt warmte vrij. Deze warmte energie gaat benut
worden om stoom te maken van water. Die stoom heeft de SOC nodig om zijn omzetting naar H2
o
te doen. Het katalysator-materiaal heeft een optimale werk temperatuur bij 230 C: op die
temperatuur werkt de omzetting goed en treedt er (zo goed als) geen degradatie op. Water kookt
o
op 230 C bij een druk van 28 bara. Door de buis met katalysator korrels in een stoomvat van 28
bara te hangen, ontstaat er de gewenste warmteoverdracht voor de stoomproductie en de
gewenste koeling van het katalysator materiaal.

Scope van de uitbesteding
Het pakket aan werkzaamheden bij deze uitbesteding bevat:
- het mechanisch en elektrisch ontwerp, inclusief de benodigde documentatie;
- sterkte berekening stoomketel;
- het selecteren van de componenten;
- het inkopen en laten maken van de componenten;
- stoomketel keuring;
- samenbouwen van de componenten tot een werkende module;
Daarbij zullen er ook zaken langskomen, die anders blijken dan vooraf voorgesteld. Met creativiteit
oplossingen genereren voor deze zaken, is onderdeel van de scope. Het doel van het algehele
project is om zo veel mogelijk te leren. Deze verrassingen zijn belangrijke leermomenten, waar we
naar op zoek zijn. En moeten daarom zo veel mogelijk gedeeld worden.
Buiten de scope is het katalysator materiaal zelf. Alleen de lege buis, waar de katalysator korrels
in gaan komen, zit binnen de scope.

Technische beschrijving
De opgeleverde module krijgt een plek in een reeds bestaande testopstelling, die op de foto hier
onder te zien is.

Fig. 2. Foto van huidige testopstelling; voor zijde.
De gestreepte rechthoek markeert de positie waar de methanatie stoomketel geplaatst gaat
worden. De aluminium frame-balken in het midden worden hiervoor tijdelijk verwijderd, zodat de
ketel naar binnen gereden kan worden. Tijdens het onderzoek moet de ketel er ook weer uit
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gereden kunnen worden. De deksel van de stoomketel moet voorzien worden van een hijsoog. En
ook de stoomketel zelf moet van hijsogen voorzien worden.
Aan de achterzijde van de testopstelling is ruimte voor de
elektrisch schakelkasten. Momenteel zijn er aan deze
achterzijde 2 kasten gemonteerd.

Fig. 3. Foto van huidige testopstelling; achter zijde.
Onderstaand een schets van hoe de stoom ketel met de buis katalysator materiaal er uit zal zien.

Fig. 4 Schets van de methanatie stoomketel.
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Technische specificatie
Functionele eisen:
Katalyse van H2+CO2 naar CH4
De chemische omzetting is weliswaar geen onderdeel van de scope van deze uitbesteding, maar
is wel de hoofdreden voor de ontwikkeling van de methanatie stoomketel. Anderen hebben reeds
onderzoek gedaan naar dit proces en daar is uitgekomen, dat een buis voldoet van:
Opmerking
Materiaal

316Ti

Binnen diameter

36,0 +/- 3,0 mm

Lengte gevuld met katalysator materiaal

1200 +/- 30 mm

Lengte buis (van koppeling tot koppeling)

1600 +/- 50 mm

Inwendige druk minimaal

1 bara

Inwendige druk maximaal

5,0 bara

Uitwendige druk minimaal

1 bara

Uitwendige druk maximaal

28 bara

Reden: corrosie bestendigheid syngas

Omgevingsdruk

Omgevingsdruk

Tabel 1. Katalyse van H2+CO2 naar CH4
De katalysator korrels in de buis moeten vervangen kunnen worden. Daarvoor moet de buis los
geschroefd kunnen worden en er vul opening ontstaan om de korrels er uit en verse er weer in te
kunnen gieten. De opening dient gelijk te zijn aan de binnen diameter van de buis in de tabel.
Water niveau regelen.
Het katalysator materiaal in de buis moet zich altijd onder het water niveau bevinden, zodat dit
materiaal door het water gekoeld wordt. Daarnaast moet er boven het water niveau ruimte zijn
voor de stoom op de druk op te kunnen bouwen.
Opmerking
Water

Gedemineraliseerd

Druk minimaal

1 bara

Druk maximaal

28 bara

Minimale ruimte tussen deksel en waterniveau

200 +/- 50 mm

Debiet waterpomp

0,05 +/- 0,01 L/min

Gemiddeld: 0,016 L/min.

Minimale waterhoogte boven katalysatormateriaal

50 mm

Zie reden boven deze tabel.

Wordt geleverd vanuit het lab.

Tabel 2. Water niveau regelen
De toevoer van het verse koude water zal een verstoring geven op de water temperatuur in de
stoomketel. Dit kan gecompenseerd worden met extra warmte energie uit de elektrische Vessel
Heater. Dit eﬀect zal onderdeel zijn van het onderzoek met deze methanatie stoomketel. Plaatsing
van de water ingang bij de heater maakt deze verstoring (wellicht) kleiner, dus graag zo uitvoeren.
Het onderzoek richt zich op betaalbare energie opslag. Een goedkope water niveau meting is dan
een vereiste. Een water niveau schakelaar in combinatie met een aan- en uitschakelende pomp is
waarschijnlijk het meest kosten eﬀectief. En is daardoor ook voor de testopstelling gewenst.
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Verwarmen Inkomend gas
De inkomende gassen voor de methanatie stoomketel worden vanuit de reeds bestaande
testopstelling aangeleverd met het juiste debiet en druk.
Voor de dimensionering van het gas verwarmingssysteem en de leidingen is het echter
noodzakelijk te om te weten wat de gassoorten en hoeveelheden zijn, die het katalysator
materiaal in gaan.
Er gaan 2 soorten processen door de methanatie stoomketel:
1. Reduceren van het katalysator materiaal met verhit H2;
2. De methanatie met de katalysator met H2 en CO2.
Beide processen hebben een ander samenstelling van het gas, temperatuur en druk:
Gas debiet
Proces 1. 0,72 mol/min H2

Druk

Temp. Heater In

Temp Heater Uit

3,1 bara

21 C

o

500 C

Proces 2. 0,72 mol/min H2 + 4,8 bara
0,18 mol/min CO2

21 C

o

230 C

Opmerking

o
o

Tabel 3. Verwarmen inkomende gas
Water in de stoomketel elektrisch verwarmen.
Het demi water in de stoomketel gaat op 2 manieren verwarmd worden:
- door het katalysator materiaal in de U-vormige buis tijdens de omzetting naar CH4;
- door het elektrische verwarmingselement; 1. tijdens het in bedrijf komen: een groter vermogen
en 2. tijdens het proces van de omzetting naar CH4: een lager vermogen.
Het proces is zodanig gedimensioneerd, dat er tijdens de productie van CH4 door het katalysator
materiaal, altijd nog iets door de elektrische heater bij-verwarmd moet worden.
Voorwaarden voor het starten van elektrische verwarming van het water, is de aanwezigheid van
water. Er moet een beveiliging komen, zodat het verwarmingselement niet doorbrandt als gevolg
van een te lage waterstand in de ketel. Bijvoorbeeld, dat de Vessel Heater Controller past kan
starten met verwarmen, als een water niveau schakelaar aangeeft, dat er voldoende water in de
stoomketel zit. (Dat wordt waarschijnlijk een extra level switch: anders schakelt de heater af, als
de waterpomp aan het bij-vullen is).
De proces bedrijfs temperatuur wordt bepaald door de druk, waarbij de pressure relief valve
opent. Er zal een tolerantie op deze relief valve zitten, waardoor de exacte waarden van deze
temperatuur tijdens het opstarten bepaalt moet worden. Deze bepaalde proces bedrijfs
temperatuur wordt vervolgens ook de water temperatuur tijdens het proces van de omzetting van
H2+CO2 naar CH4 in de katalysator buis: deze buis genereert dan warmte; het te kort wordt
aangevuld door de elektrische verwarming tot de bepaalde proces bedrijfs temperatuur.
Tijd van 20C
-> 230C

Temperatuur
Nauwkeurigheid

In bedrijf
komen

2 uur

+/- 1 C

Proces van
de omzetting
naar CH4

n.v.t.

+/- 1 C

Aflees nauwkeurigheid
elektrisch vermogen

o

+/- 1 Watt

o

+/- 1 Watt

Opmerking

Tabel 4. Water in de stoomketel elektrisch verwarmen.
Gewenste metingen:
De methanatie stoomketel heeft tot doel om meetdata te genereren. Dus naast zorgen dat het
proces tot stand komt, is het aanbieden van meetgegevens ook een functie. Op 5 locaties langs
de buis zal de temperatuur met een thermokoppel gemeten worden.
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Meet bereik

Nauwkeurigheid

Druk in de stoomketel

1 tot 30 bara

+/- 1,0 bar

Temperatuur water in
stoomketel

20 C tot 240 C

Temperatuur in
katalysator buis: positie1

20 C tot 600 C

Temperatuur in
katalysator buis: positie2

20 C tot 600 C

Temperatuur in
katalysator buis: positie3

20 C tot 600 C

Temperatuur in
katalysator buis: positie4

20 C tot 600 C

Temperatuur in
katalysator buis: positie5

Analoge meter met wijzerplaat.

o

Af te lezen op Vessel Heater
Controller.

o

Thermokoppel Type: K

o

Thermokoppel Type: K

o

Thermokoppel Type: K

o

Thermokoppel Type: K

o

Thermokoppel Type: K

o

o

+/- 0,5 C

o

o

+/- 1,0 C

o

o

+/- 1,0 C

o

o

+/- 1,0 C

o

o

+/- 1,0 C

20 C tot 600 C

o

o

+/- 1,0 C

0-2000 Watt

Zie tabel 4.

Elektrisch vermogen
Vessel Heater

Opmerking

Af te lezen op Vessel Heater
Controller of via PC.

Tabel 5. Gewenste metingen
Thermische isolatie van de stoomketel
De test met het katalysator materiaal wordt waardevoller, als het proces van de uiteindelijk
oplossing benaderd wordt. Deze uiteindelijke oplossing zal een hoog rendement nastreven en
daardoor goed geïsoleerd zijn. De testopstelling zal door zijn afmetingen en lage vermogen altijd
relatief veel warmte verlies hebben. Een goede isolatie van de stoomketel nastreven is daarom
een vereiste.
Rd [m2.K/W]
Rondom

> 5,6

Onderzijde

> 5,0

Bovenzijde

> 2,7

Opmerking

Zal lastig zijn: waar mogelijk isolatie aanbrengen, maar als het
bediening en onderhoud in de weg zit: weglaten.

Tabels 6. Isolatie waarden
Afmetingen van de methanatie stoomketel
Zoals in Fig. 1. aangegeven komt de methanatie stoomketel in het middelste compartiment van
de testopstelling. De stoomketel moet er in gereden kunnen worden, waardoor er aan zijkanten tot
frame ruimte vrijgehouden moet worden. De ketel staat op de vloer van het laboratorium. Van de
vloer tot aan de uiteinde van de gasleidingen verbonden aan de stoomketel is de hoogte zoals
aangegeven in onderstaande tabel:
Afmeting

Opmerking

Hoogte totaal

1530 [mm]

Gemeten vanaf de vloer tot uiteinde stoomleiding

Hoogte tot deksel

900 [mm]

Gemeten vanaf de vloer

Breedte (horizontaal)

900 [mm]

Diepte (horizontaal)

900 [mm]

Het bedieningspaneel mag echter naar voren uitsteken.

Tabel 7. Afmetingen methanatie stoomketel
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Fig. 5 Schets afmetingen methanatie stoomketel; zijaanzicht.

Fig. 6 Schets afmetingen methanatie stoomketel; bovenaanzicht.
Hanteren van de module:
De methanatie stoomketel zal gedurende testen aangepast gaan worden. Naar gelang de test
resultaten zullen de afmetingen van de buis met katalysator materiaal gevarieerd gaan worden.
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Hiervoor moet de stoomketel uit de testopstelling gereden kunnen worden, getransporteerd en
geopend.
De volgende hulpmiddelen lijken hiervoor nodig (andere oplossingen zijn mogelijk):
- een gladde rij-plaat (voor makkelijk manoeuvreren in de testopstelling);
- (zwenk)wielen;
- hijsoog aan de deksel van de stoomketel;
- hijsogen op de hoekpunten van de boven flens van de ketel;
- drainage mogelijkheid (deze is sowieso noodzakelijk om Proces 1 in de paragraaf “Verwarmen
Inkomend gas” uit te kunnen voeren).
Elektrische schakelkast en bedieningspaneel:
De elektrische voeding komt binnen in deze kast en verdeeld deze over de verschillende
gebruikers. De voorzijde van deze kast zal tevens fungeren als bedieningspaneel. De inhoud van
kast zal bestaan uit:
- Hoofdschakelaar aan de voorzijde;
- Een aardlekschakelaar in deze kast;
- Zekeringsautomaten naar de verschillende gebruikers;
- Temperatuur controller Methanator Heater, incl. oververhittingsbeveiliging;
- Relais voor de waterpomp;
- Temperatuur controller voor de Vessel Heater;
- Solid State Relais voor de Vessel Heater.
Naast de hoofdschakelaar zijn op de voorzijde te vinden:
- Schakelaar voor: “Water Level Control”;
- Controle lamp voor het aan staan van Water Level Control, kleur: Wit;
- Controle lamp voor “Water Level Low”, kleur: Oranje of Geel;
- Controle lamp voor “Water Level OK”, kleur: Groen;
- Bedieningsscherm van de Methanator Heater Controller;
- Bedieningsscherm van de Vessel Heater Controller, met vermogensaanduiding;

Fig. 7 Lokatie elektrische schakelkast aan de voorzijde van de methanatie stoomketel.
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Voor het bedieningsgemak willen we het bedieningspaneel zo hoog mogelijk plaatsen. Er lopen
echter 2 aluminium frame balken voor de ketel langs. De bovenste balk is de beperking voor de
hoogte, zoals aangegeven in fig. 7. Zoals op Fig. 6. te zien is willen we het bedieningspaneel door
het frame naar voren laten steken.
Interfaces:

Fig. 8. Overzicht interfaces, bovenaanzicht.
Richting:
Naar

Locatie
Soort
(gemeten vanaf de vloer) aansluiting

Diameter

Demi Water IN

Achteren

Hoogte: 0 - 230 mm
of
Hoogte: 310 - 720 mm

Slangpilaar

1/2”

Water drain

Achteren

Hoogte: 0 - 230 mm

Slangpilaar

1/2”

Gas IN

Achteren

Hoogte: 1110 - 1530 mm

Swagelok buis

10 mm OD

Gas OUT

Rechts

Hoogte: 1110 - 1530 mm

Swagelok buis

10 mm OD

Steam OUT

Rechts

Hoogte: 1530 mm

vrij te kiezen

vrij te kiezen

Steam drain

Links

Hoogte: 1110 - 1530 mm

vrij te kiezen

vrij te kiezen

Tabel 8. Vloeistof en gas Aansluitingen.

Samenstelling

Druk

Demi Water IN

Demi Water

1,5 bara

20 C

Water drain

Demi Water

1,0 bara

20 - 230 C
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Samenstelling

Druk

Temperatuur

Gas IN

80% H2 + 20% CO2

4,8 bara

20 C

Gas OUT

4% CO2 + 54% H2O
+ 16% H2 + 26% CH4

1 - 3 bara

230 C

Steam OUT

H2O

1 - 28 bara

230 C

Steam drain

H2O

1 - 28 bara

100 - 230 C

o

o

o

o

Tabel 9. Vloeistof en gas Eigenschappen.
Voltage
Power In

Current

230 V AC max. 16 A

Thermokoppels (5 stuks)
type: K

Kabel lengte

Stekker

7 mtr.

geen

3 mtr.

Miniatuur stekkers;
gelabeld: TC10-TC14

Tabel 10. Elektrische Interfaces.

Veiligheid
Stoomketel veiligheid
De stoomketel moet voorzien zijn van een keuring van het stoomwezen.
Certificaat mee leveren.
Elektrische veiligheid
Zorgen voor een elektrisch veilig systeem.
Temperatuur veiligheid:
- voorkomen van oververhitten van de Methanator heater;
- voorkomen van oververhitten van de Vessel heater;
- markering aan Stoom uitgang: Hot Surface;
- markering aan de Gas uitgang: Hot Surface

Delen van Informatie en kosten effectieve oplossingen
Het onderzoek is er op gericht, om een betaalbare opslag van duurzaam opwekte energie te
vinden. Naast een werkend systeem, met een redelijk rendement, zijn dan ook de kosten van het
uiteindelijke systeem belangrijk. Als er voor een bepaalde functie 2 oplossingen zijn, waarbij de
ene met grote zekerheid werkt, maar wel duur is, en de ander misschien werkt maar goedkoper is:
dan valt altijd de keuze op de tweede: de goedkopere oplossing. Waarbij tijdens de test duidelijk
wordt, of deze werkt.
Ook ervaringen tijdens het maken van de onderdelen zijn belangrijk: was het materiaal goed te
bewerken? Waren er speciale handelingen nodig? Welke materiaal soorten zijn gebruikt en welke
bewerkingsmethoden bleken nodig? Etc. Dit hoeft niet in een rapport vastgelegd te worden: dat
doet de opdrachtgever. In een gesprek de informatie delen is voldoende.

Op te leveren documenten
Elektrisch bedrading-schema
Handleidingen van de thermische controllers
Sterkte berekening stoomketel
Certificaat keuring stoomwezen
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Planning en financiën
Duur

Datum
gereed

1d

feb ‘20

Nadere toelichting op specificatie (indien nodig)

1 wk

mrt ‘20

Opstellen en versturen oﬀerte

2 wk

mrt ‘20

1d

mrt ‘20

Ontwerp

4 wk

apr ‘20

Opvragen kosten componenten en maakdelen

4 wk

mei ‘20

1d

mei ‘20

1 wk

mei ‘20

1d

mei ‘20

Materialen bestellen en laten leveren

8 wk

jul ‘20

Samenbouwen en deelstukken testen

5 wk

aug ‘20

Stoom certificering

1 wk

aug ‘20

Gehele module testen

2 wk

aug ‘20

1d

aug ‘20

1 wk

sep ‘20

1d

sep ‘20

Transport naar de Testopstelling

1 wk

sep ‘20

Aansluiten en in werking zetten

1 wk

sep ‘20

Testen van module in testopstelling

3d

sep ‘20

Wijzigingen doorvoeren + overdracht documentatie

2d

okt ‘20

Betaal moment 3.

1d

okt ‘20

Toezending specificatie

Toekenning opdracht: start

Review: start maaktraject: Go - No Go
Wijzigingen doorvoeren
Betaal moment 1.

Review: module test resultaten
Wijzigingen doorvoeren
Betaal moment 2.

Tabel 11. Planning
Betalingscondities: 30 dagen netto
Leveringscondities: Aan de testopstelling in de TU/e laboratorium ruimte; Turn key.
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