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Het bewaken van CO₂-zuiverheid in een 
brouwerij
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Meettechnologieën

Elektrochemische (EC) technologie

Deze technologie is door de jaren heen bewezen en levert 

ongeëvenaarde gevoeligheid en nauwkeurigheid voor bewa-

king van zuurstof. Omdat de gemeten CO2 droog is, was er 

bij EC-sensoren van eerdere generaties sprake van uitdroging 

van elektrolyt, waardoor de sensor regelmatig met elektrolyt 

moest worden bijgevuld. Met de huidige technologie is er 

echter een afdichting op de sensorkap aangebracht, waardoor 

uitdroging van de elektrolyt wordt voorkomen en er geen 

meetproblemen kunnen worden veroorzaakt. De bescherm-

kap met schroefdraad stabiliseert het membraan en voor-

komt kalibratiedrift.

Luminescentietechnologie (LDO)

Bij deze technologie veranderen de optische kenmerken 

van een gevoelige kleurstof (luminescentie) wanneer de 

kleurstof met zuurstof in contact komt. Net als bij alle opti-

sche apparaten, en in  tegenstelling tot EC-technologie, is het 

grote voordeel dat deze meetechniek veel minder afhankelijk 

is van kalibratie- en onderhoudswerkzaamheden. De detec-

tielimiet (LOD) is 17 ppmV terwijl de limiet van de EC-sensor 

ongeveer 2 ppmV is. De nauwkeurigheid van beide meet-

technieken zijn hetzelfde.

Monstername en opstelling

Er bestaan twee oplossingen voor monstername: o� -line en 

 in-line. Elke variant wordt beschreven en beoordeeld met 

EC- en LDO-sensoren.

O� -line met EC-sensor 

Deze uitvoering vereist een  ORBISPHERE model 32001 

 doorstroomcel (1) waarin de zuurstofsensor wordt bevestigd.

Principe: CO₂ afkomstig van verschillende fermentoren gaat 

eerst in de verzamelaar E-1. Met kleppen V-5 tot V-7 kan de 

toevoerleiding worden gekozen, of zuurstofanalyser worden 

aangesloten voor validatie- of kalibratiedoeleinden. Een 

drukmeter P-1 geeft de gasdruk aan. De klep V-4 maakt 

uitdrijven van schuim of andere resten uit de verzamelaar 

mogelijk. De verzamelde CO₂ gaat naar vat E-3, waar deze 

wordt bevochtigd in water om het drooge� ect van de elek-

trochemische sensor bij het meten in droge gassen te ver-

minderen. Indien geopend, dan spoelt de klep V-1 het vat. 

Afb. 2 Opstelling voor CO₂-monstername

Van een aftakking op de hoofdleiding voert een 6 mm of ¼” 

leiding CO₂ naar de zuurstofmeter. Dit was in het verleden 

de eerste set-up zoals hieronder wordt beschreven (2).

Inleiding
In de brouwerij zijn er twee criteria bij het terugwinnen van koolstofdioxide tijdens fermentatie: de 

aanwezigheid van lucht, die een kritische invloed heeft op de smaak en houdbaarheid van het eind-

product moet worden voorkomen. Verder wordt een maximale opbrengst van de CO₂-terugwinning 

verwacht. In dit applicatiebericht worden de oplossingen van HACH voor betrouwbare zuurstofmetingen 

in de teruggewonnen CO₂ gepresenteerd.



Afb. 3 CO2-monstername voor stroomcel 32001 en EC-sensor
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Afb. 4 Principe van de 

ProAcc zelfsluitende klep

Water komt naar binnen via V-8 en de leiding L-01 dient als 

overlaat om het water op een bepaald niveau te houden bij 

het bijvullen van het vat. V-3 is het waterspoelmechanisme 

van het vat. De naaldklep V-2 stelt de doorstroming af die 

in de doorstroommeter (type rotameter) is aangegeven. Let 

op: de doorstroommeter mag nooit aan de uitlaat van de 

doorstroomkamer worden geïnstalleerd. Dit is omdat het 

juiste CO₂-gehalte wordt weergegeven wanneer de sensor 

werkt bij omgevingsdruk, na de naaldklep. Een typische 

monsterstroom van 1  –  5 mL/min is erg laag en levert geen 

gezondheids- of veiligheidsproblemen op.

O� -line met LDO-sensor

Meting van droog gas is geen probleem met LDO-sensoren. 

Daarom kan de vorige opstelling worden vereenvoudigd 

door het bevochtigingsvat te verwijderen. 

In-line

De directe in-line monstername wordt mogelijk gemaakt 

door gebruik van de ORBISPHERE zelfsluitende „ProAcc”-

klep, in combinatie met de Varivent™-behuizing (Afb. 4).

Door een LDO- of EC-sensor in te 

voeren, wordt een kamer geopend 

waar een gedeelte van de hoofd-

stroom doorheen zal stromen. Het 

tegenovergestelde gebeurt wanneer 

de sensor wordt verwijderd. Het 

belangrijkste voordeel hiervan is 

dat een procesonderbreking wordt 

voorkomen omdat de gasstroom 

altijd in de leiding blijft.

Desondanks is het gevolg altijd dat de sensor de totale 

zuurstofdruk meet en daarom gecompenseerd moet worden 

met de totale druk van de leiding. 

Vergelijking van uitvoeringen 

Door combinatie van monstername en detectietechnologieën 

zijn er tegenwoordig drie opties voor zuurstofmetingen in 

CO₂-terugwinning. Geen van deze opties kent exclusieve 

voordelen. Hoewel de o� -line-uitvoeringen fl exibiliteit bieden 

voor onderhoud en verschillende aansluitingen voor CO₂-

bronnen mogelijk maken, is de in-line-uitvoering minder 

complex. De LDO vereist minder onderhoud maar heeft een 

detectiegrens van 17 ppmV, ten opzichte van 2 ppmV voor 

de EC-sensor. De EC-technologie is hierdoor beter geschikt 

voor bewaking van CO₂ met een hoge zuiverheid of voor 

validatiedoeleinden als er een externe analyser wordt 

gebruikt ter referentie.

O� -line In-line

Criteria EC LDO EC LDO

Laagste 

detectieniveau 

[ppmV]

2 20 2 N.v.t.

Nauwkeurigheid 

[ppmV]
±2 ±17 ±2

Geen extra 

druksensor 
+ + + + + + ---

Langdurige stabiliteit + + + -

Sensorextractie 

zonder 

 procesonderbreking 

+ + + + + + + + +

Validatie met 

externe referentie 
+ + + + + + -

Responstijd 

na onderhoud
-+ + + + -+

Onderhouds-

frequentie
+ + + -

Complexiteit + + + + + +

Kosten + + +


