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EEN ZOUTZUURGASINCIDENT IN VOGELVLUCHT 
Zoutzuurgas, veroorzaakt door ontleding van PVC, kan lekkage veroorzaken van componenten in het 

gasnet. Vooral componenten die (deels) uit POM bestaan en onder spanning staan 

(spanningscorrosie) kunnen snel na aanraking met zoutzuurgas lek raken. Om deze reden is het snel 

herkennen van een zoutzuurgasincident en vervolgens adequaat handelen van groot 

veiligheidsbelang. 

 

Snel herkennen 

Wordt bereikt door: 

• Personeel op het SMP (zie bijlage I: afkortingen) bekend te maken met de storingsmeldingen 

en/of combinatie van storingsmeldingen die wijzen op een mogelijk zoutzuurgasincident. 

• Storingsmonteurs bekend te maken met de verschijnselen in het veld die wijzen op een 

mogelijk zoutzuurgasincident. 

 

Adequaat handelen 

Is gericht op: 

• Het stoppen van eventuele lekkages en het voorkomen ervan. 

• Het beperken van de verspreiding van het zoutzuurgas. 

Te bereiken door: 

• Het drukloos maken van het net(gedeelte) waarin zoutzuurgas aanwezig is of het verlagen 

van de druk nabij de bron van het zoutzuurgas. 

Omdat zoutzuurgas snel en over grote afstand met het aardgas meegevoerd kan zijn, kan het 

verstandig zijn een groot gebied (wijk, dorp) drukloos te maken. 

 

Omdat bij het drukloos maken het zekere voor het onzekere is genomen, zitten mogelijk meer klanten 

‘zonder gas’ dan noodzakelijk. De volgende stap is dan ook voor zoveel mogelijk klanten de (veilige) 

gaslevering herstellen door: 

• Het netgedeelte te lokaliseren en vervolgens te isoleren waar zich lekkages hebben 

voorgedaan en/of waar nog zoutzuurgas in het net wordt aangetroffen. 

Een dienst die de aanwezigheid van zoutzuurgas kan aantonen kan hierbij behulpzaam zijn. 

• Vervolgens weer ‘Gas geven’ door het niet geïsoleerde gedeelte weer op druk te brengen. 

 

Vervolg 

Het vervolg bestaat uit twee fasen: 

1. Een fase die er op gericht is het vervuilde net(gedeelte) weer in bedrijf te nemen en de 

gaslevering naar alle klanten te herstellen. 

Belangrijk is om deze fase goed voor te bereiden. 

2. Een (latere) fase waarbij: 

a. Het verspreidingsgebied van het zoutzuurgas moet worden vastgesteld. 

Het zoutzuurgas heeft zich mogelijk ver in het net verspreid. De meetdienst heeft alleen 

de momentane aanwezigheid ervan aan getoond. Nu moet worden vastgesteld welke 

netgedeelten (kortstondig) aan zoutzuurgas zijn blootgesteld of waar het zoutzuurgas, 

gebonden aan water, eventueel nog aanwezig is. 

b. De gevolgen van het zoutzuurgas goed in kaart worden gebracht. 

Het gaat hier om de gevolgen die zich op termijn kunnen voordoen. 
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1 DOELSTELLING HANDLEIDING 
Deze handleiding: 

• Geeft handvatten voor het herkennen van zoutzuurgasincidenten op basis van 

storingsmeldingen door klanten. 

• Biedt oplossingsrichtingen gericht op het zoveel mogelijk beperken van de verspreiding van 

zoutzuurgas in een LD gasdistributienet. 

• Dient tevens als leidraad om het verspreidingsgebied nauwkeurig vast te stellen, de gevolgen 

in kaart te brengen en te bepalen of en zo ja, welke vervolgacties moeten volgen. 

• Gaat in op de gezondheidsaspecten van zoutzuurgas voor klanten en monteurs die ter 

plaatse zijn of gaan. 

• Geeft achtergrondinformatie over de mogelijke gevolgen van een zoutzuurgasincident.  

2 TECHNISCHE AFBAKENING 
Deze handleiding is: 

• Van toepassing op gasleidingsystemen met bedrijfsdrukken t/m 200 mbar. 

• Onlosmakelijk verbonden met de VIAG, de VWI’s en het CMP van de betreffende 

netbeheerder. 

3 LEESWIJZER 
Deze handleiding: 

• Behandelt het herkennen van zoutzuurgas vanuit de storingsmeldingen en op de 

storingslocatie. Tevens de voorbereidende acties die moeten worden getroffen. 

• Geeft aanwijzingen voor het beperken van het verspreidingsgebied. 

• Gaat in op de acties die nodig zijn onmiddellijk na het ontstaan van het zoutzuurgasincident 

en op de acties die nodig zijn om de staat van het gasnet vast te stellen en – indien nodig – 

weer in goede staat te brengen. 

• Noemt een aantal aandachtspunten voor de projectorganisatie en de nazorg. 

• Bevat een apart hoofdstuk waarin de veiligheidsaspecten worden belicht, zie 9.  

• Heeft een bijlage I waarin de afkortingen worden verklaard. 

• Let op!  

In deze handleiding wordt met eindnoten verwezen naar opmerkingen en achtergronden die 

in bijlage IV zijn opgenomen. De eindnoten zijn tussen haken geplaatst en [geel gemarkeerd].  

• Verwijzingen naar een hoofdstuk of paragraaf worden kortweg aangegeven met bijvoorbeeld 

9.4. 
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3.1 Documenthistorie 
 

Versie Datum Opmerking 

1.0 17 november 2015 Eerste uitgave van de Technische Handleiding 

2.0 10 september 2018 Voornaamste aanpassingen zijn: 

• Enkele maatregelen zijn aangescherpt 

• T.a.v. van het aantasten van metalen door zoutzuurgas zijn de 
omstandigheden waaronder, de mate waarin en ervaringen tot 
op heden (september 2018) toegevoegd (bijlage III) 

3.0 5 april 2022 Voornaamste aanpassingen zijn: 

• Toevoegen van de mogelijkheid om leidingen te spoelen 
m.b.v. een waterzuigwagen. Dit als alternatief voor het 
vervangen van met roet vervuilde leidingen. 
Deze toevoeging in verwerkt in § 6.1.2, 3e aandachtsbolletje 
en in IV Bijlage, xviii 
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4 HERKENNEN 

4.1 Algemeen 
Zoutzuurgas ontstaat door ontleding (= ‘verbranding’ bij de afwezigheid van zuurstof) van PVC bij een 

temperatuur hoger dan 190oC. Zo wordt een zoutzuurgasincident bijvoorbeeld veroorzaakt door 

overbelasting van of sluiting in een elektriciteitskabel of –mof waarbij een naast gelegen hard of 

slagvast PVC gasleiding door de ontstane hitte ontleed (onvolledig verbrand). Hierbij ontstaat onder 

meer zoutzuurgas [i]. 

 

  

De ontleding van de PVC gasleiding door sluiting in een elektriciteitskabel 

 

 

Zoutzuurgas is schadelijk voor de gezondheid, zie 9. 

Zoutzuurgas is schadelijk voor tal van materialen en componenten in het gasdistributienet en 

gasverbruikstoestellen [ii]. Om de gevolgen – er kan gaslekkage ontstaan – van de storing te 

beperken is het belangrijk om: 

1. Een zoutzuurgasincident snel als zodanig te herkennen. 

2. De verspreiding van zoutzuurgas te beperken. 

4.2 Het herkennen van een zoutzuurgasincident op het SMP 
Het volgende kan voor de medewerkers van het SMP een aanwijzing zijn dat storingsmeldingen 

betrekking hebben op een zoutzuurgasincident: 

• De aanwezigheid van een PVC gasdistributienet in combinatie met: 

o Een gasluchtmelding buiten – of melding van een vreemde, penetrante lucht buiten – in 

combinatie met een of meerdere elektriciteitsstoringen nabij dezelfde locatie [iii]. 

o Meerdere gasstoringsmeldingen of gasluchtmeldingen binnen (meterkast) in eenzelfde 

gebied, in combinatie met een of meerdere elektriciteitsstoringen nabij dezelfde locatie. 

o Melding van groen gekleurde vlammen en een prikkelende geur bij een open 

verbrandingstoestel (gasfornuis of (keuken)geiser). 

 

  



  

Technische Handleiding 

Omgaan met zoutzuurgasverspreiding in het LD gasdistributienet 

Kiwa Technology  Datum / versie: 5 april 2022 / versie 3.0 Blad 7 van 38 

vereniging van 

energienetbeheerders 

in Nederland 

Vermoedt het SMP een zoutzuurgasincident dan: 

• Brengt het SMP de storingsmonteur(s) op de hoogte van de gezondheidsrisico’s en de te 

gebruiken PBM’s, zie 9.4 en 9.5. 

• Informeert het SMP: 

o Meldpunt (voor zover dit niet is geïntegreerd met het SMP). 

o OIV en WV gas. 

o OIV en WV elektra (mogelijk bij een andere netbeheerder). 

 

Vervolgens: 

• De OIV en WV van beide disciplines evalueren de storingsmeldingen. 

o Geen zoutzuurgasincident: de storingen op de gebruikelijke wijze afhandelen. 

o Zoutzuurgasincident: opschaling conform het CMP, zie ook 4.4. 

4.3 Het herkennen van een zoutzuurgasincident door de 

storingsmonteur 
Door de storingsmonteur (E of G) is een zoutzuurgasincident te herkennen aan: 

• Stank van de verbrandingsgassen nabij de storingslocatie (gas- en elektriciteitsstoring). De 

lucht kenmerkt zich door een onaangename prikkelende geur (zoutzuurgas) en/of een 

penetrante bittere geur (veroorzaakt door componenten van de hars van de elektriciteitsmof). 

Ook is een benzine- of olieachtige geur mogelijk. 

• Verandering van het grondoppervlak, zoals verplaatste of omhoog staande bestrating, droge 

plekken in de straat bij regen of sneeuw. 

Dit duidt mogelijk op een warmtebron (door sluiting in kabel) en/of gaslekkage. 

• Opstijgende dampen uit de bodem. 

• De aanwezigheid van roet in de leiding en appendages. 

• Gezondheidsklachten van omstanders, zichzelf en die van collega’s [iv]. Een indicatie van de 

aanwezigheid van schadelijke stoffen zijn: 

o Geïrriteerde luchtwegen waardoor men veel moet hoesten, een branderig gevoel op de 

borst heeft of benauwdheid ervaart. 

o Geïrriteerde ogen die tranen of bijtend aanvoelen. 

o Plotselinge misselijkheid, duizeligheid en/of hoofdpijn.  

 

Indien een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van zoutzuurgas of andere schadelijke stoffen 

dan moeten de PBM’s worden gedragen zoals genoemd in 9.5. 

4.4 Voorbereidende acties bij een zoutzuurgasincident 
De volgende voorbereidende acties zijn van belang: 

• Benoem een IC. 

• Schakel een meetdienst in die ter plaatse de aanwezigheid van zoutzuurgas in het aardgas 

kan aantonen [v]. 

• Inventariseer de risico’s: 

o Check de gezondheidsrisico’s, zie 9. 

Denk daarbij aan de klanten, hulpverleners, monteurs en omgeving. 
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• Inventariseer, in verband met het eventuele drukloos maken en later weer ‘Gas geven’, het 

getroffen gebied en de lokaal toegepaste componenten: 

o Maak een schatting van de grootte van het getroffen gebied (zie 5.2), weeg daarin mee 

het gasverbruik (buitentemperatuur) en de kans dat gas wordt afgenomen op een 

afgelegen punt in het gebied [vi]. 

o Type gebied: binnenstad (oude toestellen), VINEX-locatie, buitengebied. 

o Kritische verbruikers: verzorgings- en ziekenhuizen e.d. 

o Componenten die lek kunnen raken kort na het in aanraking komen met zoutzuurgas 

[vii].  

o Zie verder eindnoot [ii]. 

• Denk verder aan: 

o Inzet personeel (voorzien van de benodigde PBM’s). 

o Bij koude: opvang getroffen klanten, vervangende warmtebronnen. 

o Zie ook het CMP. 

o Eventuele aanwezigheid van B-kleppen. 

o Eventuele aanwezigheid van onbeveiligde open toestellen. 

o Het informeren – volgens het betreffende protocol communicatie – van gebruikers die 

mogelijk aardgas met ontledingsproducten hebben verbruikt over de effecten: 

▪ Bij verbranding: groene vlam (aanwijzing aanwezigheid zoutzuurgas). 

▪ Op de gezondheid: irritatie van luchtwegen [viii]. 

▪ Op de binneninstallatie: Cv-ketel, geiser, fornuis en overige. 

o Zie ook bij 7.2. 
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5 HET BEPERKEN VAN HET VERSPREIDINGSGEBIED 

5.1 Algemeen 
Aandachtspunten: 

• Denk aan het doen van KLIC-meldingen en MOOR-meldingen (zie www.klicmelding.nl en 

www.moorwerkt.nl). 

• Noteer van klanten waar de gaslevering is onderbroken de adressen met relevante tijdstippen 

zoals begin onderbreking, bezoektijden en herstel levering [ix]. 

5.2 Voorbereidingsfase 
Het getroffen gebied moet zo snel mogelijk in kaart worden gebracht.  

De volgende stappen worden doorlopen: 

• De storingslocatie wordt op een beheertekening aangegeven. 

• De binnengekomen klachten (gasluchtmelding, ‘geen gas’, groene vlammen, 

elektriciteitstoringen) worden verzameld en eveneens op de beheertekening aangegeven. 

Aanvullend kan door zoutzuurgasmetingen (samen met een meetdienst) de grootte van het 

getroffen gebied worden vastgesteld. 

• Bepaal aan de hand van de verkregen informatie welk gebied drukloos moet worden gemaakt 

en geef dit ook op de beheertekening aan [x]. 

5.3 Uitvoeringsfase 
Het getroffen gebied moet geïsoleerd worden. Indien er lekkages als gevolg van het zoutzuur ontstaan 

dient het getroffen gebied ook drukloos gemaakt te worden. Hierbij zijn drie situaties, netconfiguraties, 

te onderscheiden. Die netconfiguraties zijn hieronder beschreven inclusief de stappen die in de 

betreffende situatie worden gevolgd. 

 

1. Een netgedeelte met geen of één districtsstation dat relatief snel geïsoleerd kan worden. 

• Plaats zo (snel) mogelijk een affakkelinrichting in de nabijheid van het incident en fakkel gas 

af. Hiermee wordt voorkomen dat zoutzuurgas zich verder in het gasnet kan verspreiden. 

• Maak het netgedeelte drukloos. 

o Neem hiertoe het districtsstation uit bedrijf en/of kap op strategische plaatsen de 

hoofdleiding(en) [xi]. 

Het is van belang om zo min mogelijk onderbrekingen aan te brengen; des te sneller 

kan men het gebied drukloos maken. 

Als blazen worden geplaatst boor de leiding dan zo mogelijk aan met een gatenzaag en 

bewaar het uitgenomen schijfje voor eventueel krijtonderzoek. Zie 6.2.1. 

o Laat klanten weten dat het gas ‘tijdelijk’ wordt afgesloten, eventueel met hulp van 

brandweer en/of politie. 

• Stel vast waar nog zoutzuurgas in het net aanwezig is. 

o De meetdienst kan dit bepalen door metingen op blaasgatzadels [xii]. 

Mogelijk moet hiertoe een geringe overdruk in het net worden gecreëerd.  

Let op: de verspreiding van het zoutzuurgas laat zich moeilijk voorspellen (spreiding 

gaat veelal op basis van individuele afname) en snel over grotere afstand. 

http://www.klicmelding.nl/
http://www.moorwerkt.nl/
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• Afhankelijk van de resultaten het geïsoleerde gebied vergroten of verkleinen. 

Let op: als te snel wordt overgegaan tot herstel van de gaslevering kan dit leiden tot vergroting 

van het verspreidingsgebied van zoutzuurgas met alle gevolgen (op langere termijn) van dien. 

• Neem het gebied waar geen zoutzuur wordt aangetoond weer in bedrijf. 

o Uitvoeren conform de richtlijn ‘Gas geven’ zie 10. 

• Voor het net(gedeelte) dat niet in bedrijf wordt genomen zie 6.1. 

 

  

Buiten bedrijf gestelde wijk (drukloos gemaakt), 

districtstation uit bedrijf en op drie plaatsen de 

hoofdleiding gekapt. Storingslocatie (gele cirkel), 

gasluchtmeldingen (rode cirkel) 

Isolering van het vervuilde gebied (blauwe omlijning). 

Samen met de meetdienst is bepaald waar nog 

zoutzuurgas aanwezig is, vervolgens is op acht 

plaatsen de hoofdleiding gekapt 

 

2. Een geïsoleerd net met ca. 200 tot 2.000 aangesloten klanten welke gevoed wordt vanuit 

één tot drie districtsstations [xiii]. 

• Plaats zo (snel) mogelijk een affakkelinrichting in de nabijheid van het incident en fakkel gas 

af. Hiermee wordt voorkomen dat zoutzuurgas zich verder in het gasnet kan verspreiden. 

• Maak het net drukloos. 

o Neem het (de) districtsstation(s) uit bedrijf. 

o Laat klanten weten dat het gas ‘tijdelijk’ wordt afgesloten, eventueel met hulp van 

brandweer en/of politie. 

• Stel vast waar nog zoutzuurgas in het net aanwezig is. 
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o De meetdienst kan dit bepalen door metingen op blaasgatzadels, zie eindnoot [xii]. 

Mogelijk moet hiertoe een geringe overdruk in het net worden gecreëerd.  

Boor de leiding dan zo mogelijk aan met een gatenzaag en bewaar het uitgenomen 

schijfje voor eventueel krijtonderzoek. Zie 6.2.1. 

• Afhankelijk van de resultaten het geïsoleerde gebied verkleinen. 

Het is van belang om zo min mogelijk onderbrekingen aan te brengen; minder opkappingen te 

maken. 

• Neem het gebied waar geen zoutzuur wordt aangetoond weer in bedrijf. 

o Uitvoeren conform de richtlijn ‘Gas geven’ zie 10. 

• Bepaal of en in hoeverre het vervuilde netgedeelte weer in bedrijf kan worden genomen.  

Gebruik hierbij de uitkomst van de evaluatie op basis van 4.4. 

• Voor het net(gedeelte) dat niet in bedrijf wordt genomen zie 6.1. 

 

  

Alle districtstations zijn uit bedrijf genomen (blauwe 

vierkanten). Storingslocatie (gele cirkel) 

Vervuild netgedeelte geïsoleerd (hoofdleiding op drie 

plaatsen gekapt). Twee districtstations weer in bedrijf 

(rode vierkanten) 

 

3. De storing doet zich voor in (het centrum van) een grote stad met een vermaasd gasnet en 

tientallen districtsstations [xiv]. 

• Verlaag de netdruk in de omgeving van de zoutzuurgasbron door het verlagen van de 

zenddruk van het (de) nabijgelegen districtstation(s). 

• Fakkel zo (snel) mogelijk gas af in de directe nabijheid van de zoutzuurgasbron. 

o Met een netberekeningsprogramma kan de gasstroming in beeld worden gebracht. 
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o Mogelijk moet aan beide zijden van de zoutzuurgasbron gas worden afgefakkeld. 

 Door de combinatie van druk verlagen en affakkelen wordt verspreiding van het 

zoutzuurgas zoveel mogelijk tegengegaan, de gasstroming in het net wordt zoveel 

mogelijk richting zoutzuurgasbron. 

• Bepaal in hoeverre het netgedeelte drukloos moet worden gemaakt (zie 5.2). 

Gebruik hierbij de uitkomst van de evaluatie op basis van 4.4. 

o Neem – zo nodig – het gebied met ‘gasluchtmeldingen buiten’ geheel uit 

bedrijf.  

Het is van belang om zo min mogelijk onderbrekingen aan te brengen; des te 

sneller kan men het gebied drukloos maken (zie ook eindnoot [xi]). 

o Laat klanten weten dat het gas ‘tijdelijk’ wordt afgesloten, eventueel met hulp 

van brandweer en/of politie. 

o Sluit ALLE hoofdkranen en/of afsluiters in de aansluitleiding in het gebied met 

‘gasluchtmeldingen binnen’ (vanuit de zoutzuurgasbron beginnen). 

Bij ‘niet thuis’ kan mogelijk via overheidsdiensten toegang tot de hoofdkraan worden 

verkregen of de aansluitleiding kan worden afgekoppeld van de hoofdleiding [xv]. 

• Voor het net(gedeelte) dat uit bedrijf is genomen of voor de klanten waarbij de hoofdkaan is 

gesloten zie 6.1. 

 

  

Nabij de storingslocatie (gele cirkel) is een 

districtstation uit bedrijf genomen (blauw vierkant) 

Het verspreidingsgebied is na uit bedrijfname 

districtstation beperkt en zal zich – in combinatie met 

affakkelen – zo weinig mogelijk uitbreiden 
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6 WEER IN BEDRIJF NEMEN VERVUILD NETGEDEELTE 
Op een wijze zoals beschreven in 5.3 is het vervuilde net(gedeelte) geïsoleerd en uit bedrijf genomen. 

Nu volgt: 

1. Een fase die er op gericht is het vervuilde net(gedeelte) weer in bedrijf te nemen en de 

gaslevering naar alle klanten te herstellen, zie 6.1. 

2. Een fase (zie 6.2) waarbij: 

a. Het verspreidingsgebied van het zoutzuurgas vastgesteld moet worden. 

Het zoutzuurgas heeft zich mogelijk ver in het net verspreid. 

b. De gevolgen van het zoutzuurgas goed in kaart worden gebracht. 

Het gaat hier om de gevolgen die zich op langere termijn kunnen voordoen. 

6.1 Weer in bedrijf nemen 
Overweeg de vervolgstappen zorgvuldig! 

Hier is nu de gelegenheid voor: 

1. Het net(gedeelte) waar (direct) kans op gaslekkage aanwezig is nu drukloos (situatie is veilig).  

2. In de vorige fase is de gaslevering naar zoveel mogelijk klanten weer hersteld. 

6.1.1 Algemeen 

Voordat het vervuilde net(gedeelte) weer in bedrijf wordt genomen moeten eerst de componenten 

worden vervangen die op korte termijn tot lekkage kunnen leiden. Dit zijn de componenten die geheel 

of gedeeltelijk uit POM bestaan:  

• Hawle koppelingen en afsluiters. 

• Huisdrukregelaars, Jeavons, type J42 [xvi]. 

• Soms zijn de RVS flexibele meteraansluitingen voorzien van een isolatiekoppeling uit POM.  

• Er zijn ‘slimme meters’ op de markt waarbij de kabeldoorvoering van POM is [xvii]. 

 

Zie bijlage II voor foto’s die de reden voor vervanging illustreren. 

6.1.2 Uitvoering 

De volgende stappen worden doorlopen: 

• Inventariseer de toegepaste componenten. 

Gebruik hierbij de uitkomst van de evaluatie op basis van 4.4. 

• Besluit – op basis van de uitkomst van de inventarisatie en evaluatie – of, en zo ja welke 

componenten worden vervangen voordat het net(gedeelte) weer op druk wordt gebracht. 

Op basis van ervaring met meerdere zoutzuurgasincidenten een opsomming: 

o De onder 6.1.1 componenten. 

o Gasmeters. 

o Gasblokken van Cv-ketels en geisers. 

• Vervang bij voorkeur de met roet bevuilde delen van de hoofdleiding. Soms kan vervanging 

problematisch zijn bijvoorbeeld omdat geen vergunning kan worden verkregen of vanwege 

hoge kosten voor open ontgraving door de plaatselijke situatie. In zulke gevallen is een 

aantrekkelijk alternatief het met water schoonspoelen van de vervuilde leidingen met behulp 

van een waterzuigwagen [xviii].  

• Spoel het netgedeelte (affakkelen). Waar mogelijk zorgen voor een gasstroming richting de 

bron [xix]. 

• Vervang de componenten conform het genomen besluit. 
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o Monteurs moeten op de hoogte worden gebracht van de gezondheidsrisico’s, zie 9.4 en 

9.5. 

o Leg van alle uitgenomen materialen de herkomst vast, bijvoorbeeld door het adres op 

de zakken te schrijven (van belang voor eventueel vervolgonderzoek). 

o Noteer van klanten waar de gaslevering is onderbroken: de adressen met relevante 

tijdstippen zoals begin onderbreking, bezoektijden en herstel levering [ix]. 

• Ontlucht en neem het net(gedeelte) weer in bedrijf. 

o Uitvoeren conform de richtlijn ‘Gas geven’, zie 10. 

• Controleer het netgedeelte op dichtheid [xx]. 
o De weer onder druk gebracht aansluitleidingen moeten de volgende dag worden 

gecontroleerd op dichtheid door bovengronds lekzoeken. 
o De weer onder druk gebrachte hoofdleidingen moeten binnen 5 dagen worden 

gecontroleerd op dichtheid door bovengronds lekzoeken. 

o Het bovengronds lekzoeken moet plaatsvinden totdat het verspreidingsgebied is 

vastgesteld en/of er zekerheid over bestaat dat componenten waarin POM is verwerkt 

niet (meer) aanwezig zijn. 

6.2 Het net terugbrengen in goede staat 
Het zoutzuurgas heeft zich mogelijk over grote afstand door het gasnet verspreid [xxi]. 

Dit verspreidingsgebied is afhankelijk van 1) de hoeveelheid zoutzuurgas dat is ontstaan, 2) het 

verbruik op dat moment en 3) de tijd tussen het ontstaan van het zoutzuurgas en de maatregelen ter 

voorkoming van verdere verspreiding. Daardoor zal het vervuilde gebied per situatie verschillen. 

 

Het is van belang het verspreidingsgebied vast te stellen en op basis daarvan de vervolgstappen te 

bepalen. 

6.2.1 Bepalen verspreidingsgebied 

Afhankelijk van het PVC leidingmateriaal kan op één van de volgende methoden het 

verspreidingsgebied worden vastgesteld [xxii]: 

1. Krijtonderzoek [xxiii]. 

Hiertoe moeten kleine schijfjes leidingmateriaal worden uitgenomen. Dit kan bij een 

blaasgatzadel met een gatenzaag. 

2. Bepaling aromaat gehalte [xxiv]. 

Hiertoe moeten delen van componenten (bijvoorbeeld doppen van zadels) worden 

uitgenomen. 

6.2.2 Vervolgstappen 

De vervolgstappen zijn afhankelijk van de verspreiding van het zoutzuurgas, maar ook de concentratie 

zoutzuurgas die in bepaalde delen van het net aanwezig is geweest en uiteraard de toegepaste 

componenten. Hoe hoger de concentratie des te ernstiger de mogelijke aantasting van de kwetsbare 

componenten.  

 

In deze paragraaf wordt per netgedeelte de mogelijke vervolgstappen benoemd, waarbij geldt de 

Opmerking:  

Voor de componenten, waarvan vervanging wordt geadviseerd, geldt dat de werkelijke noodzaak voor 

vervanging en de termijn waarop afhankelijk is van de concentratie zoutzuurgas waarmee deze 

componenten in aanraking zijn geweest.  



  

Technische Handleiding 

Omgaan met zoutzuurgasverspreiding in het LD gasdistributienet 

Kiwa Technology  Datum / versie: 5 april 2022 / versie 3.0 Blad 15 van 38 

vereniging van 

energienetbeheerders 

in Nederland 

Hoofdleiding 

De hoofdleidingen en de mofverbindingen hoeven niet te worden vervangen. 

• Wel wordt nadrukkelijke aanbevolen om het roet uit de leiding te verwijderen of 

leidinggedeelte waarin zich roet bevindt te vervangen, zie eindnoot [xviii].  

Denk aan een camera voor inwendige buisinspectie om de verspreiding van het roet vast te 

stellen. 

• Ook wordt geadviseerd de componenten te vervangen waarin POM is verwerkt dat direct 

contact heeft met gasstroom. 

 

Aansluitleiding 

Van de aansluitleidingen wordt geadviseerd de eventuele POM-koppeling (Hawle) te vervangen.  

Ook wordt geadviseerd andere componenten te vervangen waarin POM is verwerkt dat direct contact 

heeft met de gasstroom. 

 

Gasmeteropstelling 

Huisdrukregelaar 

Geadviseerd wordt huisdrukregelaars met POM onderdelen te vervangen.  

Opmerking: tot op heden is alleen bij de Jeavons, type J42 uitwendige gaslekkage en afbreken van de 

klepsteel geconstateerd. 

 

Flexibele meteraansluiting 

De RVS flexibele meteraansluitingen hoeven niet te worden vervangen. 

Opmerking 1:  als vocht in het net aanwezig is waardoor zoutzuurgashoudend vocht in aanraking kan 

komen met de RVS flexibele meteraansluiting, dan kan snel lekkage optreden [xxv]. 

Is lekkage opgetreden dan is vervanging van dit type meteraansluiting noodzakelijk in 

het netgedeelte waarin het zoutzuurgashoudend vocht kan zijn verspreid. 

Opmerking 2:  als een POM isolatiekoppeling is geïntegreerd in de flexibele meteraansluiting dan 

moet deze (isolatiekoppeling) worden vervangen. 

 

Balgengasmeter 

Overwogen moet worden de balgengasmeters te vervangen. 

Opmerking: er zijn nog geen gevallen bekend waarbij lekkage is ontstaan (zie echter 6.1.1 ‘slimme 

meter’), maar de meter kan gaan miswijzen en zelfs blokkeren (stilstaande meter) [xxvi]. 

 

Binneninstallatie 

Cv-ketel en geiser 

Daar waar de gasblokken van de Cv-ketels en geisers nog niet vervangen zijn (zie 6.2.1), is het 

raadzaam steekproefsgewijze inspecties [xxvii] uit te voeren van de binneninstallaties op die locaties 

waar vrijwel zeker zoutzuurgas de gasmeteropstelling is gepasseerd. 

 

Kooktoestel 

Bij de kooktoestellen gaat het in het bijzonder om de rubberaansluitslangen. Aanbevolen wordt de 

klanten te wijzen op het feit dat deze slangen een beperkte levensduur hebben en voor de aanbevolen 

datum vervangen dienen te worden [xxviii].  
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7 PROJECTORGANISATIE 

7.1 Materiaalvoorziening 
Wees alert op een hoog materiaalverbruik. Maak gebruik van een gedefinieerde Nood-

Storingsvoorraad van O&S Gas en bestel materialen via de procedures zoals deze voor de 

betreffende netbeheerder gelden. Wees in het bijzonder alert op een adequate materiaalvoorziening 

buiten kantooruren. 

7.2 Hulpmiddelen 
Dit is geen volledige opsomming maar hier zijn de belangrijkste hulpmiddelen weergegeven: 

• Commandopost incl. verlichting en verwarming, bijvoorbeeld in een café, gemeenschapshuis, 

gemeentehuis of in een bouwkeet.  

• Beheerkaarten met formaat A0 en schaal 1:500. 

• Flyer of brief (format) in samenwerking met de afdeling communicatie. 

• Printer op de storingslocatie. 

• Noodstroom voorziening voor laptops en communicatiemiddelen. 

• Affakkelinrichting. 

• Gasdetectie apparatuur. 

• Camera inspectie apparatuur. 

• Voldoende verkeersafzetting materiaal. 

• Waarschuwingsstickers “Storing gastoevoer”. 

• PBM’s en veiligheidsmiddelen.  

• Catering. 

7.3 Overige 
Denk aan het eventueel inschakelen van derden, bijvoorbeeld: 

• Overheidsdiensten (politie, brandweer, gemeente), zie eindnoot [xv]. 

• Installateurs. 
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8 FOLLOW-UP 

8.1 Nazorg 
Nadat het gasnet weer op druk is gebracht dient nog rekening te worden gehouden met de volgende 

werkzaamheden: 

• Controleer na de uitgevoerde werkzaamheden het netgedeelte op dichtheid, zie 6.1.2 en 

eindnoot [xx]. 

• Verwerk de administratie volgens de afgesproken procedures.  

8.2 Verslag en evaluatie 
Er dient nog rekening te worden gehouden met het volgende:  

• De netbeheerder moet zorgen voor een SodM- en OvV melding en zorgt, indien nodig, voor 

een juiste afhandeling van de schade aan klanten en bedrijven. 

• Netbeheerder maakt een allesomvattend storings- en evaluatieverslag.  

• Netbeheerder zorgt voor de actualisering van deze handleiding.  

Opmerking: 

Netbeheer Nederland moet op de hoogte worden gebracht om eventuele aanpassingen van 

deze Technische Handleiding door te voeren. 

• Netbeheerder organiseert indien nodig een evaluatie met alle betrokken partijen. 

• Verbeteringen en gewijzigde technische instructies / handleidingen worden door of in opdracht 

van de verantwoordelijke lijnmanager geïmplementeerd. 
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9 VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ BLOOTSTELLING AAN 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
Dit hoofdstuk gaat in op de veiligheidsmaatregelen bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen door 

ontlede kunststoffen (ontleding is ‘verbranding’ bij de afwezigheid van zuurstof). Opdat dit hoofdstuk 

zelfstandig kan worden gelezen, zijn sommige delen uit de voorgaande hoofdstukken hierin 

opgenomen. 

9.1 Doelstelling 
Het bieden van handvatten om: 

• Maatregelen te treffen bij storingen waarbij schadelijke stoffen vrij zijn gekomen door ontleding 

van kunststoffen, zoals sluiting in moffen, ontlede PVC gasleidingen of een combinatie 

hiervan. 

• Deze risico’s te herkennen zodat hierop adequaat kan worden gereageerd. 

9.2 Toepassingsgebied 
Dit deel van deze Technische Handleiding richt zich op de volgende calamiteiten:  

• Sluiting in een kabelmof. 

• Overbelaste kabelmof en/of kabel.  

• Gecombineerde gas- en elektriciteitsstoringen waarbij kunststoffen ontleed zijn. 

9.3 Risico 
Bij elektriciteitsstoringen is het mogelijk dat zich een sluiting heeft voorgedaan in een kabel(mof). 

Daarnaast is het ook mogelijk dat, door een overbelaste kabelmof en/of kabel welke tot ontleding 

komt, een naast gelegen PVC gasleiding beschadigd raakt door ontleding.  

Afhankelijk van verschillende factoren zoals temperatuurbelasting, bodemgesteldheid, 

ontledingsstadium en de duur van de ontleding, kunnen verschillende concentraties gevaarlijk stoffen 

vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Blootstelling aan deze schadelijke stoffen moet 

zoveel mogelijk worden voorkomen.  

9.4 Informeren storingsmonteur 
De storingsmonteur die naar een locatie wordt gestuurd waarvan het vermoeden bestaat dat er 

zoutzuurgas is ontstaan, dient geïnformeerd te worden over de mogelijke aanwezigheid van 

schadelijke stoffen. Bij het lokaliseren van de storing dient de storingsmonteur bedacht te zijn op: 

• Verandering van het grondoppervlakte, zoals verplaatste of omhoog staande bestrating, droge 

plekken in de straat bij regen of sneeuw. 

• Plaatselijk hogere temperatuur van het aardoppervlak. 

• Opstijgende dampen uit de bodem. 

• Een prikkelende (zoutzuurgas) en/of een onaangename penetrante bittere lucht (door 

ontleding van hars uit de elektriciteitsmof) rond de storingslocatie (gas- en 

elektriciteitsstoring). Ook is een benzine- of olieachtige geur mogelijk. 

• De aanwezigheid van roet in de leiding en appendages. 

• Gezondheidsklachten van zichzelf en die van collega’s. Een indicatie van de aanwezigheid 

van schadelijke stoffen zijn: 
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o Geïrriteerde luchtwegen waardoor men veel moet hoesten, een branderig gevoel op de 

borst heeft of benauwdheid ervaart. 

o Geïrriteerde ogen die tranen of bijtend aanvoelen. 

o Plotselinge misselijkheid, duizeligheid en/of hoofdpijn.  

9.5 Taken storingsmonteur 
Bij een vermoeden van schadelijke stoffen met bovenstaande kenmerken: 

• Informeer direct de dienstdoende WV.  

• Neem voldoende afstand van de locatie zodanig dat geen schadelijke stoffen meer 

waarneembaar zijn. 

• Stel de omgeving veilig door deze af te zetten. 

• Blijf bovenwinds. 

• Trek bij de verdere afhandeling van de storing de benodigde PBM’s aan. Minimaal: 

o Half gelaatsmasker met filter type ABEK. 

o Nitril/latex handschoenen. 

o Veiligheidsbril. 

 

 

 
 

ABEK1P3 
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9.5.1 Vervangen van materialen 

Bij het vervangen van materialen direct na en/of aansluitend aan de calamiteit dient de benodigde 

voorzichtigheid betracht te worden. Belang hierbij is dat de boven genoemde PBM’s worden 

gedragen. Verder is van belang dat: 

• Klein materiaal (meteropstelling materialen) in daarvoor bestemde zakken worden verpakt 

[xxix] en afgevoerd, voorzien van een label waarop de adresgegevens zijn vermeld (van 

belang voor eventueel onderzoek). 

• Van leidingmaterialen de uiteinden worden afgedicht. 

• Alle materialen worden afgevoerd in een aanhangwagen of door een afvalverwerkingsbedrijf. 

Let op: absoluut niet in bedrijfsauto’s waarbij er contact is tussen de laadruimte en de cabine.  

• Materialen op de opslag depots in de buitenlucht worden opgeslagen in afwachting van verder 

onderzoek en/of afvoering. 

 

 

 

 

PBM’s Materiaal in zakken / buiseinden afgedicht 

9.6 Taken SMP 
Vermoedt het SMP een zoutzuurgasincident dan: 

• Brengt het SMP de storingsmonteur(s) op de hoogte van de gezondheidsrisico’s. 

• Informeert het SMP: 

o Meldpunt (voor zover dit niet is geïntrigeerd met het SMP). 

o OIV en WV gas. 

o OIV en WV elektra (mogelijk bij een andere netbeheerder). 
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9.7 Taken WV 
Na vaststelling van de aanwezigheid van schadelijke stoffen met bovenstaande kenmerken (zie ook 

4.4): 

• Licht de OIV in. 

• Schakel een gecertificeerd meetbureau in om ter plaatse te bepalen of de schadelijke stoffen 

(nog) aanwezig zijn. 

• Bepaal aan de hand van de meetresultaten en/of aanwezigheid van PVC leidingen welke 

veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

• Licht, afhankelijk van het advies van het meetbedrijf en de tot dan toe gebruikte PBM’s, de 

organisatie in over mogelijk gezondheidsrisico’s voor de betrokken monteurs. Neem eventuele 

maatregelen in overleg met de bedrijfsarts. 

• Schakel, zo nodig, een erkend installatiebedrijf in voor eventuele werkzaamheden aan de 

binneninstallatie. 

9.8 Taken meetbureau  
Zorg dat binnen maximaal 2 uur na oproep door de WV ondersteuning wordt gegeven op het gebied 

van (mogelijk) aanwezige schadelijke stoffen op de storingslocatie.  

Deze ondersteuning bestaat uit: 

• Het meten van gassen/dampen.  

• Verslaglegging van meetresultaten op papier. 

• Aangeven welke veiligheidsmaatregelen (PBM’s) noodzakelijk zijn om de 

storingswerkzaamheden veilig te kunnen verrichten. 

 

De metingen worden verricht op de aanwezigheid van de stoffen die kunnen vrijkomen bij de ontleding 

van kunststoffen: 

• Zoutzuur. 

• Blauwzuur (geringe hoeveelheid). 

• Koolmonoxide, kooldioxide (zeer geringe hoeveelheid).  

• Chloor. 

• Fluorwaterstof (alleen indien fluorhoudende producten (bijvoorbeeld teflon) zijn ontleed). 

• Benzeen. 

Deze resultaten worden gedeeld met de WV (E en G).  

 

Opmerking:  

Indien de externe hulpdiensten sneller de beschikbaarheid hebben over meetresultaten van de vrij 

gekomen stoffen dan de meetdienst, dan kunnen deze ook gebruikt worden voor de directe 

beoordeling van de benodigde veiligheidsmaatregelen. 

9.9 Eigenschappen van de belangrijkste stoffen  
Bij het ontleden van PVC en polyurethaan hars (elektriciteitsmof) komen afhankelijk van diverse 

factoren verschillende concentraties schadelijke stoffen vrij. De belangrijkste stoffen die hierbij 

vrijkomen met hun belangrijkste eigenschappen worden hieronder toegelicht.  
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Stof 

Gevolg 

Directe gevaren Eenmalige / 
kortdurende 
blootstelling 

Herhaaldelijke / 
langdurende blootstelling 

Blauwzuurgas 
(HCN) 

zeer giftig bij zeer 
kleine concentraties 

irriterend op ogen, 
huid en luchtwegen. 
Niet direct blijvend 
letsel 

aantasting van het centraal 
zenuwstelsel, 
bloedarmoede, 
schildklierfunctiestoornissen 

Zoutzuur 
(HCl) 

bijtend bij zeer kleine 
concentraties 

brandwonden, bijtend 
op ogen, huid en 
luchtwegen. Niet 
direct blijvend letsel 

inwerking op de luchtwegen 
met als gevolg ontstekingen 
en verminderde longfunctie 

Koolmonoxide 
(CO) 

giftig, belemmert 
zuurstofopname in het 
bloed 

hoofdpijn, 
misselijkheid, 
hartritmestoringen. 
Niet direct blijvend 
letsel 

aantasting van het centraal 
zenuwstelsel met als gevolg 
Parkinson-achtige 
verschijnselen 

Kooldioxide 
(CO2) 

bij hoge concentraties 
verstikkend, zuurstof 
verdrijvend 

hoofdpijn, 
duizeligheid, 
ademnood, 
bewusteloosheid. Niet 
direct blijvend letsel 

verlaging van de 
vruchtbaarheid 

Benzeen  
(C6H6) 

giftig bij zeer kleine 
concentraties 

irriterend op ogen, 
huid en luchtwegen, 
ontvetten van de 
huid. Niet direct 
blijvend letsel 

kan eczeem veroorzaken, 
bloed armoede, 
kankerverwekkend 

 

 

Minimale (PBM) veiligheidsmaatregelen bij deze stoffen zijn: 

• Half gelaatsmasker met filter type ABEK. 

• Nitril/latex handschoenen. 

• Veiligheidsbril. 

• Goede hygiëne om blootstelling via eten en drinken te voorkomen: 

o Handen wassen bij elke onderbreking & einde werkdag. 

o Niet eten en drinken in het storingsgebied. 

9.10 EHBO maatregelen 
Indien medewerkers worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en daarbij medische behandeling 

noodzakelijk is, dan is er noodzaak om aan te geven dat er een mogelijke blootstelling heeft plaats 

gevonden aan, blauwzuur, zoutzuur, benzeen, chloor en koolmonoxide. Indien meetresultaten al 

beschikbaar zijn kan hieraan worden gerefereerd.  
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10 REFERENTIES  
• De vigerende VIAG inclusief alle bijbehorende VWI’s, 

www.netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl. 

• De vigerende richtlijn voor het opnieuw op druk brengen van een lagedrukgasnet na een 

storing (Gas geven, Netbeheer Nederland). 

• Standaard communiqués opnieuw op druk brengen van een gasnet na een storing (van de 

betreffende netbeheerder). 

• Handboek 96 B van CROW. 

• Asbest herkennen en PBM’s. 

• CROW; publicatie 307 ‘kabels en leidingen in verontreinigde grond’. 

• Het crisismanagementplan (van de betreffende netbeheerder). 

• Publiceren van storingen op internet (Netbeheer Nederland). 

• Begrippenlijst ‘G15_-_Begrippenlijst_Gas_-_01-01-2015[1]’ (Netbeheer Nederland). 

• Arbeidstijdenwet brochure. 

• Chemiekaarten, zie www.chemiezone.nl (inloggen vereist). 

 

  

http://www.netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/
http://www.chemiezone.nl/


  

Technische Handleiding 

Omgaan met zoutzuurgasverspreiding in het LD gasdistributienet 

Kiwa Technology  Datum / versie: 5 april 2022 / versie 3.0 Blad 24 van 38 

vereniging van 

energienetbeheerders 

in Nederland 

I. BIJLAGE: AFKORTINGEN 
 

Hieronder een lijst van afkortingen die in deze Technische Handleiding zijn gebruikt.  

Hierbij wordt opgemerkt dat de afzonderlijke netbeheerders andere benamingen kunnen hanteren. 

CROW : CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, 
openbare ruimte en verkeer en vervoer 

CMP : Crisismanagementplan 

E : Elektriciteit 

G : Gas (aardgas) 

IC : Incidentencoördinator 

KLIC : Kabels en Leidingen Informatie Centrum, beheerd door Kadaster-KLIC 

LD : Lagedruk(net) 

MOOR : Het MOOR Platform ondersteunt alle processen die te maken hebben met het 
plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden 

O&S : Onderhoud en Storingen 

OIV : Operationeel Installatie Verantwoordelijke 

OvV : Onderzoeksraad voor de Veiligheid 

PBM : Persoonlijke beschermingsmiddelen 

POM : Polyoxymethyleen 

PU : Polyurethaan 

PVC : Polyvinylchloride 

RVS : Roestvaststaal 

SMP : Storingenmeldpunt 

SMS : Short Message Service 

SodM : Staatstoezicht op de Mijnen 

VIAG : Veiligheidsinstructie Aardgas 

VWI : Veiligheidswerkinstructie 

WV : Werkverantwoordelijke 
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II. BIJLAGE: FOTO’S DIE DE REDEN VOOR VERVANGING ILLUSTREREN 
 

  

Roet in de hoofdleiding Gebroken POM koppeling 

  

Roet in filter huisdrukregelaar (te lage druk / geen 
gas) 

Huisdrukregelaar Jeavons, type J42 

  

Aangetaste klepsteel en gebarsten POM 
klepschotelhouder, huisdrukregelaar Jeavons, type 
J42 

Aangetaste POM veerschotel, huisdrukregelaar 
Jeavons, type J42 
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Aangetaste POM membraanschotel, huisdrukregelaar 
Jeavons, type J42 (uitwendige lekkage) 

Het kunststofbusje (isolatie element) van een RVS 
flexibele meteraansluiting (Anaconda) 

  

Aangetast bewegingsmechanisme gasmeter Aangetast bewegingsmechanisme gasmeter 

  

Aangetast huis van gasblok Cv-ketel Aangetaste klepsteel van gasblok Cv-ketel 
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III. BIJLAGE: OVERIGE ACHTERGROND INFORMATIE 
De gevolgen van oververhitting van een PVC gasleiding  

(Jan Breen en Frans Scholten, Kiwa Technology) 

 

In de afgelopen jaren zijn er enkele opvallende incidenten in aardgasdistributienetten geweest, waarin 

door kortsluiting in een aanliggende elektriciteitskabel een gat in een PVC gasleiding is ontstaan. Niet 

alleen is daarbij gas vrijgekomen, maar zijn ook dampvormige ontledingsproducten van PVC – met de 

gasstroom mee of tegen de gasstroom in – in het aardgasdistributienet gestroomd, zie eindnoot [xxii]. 

De gevolgschade die door deze gassen en dampen ontstaat, kan aanzienlijk zijn en vaststelling van 

de omvang van het aangetaste leidingdeel is erg belangrijk. 

 

 

 

Door kortsluiting in een aanliggende elektriciteitsleiding (niet getoond) is een slagvast PVC gasleiding plaatselijk 

ontleed 

 

 

Vrijkomende gassen en dampen 

Als PVC, PE en POM gasleidingcomponenten door een externe oorzaak ontleden, geldt meestal de 

conditie dat er weinig zuurstof aanwezig is, omdat de leidingen immers in de bodem ingegraven en 

bovendien met aardgas gevuld zijn. In een dergelijk geval is er eigenlijk geen sprake van brand, maar 

van thermische ontleding bij vele honderden graden Celsius. Men moet zich namelijk realiseren dat de 

warmte in de bodem niet goed weg kan. Onder deze omstandigheden wordt uit PVC in hoofdzaak 

zoutzuur, aromaten (benzeen, tolueen en xyleen), onverzadigde en verzadigde koolwaterstoffen en 

roet gevormd.  

In het onderstaande worden de gevolgen van thermische ontleding van een PVC leiding beschreven 

vanuit het standpunt van de kwaliteit van de leidingmaterialen. 

 

Ten gevolge van de grote warmteontwikkeling, die niet goed “weg kan”, ontstaat ook een druk in de 

leiding die hoger is dan de gasdruk (30 of 100 mbar bij PVC leidingen). Daardoor kunnen de 

ontledingsproducten niet alleen met de stromingsrichting mee, maar ook tegen de stromingsrichting in, 

in de leiding terecht komen, zie eindnoot [xxii]. Vervolgens richten ze daar flinke schade aan, zoals: 

1. Het zoutzuurgas tast POM koppelingen heel sterk aan waardoor deze kunnen scheuren. 

2. Metalen onderdelen (in de binnenhuisleidingen) kunnen daardoor corroderen [xxx]. 
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a. Voor ‘droog’ zoutzuurgas geldt dat aluminium wordt aangetast, zie de foto’s van het 

gasblok in bijlage II 

b. Voor vochtig zoutzuurgas geldt dat hierdoor metalen worden aangetast.  
i. Voor de stalen binnenleidingen zal dit hoogstwaarschijnlijk niet tot problemen 

leiden omdat dit relatief dikwandige leidingen zijn 
Er zijn nog geen gevallen bekend van lekkage door zoutzuurgas. 

ii. Koperen leidingen zijn minder gevoelig, maar zullen ook worden aangetast 
Er zijn nog geen gevallen bekend van lekkage door zoutzuurgas. 

iii. Voor dunwandige roestvaststalen componenten zoals flexibele 

meteraansluitingen 

Hiervan zijn wel gevallen bekend van lekkage door aantasting van 

zoutzuurgas (in combinatie met vocht. 

 

 

De gevolgschade in kaart gebracht 

Bij Kiwa Technology zijn twee methoden ontwikkeld om de verspreiding van zoutzuur en aromaten te 

bepalen en zo de vervolgschade van thermische ontleding van een (slagvast) PVC buis in kaart te 

brengen. 

 

Verspreidingsgebied zoutzuurgas via krijtgehalte PVC 

Aan PVC buizen is meestal, maar niet altijd, krijt toegevoegd als hulpmiddel bij de buisextrusie, 

meestal in een gehalte van ongeveer 1%. Langsstromend zoutzuurgas gaat direct een reactie aan 

met het krijt, waardoor het krijtgehalte aan het binnenoppervlak van de PVC buis afneemt, maar in het 

midden van de buiswand, waar het zoutzuurgas niet snel kan doordringen, niet. Nagaan hoever 

zoutzuurgas zich in de leiding heeft verspreid is dus mogelijk door verschillen in krijtgehalte in het 

binnenoppervlak van PVC buizen te detecteren. Deze methode faalt echter als de PVC buizen geen 

krijt bevatten, zoals soms voorkomt. 

 

Omdat het zoutzuurgas deels met het krijt in de PVC binnenwand reageert, wordt de 

zoutzuurconcentratie steeds lager naarmate de afstond tot de ontledingsplaats toeneemt. Bovendien 

wordt de zoutzuurconcentratie steeds lager door verdunning met het aardgas. Door te meten hoeveel 

componenten na een bepaalde periode nog aanwezig zijn in het binnenoppervlak van de kunststof 

componenten van het leidingnet kan de verspreiding van deze componenten in het leidingnet worden 

bepaald. 

De hoogte van de piek bij 875 cm-1 in het infrarood spectrum is een maat voor de hoeveelheid krijt in 

het PVC oppervlak. Als zoutzuurgas langs stroomt, wordt het krijt omgezet en neemt de piekhoogte af. 

De afname van de piekhoogte is een maat voor de hoeveelheid zoutzuur die is langs gestroomd.  
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Infrarood spectra met pieken van krijt (875 cm-1) en PVC. De verhouding van de pieken bij 875 cm-1 en 965 cm-

1 is een maat voor het verdwijnen van krijt in het binnenoppervlak van een buis door langs gestroomd 

zoutzuurgas 

Verspreidingsgebied ontledingsproducten via aromatengehalte 

Opgenomen componenten kunnen uit het oppervlak worden verdampt bij verhoogde temperatuur en 

daarna gescheiden met een gaschromatograaf en geanalyseerd met de massaspectrometer. De 

scheiding resulteert in pieken na bepaalde doorstoomtijden. De piek voor benzeen kwam bij de 

verrichte meting na ca. 2,4 minuten, die voor tolueen na ca. 4,5 minuten. De piekhoogte is een 

relatieve maat voor het gehalte aan benzeen die door de PVC wand is geabsorbeerd en dus voor de 

hoeveelheid benzeen die is langs gestroomd. 

 

 

 
Gaschromatogram van twee PVC oppervlaktemonsters en van een referentie uit het midden van de buiswand 
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Consequenties van inwerking 

De opname of migratie van componenten vindt alleen plaats bij kunststof en rubber componenten. Als 

er opname of migratie plaatsvindt, kan het volgende optreden:  

• Versnelde scheurvorming. 

• Verweking, zwelling en dimensieverandering.  

• Uitloging.  

 

Door het verrichten van mechanische metingen kan worden nagegaan of de waargenomen opname 

consequenties heeft voor de betrouwbaarheid van het aardgasleidingnet. 

 

Chemische aantasting resulteert in het knippen van kunststof ketens en afname van eigenschappen. 

Bij ernstige vormen van chemische aantasting treedt spontaan craquelé op. Waar de opname naar 

een evenwicht gaat, geldt voor chemische aantasting dat deze doorgaat zelfs in het geval de stoffen 

die de chemische reactie hebben gestart niet meer aanwezig zijn. 
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IV. BIJLAGE: OPMERKINGEN / ACHTERGROND INFORMATIE 
 

 
i De belangrijkste stoffen die bij de ontleding van PVC ontstaan zijn: 

• Zoutzuurgas (HCl). 

• Benzeen (C6H6). 

 

 Toxische stoffen die bij de ontleding van polyurethaan (PU) hars ontstaan zijn: 

• Blauwzuurgas (HCN). 

• Koolmonoxide (CO). 

 

Meer specifiek: bij de ontleding van een PVC-CPE buis, VMvKhas kabel en aftakmoffen van het 
type Lovinol of Filoform komen in volgorde van hoeveelheid de volgende stoffen vrij: 

• Zoutzuurgas. 

• Organische componenten (verzadigde en onverzadigde alifaten, aromaten, aldehyden, 

ketonen, zuren). 

• Blauwzuurgas. 

• Ammonia. 

• Koolmonoxide en kooldioxide. 

 

Opmerking: bij ontleding van PE ontstaat (door het ontbreken van chloor) geen zoutzuurgas. 

 

ii Zoutzuurgas tast de volgende materialen en componenten aan: 

• Polyoxymethyleen (POM). 

Hawle-koppelingen, drukregelaars, balgengasmeters, regelblokken Cv-ketels en geisers. 

• Polyamide (nylon). 

Drukregelaars, balgengasmeters, regelblokken Cv-ketels en geisers. 

• Aluminium. 

Drukregelaars, balgengasmeters, regelblokken Cv-ketels en geisers. 

• Messing. 

Verbindingen, drukregelaars, balgengasmeters, regelblokken Cv-ketels en geisers. 

• Staal en RVS. 

Drukregelaars, balgengasmeters, de flexibele roestvaststalen meteraansluitingen 

(Anaconda). 

• Nitril rubber. 

Drukregelaars, balgengasmeters, regelblokken Cv-ketels en geisers. 

 

Tot op heden is alleen bij de Jeavons, type J42 uitwendige gaslekkage en afbreken van de 

klepsteel geconstateerd. 

Bij andere huisdrukregelaars is tot op heden geen uitwendige lekkage geconstateerd.  

 

Koolmonoxide (CO) vergiftiging kan plaatsvinden in combinatie met open toestellen (geisers) 

doordat het zoutzuurgas inwendige lekkage veroorzaakt in de huisdrukregelaar (POM materiaal) 

waardoor de gasdruk van de binneninstallatie zal toenemen naar 100 mbar. 
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iii  Dit is van toepassing als het een SMP betreft van een netbeheerder waar storingen gas en 

elektra (uit hetzelfde gebied) binnen komen. Zo niet, dan moet de monteur op locatie er attent op 
worden gemaakt dat een gaslucht of een vreemde, penetrante lucht buiten – in combinatie met 
een of meerdere elektriciteitsstoringen – kan duiden op de aanwezigheid van zoutzuurgas in het 
gasnet. 

 
iv  Risico storingsmonteur: 

De storingsmonteur van de netbeheerder dient bij een ontlede slagvast PVC leiding extra 

veiligheid te betrachten. Dit betreft zoutzuur- en benzeenconcentraties. Ondanks dat de 

luchtstroom in de buitenlucht voor een verdunning van de ontledingsproducten zorgt, kan een 

gevaarlijke situatie ontstaan. Een storingsmonteur, die te snel de betreffende locatie betreedt, 

kan worden blootgesteld aan ontledingsproducten die bij hoge concentratie na enige tijd 

inademen dodelijk zijn. 

 

Blauwzuur is in hoge concentratie zeer giftig. Het blauwzuur reageert met onder andere ijzer- en 

koperionen en kan worden omgezet in het weinig toxische thiocyanaat door een reactie met 

zwavel. Er zijn geen extra maatregelen nodig omdat blauwzuur slechts ontstaat in kleine 

hoeveelheid bij ontleding van PU materiaal. 

 

v Het is van belang om vast te kunnen stellen op welke plaatsen in het net nog zoutzuurgas 

aanwezig is. Hiertoe is het raadzaam de hulp van een meetdienst in te roepen die hiervoor de 

juiste middelen beschikbaar heeft. Zorg voor actuele contactgegevens van een dergelijke 

meetdienst. 

 

De ondersteuning van de meetdienst bestaat uit: 

• Het meten van gassen/dampen.  

• Verslaglegging van meetresultaten op papier. 

• Aangeven welke veiligheidsmaatregelen (PBM’s) noodzakelijk zijn om de 

storingswerkzaamheden veilig te kunnen verrichten. 

 

De metingen worden verricht op de aanwezigheid van de stoffen die kunnen vrijkomen bij de 

ontleding van kunststoffen: 

• Zoutzuur. 

• Blauwzuur. 

• Koolmonoxide, kooldioxide.  

• Chloor. 

• Fluorwaterstof. 

• Benzeen. 

Deze resultaten worden gedeeld met de WV (E en G). 

 

vi  De gasstroom, en dus het zoutzuurgas, zal die richting gaan waar gas momentaan wordt 
afgenomen. Vooral als de afname vanwege weersomstandigheden (warm weer) klein is, kan de 
verspreiding grillig zijn en het verspreidingsgebied groot. 

 
vii  De tijd tussen het ontstaan van het zoutzuurgasincident en het optreden van lekkage is 

afhankelijk van de concentratie zoutzuurgas, de wanddikte van de component en de aanwezige 
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spanning op deze component (spanningscorrosie). Als er geen spanning aanwezig is dan kunnen 
bijvoorbeeld Hawle koppelingen een aantal jaren tot na het incident standhouden.  

 
viii Risico klant/afnemer: 

Met uitzondering van ammonia, dat in te verwaarlozen lage concentratie ontstaat, zullen deze 

stoffen voor een deel met het aardgas worden meegevoerd. Bij volledige verbranding van dit 

aardgas worden de organische stoffen en waterstof samen met de brandbare stoffen in het 

aardgas omgezet in kooldioxide en water. Bij onvolledige verbranding ontstaat koolmonoxide. 

Kooldioxide en in lage concentratie koolmonoxide zijn niet irritant en geven bij voldoende 

ventilatie geen risico. Ook het meegevoerde blauwzuurgas vormt door de lage concentratie geen 

risico. Bij goede ventilatie zal de risico’s verder verkleinen. 

Echter het zoutzuurgas kan in een zodanig hoge hoeveelheid worden meegevoerd dat dit bij 

uitstroming en verbranding van het aardgas voor irritatie zorgt. Overschrijding van de wettelijke 

grenswaarde voor zoutzuur kan zelfs bij voldoende ventilatie mogelijk zijn geweest tijdens het 

gebruik van een aardgaskooktoestel. Dit geldt dan in het bijzonder voor de afnemers die zich op 

korte afstand van de plaats van verbranding bevinden en die kort na het optreden van deze 

verbranding het aardgaskooktoestel gebruikten. De overschrijding van de wettelijke grenswaarde 

geeft irritatie van de luchtwegen. Omdat deze overschrijding slechts kort heeft geduurd, is het 

gezondheidsrisico beperkt. 

 

ix Realiseer dat klanten voor het ongemak worden gecompenseerd. Een zorgvuldige administratie, 

vooral van de onderbrekingsduur, is hierbij van groot belang. Leg bijzonderheden duidelijk vast. 

Overweeg het achterlaten van een notitie. 

 
Het juist vastleggen van de onderbrekingsduur – start en einde leveringsonderbreking, eventuele 
per hersteldeel – is eveneens van belang voor de CAIDI (intern per netbeheerder). 
 
CAIDI = Customer Average Interruption Duration Index (Klantgemiddelde uitvalsduur Index). 

 

x  Om een gedeelte van een gasnet drukloos te maken moet dit deel worden geïsoleerd, worden 
losgekoppeld van de rest van het netgedeelte. Het is van belang de strategische punten in de 
voorbereidende fase te bepalen. Houdt hierbij rekening met de lokale aanwezigheid van 
invoedende gasstations.  

 
xi  Blazen – zowel traditionele blazen alsook MDS blazen – zijn gevoelig voor aantasting door 

zoutzuurgas. Om deze reden wordt geadviseerd om blazen die bij een zoutzuurgasincident zijn 
toegepast niet meer te gebruiken. 

 
xii  De meetdienst kan dit vaststellen m.b.v. lakmoespapier. Dit papier wordt dan in de opening van 

het blaasgaszadel gehouden. Een geringe overdruk kan nodig zijn. Overleg dit met de 

meetdienst. 

 

xiii  In deze situatie kan men snel en adequaat handelen om, door het uit bedrijf nemen van het (de) 

districtsstation(s), het gehele gasnet drukloos te maken. Hierdoor wordt verdere verspreiding van 

het zoutzuurgas voorkomen. 

xiv  In deze situatie kan het gasnet niet drukloos worden gemaakt (technisch, logistiek en 

organisatorisch onhaalbaar). 
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xv  Het inschakelen van overheidsdiensten bij ‘niet thuis’ heeft het voordeel dat er sneller gewerkt 

kan worden waardoor de gaslevering sneller kan worden hersteld. 

 

xvi  Van de Jeavons, type J42 huisdrukregelaars kan de membraanschotel en de klepsteel uit POM 

zijn vervaardigd. Als zoutzuurhoudend aardgas door de regelaar is gestroomd kan dit: 

• Tot scheuren van de membraanschotel leiden met uitwendige lekkage als gevolg. 

• Tot breuk van de klepsteel leiden, dit leidt dan tot open falen van de regelaar waardoor de 

binneninstallatie wordt blootgesteld aan de inlaatdruk. 

 

xvii  De netbeheerders wordt geadviseerd om (bij voorkeur alvorens een zoutzuurgas incident zich 
voordoet) te inventariseren bij welk type(n) slimme meter de kabeldoorvoering in POM is 
uitgevoerd. In de materiaallijst is dit vermeld. 
 

xviii  Als in een gasdistributienet vervuiling door zoutzuurgas, roet en/of vocht is opgetreden kan het 
roet / vocht een deel van het zoutzuurgas opnemen en dit tot maanden na het ontstaan weer afgeven 
aan het aardgas met mogelijk schadelijke gevolgen voor de componenten. Daarom verdient het de 
voorkeur om de met roet vervuilde hoofdleiding direct (voor ingebruikname) te vervangen en het vocht 
te verwijderen. 
 
In situaties waar vervanging problematisch is en ook uit oogpunt van efficiency, kan overwogen 
worden om de met roet verontreinigde hoofdleiding schoon te maken door deze te spoelen met 
schoon water en het vervuilde water af te voeren middels een waterzuigwagen. Zie voor de werkwijze 
de Technische Handleiding Omgaan met inwaterende lekken in gasleidingen. NB Die handleiding is te 
vinden op https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Veiligheid_14_d7ec3ec8f8.pdf  
Het restwater dient met een foam pig te worden verwijderd. Het spoelwater moet conform de 
regelgeving als vervuild afvalwater worden afgevoerd. Hiervoor is nodig dat de firma die de leidingen 
spoelt en het vervuilde spoelwater afvoert, gespecialiseerd is in Chemisch Technische Reiniging 
(CTR). Controleer na reiniging met een camera of de met water gespoelde leidingen inwendig schoon 
zijn. 
 
Verder absorbeert vloeibaar water zoutzuurgas en zorgt hiermee voor een vermindering van de 
actuele zoutzuurgasconcentratie. Ook neemt de zoutzuurconcentratie in het aardgas langzaam af 
door reactie met de stabilisator die in slagvast PVC aanwezig is. Echter het door het water 
geabsorbeerde zoutzuurgas komt weer vrij als het water verdampt ten gevolge van het droge aardgas. 
Ook het in het roet geabsorbeerde zoutzuurgas dampt weer uit. 
 
Bij koudere delen in het hoofdleidingnet – bijvoorbeeld in een zinker waar water aanwezig is – zal 
condensatie optreden van de organische componenten (o.a. benzeen) en leiden tot een actuele 
afname van de hogere koolwaterstoffenconcentratie. Echter de gecondenseerde en gedeeltelijk 
geabsorbeerde hogere koolwaterstoffen komen weer vrij als schoon en droog aardgas langs stroomt. 
Ook de in het roet geabsorbeerde hogere koolwaterstoffen dampen weer uit. 
 

Waar water en/of condensaat aanwezig is verdient het de voorkeur dit – zo mogelijk – te 

verwijderen en als chemisch afval af te voeren. 

 

xix  Door richting de bron te spoelen voorkomt men verdere verspreiding van (hoge) concentraties 

zoutzuurgas. De tijdsduur van het spoelen kan bepaald worden aan de hand van de inhoud van 

het leidingdeel. Hierbij wel rekening houden met het aanwezige roet wat tot een roetwolk kan 

leiden met verontreiniging van de omgeving tot gevolg. 

 

https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Veiligheid_14_d7ec3ec8f8.pdf
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xx Het is noodzakelijk de leiding op dichtheid te controleren om de omdat de leidingen – korter of 

langer – buiten bedrijf zijn geweest. 

 
Toepassing van de VWI G-14 en G-20 komt er in de praktijk op neer dat de leidingen op dichtheid 

moeten worden beproefd / gecontroleerd (zie de citaten hieronder). Echter in de praktijk* kan 

blijken dat het welhaast onmogelijk is om een dichtheidsbeproeving van alle getroffen 

aansluitleiding uit te voeren. Daarom wordt bij soortgelijke incidenten (voorlopig) met 

bovengronds lekzoeken volstaan op een wijze zoals in deze Technische Handleiding is 

beschreven. 

 

Citaat uit de VWI G-14 ‘Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen’ 

(bijlage), versie 15 april 2015: 

• Indien een leiding langer dan 1 dag en korter dan 1 jaar uit bedrijf is geweest moet deze op 

dichtheid worden beproefd. 

• Indien een leiding korter dan 1 dag uit bedrijf is geweest én aan deze leiding in een eerder 

stadium, maximaal 12 maanden geleden, een dichtheidsbeproeving is uitgevoerd, kan de 

dichtheidsbeproeving nu achterwege blijven. Aanvullend geldt dat deze leiding < 50 mm 

moet zijn en dat deze leiding minder dan 12 maanden geleden gesaneerd of nieuw 

aangelegd is. Er dient van deze dichtheidsbeproeving rapportage beschikbaar zijn. 

 

Citaat uit de VWI G-20 ‘LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen’, versie 

15 april 2015: 

• Is een leiding tussen 1 en maximaal 5 werkdagen uit bedrijf geweest, dan bepaalt de (O)IV 

of er een controle op dichtheid moet worden uitgevoerd. 

• Is een leiding langer dan 5 werkdagen uit bedrijf geweest, dan moet er altijd een controle op 

dichtheid worden uitgevoerd. 

 

* Toelichting:  

• In de praktijk kunnen niet goed sluitende (plug)kranen in de meteropstelling aanwezig zijn 

waardoor een gelijktijdige dichtheidsbeproeving van hoofd- en aansluitleidingen niet mogelijk 

is. 

 

xxi  Afhankelijk van de gasafname worden ontledingsproducten in het betreffende gasdistributienet 

meegevoerd. Hierbij treedt enige verdunning van de concentraties van deze ontledingsproducten 

op, bijvoorbeeld zoals weergegeven in onderstaande figuur.  

 

Als door de hoofdleiding gedurende een zekere tijd ontledingsproducten stromen, zullen deze 

door diffusie ook, in beperkte mate, in de aansluitleiding terecht komen. Hierbij moet worden 

gedacht aan een hoeveelheid die minder zal zijn dan ¼ liter (verontreinigd) gas. 

Aansluitleidingen waar ten tijde van het incident aardgas door is getransporteerd, evenals de 

componenten in de gasmeteropstelling zijn blootgesteld aan veel meer zoutzuurgas. 

 

Bij laag aardgasverbruik ten tijde van het incident kunnen de adressen met aansluitleidingen die 

zijn blootgesteld aan zoutzuurgas, over een groot gebied zijn verspreid. 
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Schematische weergave van de verspreiding van ontledingsproducten in het leidingnet; 
hoofdleiding (horizontaal), aansluitleidingen (verticaal). De kleuren zijn een maat voor de 
concentratie aan ontledingsproducten. De concentratie neemt toe vanaf blauw naar geel 
naar oranje naar rood naar bruin 

Aansluitleidingen 2, 4, 6 en 8 geven situaties weer waarbij geen gasafname heeft 
plaatsgevonden tijdens de ontleding van de slagvast PVC leiding 

Aansluitleidingen 1, 3, 5 en 7 geven situaties weer waarbij gasafname heeft plaatsgevonden 
tijdens de ontleding, de aanwezigheid van zoutzuurgas in het gasdistributiesysteem 

 
xxii  Voor het vaststellen van het verspreidingsgebied wordt het krijtonderzoek of de bepaling van het 

aromaat gehalte toegepast, zie eindnoot [xxiii] of [xxiv]. 

Hiertoe moeten op diverse locaties monsters uit het net worden genomen. Deze locaties worden 

bepaald aan de hand van de verwachte stromingsrichting van het zoutzuurgas.  

 

Bij het ontstaan van zoutzuurgas (HCl) is sprake van volume toename, zie onderstaande tabel en 

dientengevolge plaatselijk druktoename optreden. Hierdoor kan het zoutzuurgas ook tegen de 

stromingsrichting in zijn verspreid. 

 

Leidingdiameter 
[mm] 

Wanddikte 
[mm] 

L 
[m] 

PVC 
[kg] 

HCl 
[kg] 

HCl 
[dm3] 

HCl 
[m3] 

110 2,7 1 1,27 0,75 491 0,491 

160 3,9 1 2,74 1,61 1.059 1,059 

200 4,9 1 4,20 2,46 1.622 1,622 

Toelichting: 

Buis  : SDR 41 

Soortelijke massa PVC : 1,4 kg/dm3 

 

Opmerking:  

Van nature biedt de grond al enige weerstand tegen de doorstroming van gas, maar door de 

warmteontwikkeling ontstaat een ter plaatse een harde minder gasdoorlatende laag waardoor het 

gas nauwelijks door de bodem kan ontwijken. Het gevolgd is een oplopende druk en verspreiding 

van het zoutzuurgas tegen de stromingsrichting in. 
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xxiii  Methode voor bepaling zoutzuurgas verspreiding voor PVC buizen met krijt als additief 

Bij de productie van PVC buizen wordt krijt toegevoegd. Als zoutzuurgas langs stroomt, wordt het 

krijt omgezet en daardoor neemt de hoeveelheid krijt in het buisoppervlak af. Deze afname kan 

met infraroodmicroscopie worden bepaald. 

 

De verhouding tussen het krijtgehalte in het midden van buiswand en bij het binnenoppervlak van 

de aangeleverde monsters wordt kwalitatief bepaald. Door de concentratie in het midden op 

100% te stellen wordt het restpercentage krijt in het binnenoppervlak bepaald van de mogelijk 

aan zoutzuurgas blootgestelde monsters. 

 

 

 

PVC schijfje Ø 28 mm 
 

xxiv  Methode voor bepaling zoutzuurgas verspreiding door bepaling van het aromaat gehalte in 

PVC of PE oppervlak 

Opgenomen componenten (benzeen en tolueen) kunnen uit het oppervlak worden verdampt bij 

verhoogde temperatuur en daarna worden gemeten. De hoeveelheid benzeen en/of tolueen 

worden gemeten is een maat voor de hoeveelheid zoutzuurgas dat is langs gestroomd. 

 

xxv  Zoutzuur verbindt zich gemakkelijk met water. 
 
xxvi  Het inwendige bewegingsmechanisme van de gasmeter is veelal uitgevoerd met POM materiaal. 

Aantasting van dit bewegingsmechanisme leidt mogelijk tot vastlopen van de meter. 
 
xxvii  De inspectie van de binneninstallatie bestaat uit  

• Een dichtheidsbeproeving van de binneninstallatie. 

• Controle van de Cv-ketel en geiser door een zogenaamde CO2/CO meting in hooglast en 

in laaglast met gesloten mantel. 

 

Opmerking:  

De controle van de binneninstallatie wordt uitgevoerd omdat met gevolgschade door zoutzuurgas 

rekening wordt gehouden. Als bij deze controle dan een afwijking wordt geconstateerd (lekkage 

of onvolledige werking van een of meerdere toestellen), mag van de netbeheerder worden 

verwacht dat zij deze afwijking zal (laten) verhelpen.  
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xxviii  De rubberaansluitslangen kooktoestellen. Hiervoor gelden volgende opmerkingen: 

• Deze slangen vallen onder verantwoordelijkheid van de klant. 

• Deze slangen worden in de regel sporadisch vervangen en meestal ver na de aanbevolen 

datum. 

• Zoutzuurhoudend aardgas heeft een versterkte veroudering tot gevolg, dit brengt een 

grotere noodzaak tot vervanging met zich mee. 

• De invloed van zoutzuurhoudend aardgas is echter niet zo groot dat vervanging voor de 

aanbevolen datum noodzakelijk is. 

• Aanbevolen wordt de klanten te wijzen op het feit dat deze slangen een beperkte 

levensduur hebben en voor de aanbevolen datum vervangen dienen te worden. 

 

Opmerking:  

Het is aan de netbeheerder om de rubberaansluitslangen eventueel te (laten) controleren. 

 

xxix Materialen van blootgestelde producten bevatten slechts kleine hoeveelheden aan gevaarlijke 

stoffen; als er geen onderzoek op wordt verricht, kunnen deze producten in open container (om 

nog aanwezige gevaarlijke stoffen verder te laten verdampen) worden afgevoerd. 

 

Opmerking:  

Als er in de componenten vloeistoffen worden aangetroffen dan kunnen de hoeveelheden aan 

gevaarlijke stoffen hoog zijn en dienen de componenten als chemisch afval te worden afgevoerd. 

 

xxx  In een corrosief medium corroderen metalen. De corrosieproducten die hierbij worden gevormd 

vormen een laag over de metalen onderdelen. Afhankelijk van de omstandigheden beschermt die 

laag het onderliggende metaal tegen verdere corrosie. Echter, zoutzuur is in staat om de 

beschermende laag van onder andere staal en aluminium aan te tasten. Indien eenmaal een 

chloride ion (afkomstig van zoutzuur) aanwezig is op het metaal, zal deze verdere corrosie van 

het metaal versnellen. Dit leidt veelal tot putcorrosie. Voor deze vervolg reactie is water vereist. 

Een relatieve luchtvochtigheid van 70% is hierbij al kritiek. [Ferrous Pipeline Corrosion 

Processes, Detection, and Mitigations, October 1971, Office of Pipeline Safety, Department of 

Transportation]  

[https://www.libertypackaging.com/blog/bid/104234/chlorine-pitting-corrosion-and-intercept]. 

 

Koper is beter bestand tegen zoutzuur, maar in aanwezigheid van water wordt koper ook 

aangetast.  

[https://www.rolledalloys.com/technical-resources/environments/hydrochloric-acid/]. 

https://www.libertypackaging.com/blog/bid/104234/chlorine-pitting-corrosion-and-intercept
https://www.rolledalloys.com/technical-resources/environments/hydrochloric-acid/
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