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Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Kenniscentrum Gasnetbeheer dat 
mogelijk wordt gemaakt door Netbeheer Nederland ten behoeve van alle aangesloten 
netbeheerders. Het Kenniscentrum Gasnetbeheer heeft onder andere tot doel om 
specifieke kennis op het gebied van gasnetbeheer uit te breiden, waarbij de nadruk 
ligt op veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten. Daarin passen ook de 
vraagstukken die te maken hebben met de inzet van duurzame gassen, waaronder 
waterstofdistributie.  
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Samenvatting 

In het kader van het Kenniscentrum Gasnetbeheer heeft Kiwa Technology 
onderzocht of knevelen (een techniek voor tijdelijke afsluiting van een leiding) 
toepasbaar is bij waterstofdistributieleidingen. 
 
De resultaten laten zien dat knevelen ook toepasbaar is bij waterstofleidingen van 
polyetheen. De voorschriften en instructies voor het knevelen van 
aardgasdistributieleidingen zijn ook geschikt voor het knevelen van 
waterstofdistributieleidingen. Er is daarom geen aanleiding om de huidige instructies 
voor knevelen aan te passen voor toepassing bij waterstofdistributieleidingen. 
 
Wel wordt aanbevolen om te onderzoeken welke risico’s gelden als gevolg van 
resterend waterstofgas in de leiding na afsluiting in geval van een calamiteit. Dit heeft 
echter niet specifiek met knevelen te maken, maar is van belang bij alle (tijdelijke) 
afsluittechnieken die bij calamiteiten worden ingezet.   
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1 Knevelen van waterstofleidingen 

 
In het kader van het Kenniscentrum Gasnetbeheer heeft Kiwa Technology 
onderzocht of knevelen (een techniek voor tijdelijke afsluiting van een leiding) 
toepasbaar is bij waterstofdistributieleidingen. Het onderzoek laat zien dat met 
knevelen bij waterstofleidingen voldoende afsluiting gerealiseerd kan worden als 
dezelfde methode wordt toegepast als voorgeschreven voor 
aardgasdistributieleidingen. 

1.1 Achtergrond 
Er zijn vele onderwerpen die onderzocht moeten worden bij het toepassen van 
waterstofnetten. Eén hiervan is het veilig uitvoeren van werkzaamheden met dezelfde 
afsluittechnieken als voor aardgas. Voor aardgasdistributie is regelgeving 
beschikbaar en zijn werkprocedures ontwikkeld, maar voor waterstof is het de vraag 
of dezelfde procedures toepasbaar zijn. Hierbij moet aangetoond worden dat de 
afsluittechnieken bij gebruik met waterstof voldoende lekdicht zijn, waarbij de risico’s 
beheersbaar zouden moeten zijn en vergelijkbaar met die voor aardgas. Eén van de 
technieken om een tijdelijke afsluiting te realiseren is het zogenaamde knevelen. Het 
is bekend dat er bij knevelen kans is op enige lekkage. Voor 
aardgasdistributieleidingen zijn voorschriften opgesteld voor de toepassing van 
knevelen die waarborgen dat eventuele lekkages geen probleem vormen. Van 
waterstof is echter bekend dat onder dezelfde condities de lekstroom groter kan zijn. 
Daarom is het een relevante vraag of dezelfde methodiek als voor 
aardgasdistributieleidingen ook toepasbaar is voor waterstofleidingen.  

1.2 Aanpak 
In eerste instantie is gekeken wat er vanuit de literatuur bekend is over de lekkages 
die bij knevelen kunnen optreden en in hoeverre die informatie vertaald kan worden 
naar het knevelen van waterstofleidingen. Vervolgens is een experiment opgesteld en 
uitgevoerd, waarbij metingen met waterstof zijn uitgevoerd.  
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2 Lekkages bij knevelen 

2.1 De kneveltechniek  
Bij knevelen wordt een tijdelijke afsluiting gerealiseerd door de leiding plat te drukken 
tussen twee balken, zie voorbeelden van knevelapparaten in figuur 1. Het voordeel 
van de techniek is dat deze snel toepasbaar is. Het nadeel van de techniek is dat er 
altijd enige schade aan de buis ontstaat. Om die reden moet een gekneveld buisdeel 
van oud materiaal (het zogenaamde 1e generatie PE)  binnen een jaar vervangen 
worden. Dat geldt ook als het knevelen bij lage temperatuur (< 0°C) of langer dan 24 
uur plaatsvindt (NEN 7244-2, 2016) (VIAG, 2022). 
 

  

In de onderstaand figuur is schematisch weergegeven hoe de buis wordt platgedrukt 
tussen de knevelbalken. De mate van platdrukken wordt uitgedrukt ten opzichte van 
de wanddikte van de buis. Bij polyetheen leidingen wordt de buis zodanig platgedrukt 
dat afstand L tussen de twee balken voldoet aan: 
  
L =  0,8 x 2 x e, 
 
Waarbij (zie ook figuur):  

- L = afstand  tussen de twee balken 
- e = de wanddikte van de buis  

 
Vanwege de factor 0,8 in bovengenoemde vergelijking spreekt men van een 
knevelfactor van 80%. Dit geld voor leidingen tot 250 mm. Van leidingen vanaf 250 
mm tot 400 mm geld een knevelfactor van 90%.  
 

 

Figuur 1: Links een handknevel en rechts een hydraulische knevel. 

Figuur 2: Schematische weergave van kenvelen. De samendrukking L komt overeen 
met 80% van 2 maal wanddikte e. 

 

L 2 * e 

knevelbalk 

oor 
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Ondanks de samendrukking kan een lekkage ontstaan bij de zogenaamde oren (zie 
bovenstaande figuur). Het materiaal wordt hier het sterkste vervormd. Dit zijn de 
plekken waar ook de schade aan de buis ontstaat.  

2.2 Literatuur over lekkages 
In Abquetschen und Rückrunden von Kunststoffrohren (Bilsing, 2016) is uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de factoren die de hoeveelheid lekkage tijdens het knevelen 
beïnvloeden. Deze testen zijn met lucht uitgevoerd. Hieruit blijkt, niet onverwacht, dat 
de lekkage volumestroom steeds hoger wordt naarmate de druk toeneemt.  
 
Verder laat het onderzoek zien dat kleine diameters goed volledig dicht te krijgen zijn, 
maar bij grotere diameters begint er wel lekkage te komen. Er treedt bij metingen met 
lucht geen lekkage op bij 32 mm leidingen, zelfs niet bij 10 bar. Knevelen mag in 
Nederland tot 8 bar toegepast worden, maar word vaker onder 100 mbar gebruikt 
(P.J. Postma (Kiwa Technology), 2015). Dus is er in ieder geval geen probleem bij 32 
mm leidingen te verwachten.  
 
Bij grotere diameters (in het onderzoek 110 mm en 160 mm) treedt wel lekkage op. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat bij diameters groter dan 63 mm volgens de 
Nederlandse voorschriften een tweede knevel moet worden toegepast. Dat geldt ook 
als de maximale bedrijfsdruk (MOP) gelijk aan of groter dan van 0,2 bar (volgens 
NEN-7244-2 (2016)) of 1 bar (volgens (VIAG, 2022)).  Bij toepassing van twee 
knevels wordt de druk tussen de knevels naar atmosferisch gebracht door het gas via 
een afblaas of fakkelinstallatie te laten ontwijken. Hierdoor zal de lekkage bij grote 
diameters en drukken in de praktijk nihil zal zijn. 
 
Volgens dat onderzoek is de laatste significante factor het type polyetheen. Bij 
PE 100 werd meer lekkage gemeten dan bij dezelfde druk en diameter bij PE 80. Bij 
PE 100-RC werd nog weer meer lekkage gevonden. Het verschil in stijfheid zou 
hiervoor de verklaring zijn, waarbij een hogere stijfheid tot meer lekkage leidt onder 
dezelfde omstandigheden. 
Het blijft wel zo dat bij de druk en diameters die in de praktijk van het knevelen 
voorkomen, de lekkage dusdanig laag is dat er geen problemen zullen ontstaan. 

 

2.3 Omrekenen van luchtlekkages naar waterstof 
De lekdichtheidstesten in het Duitse onderzoek zijn met lucht uitgevoerd. Het is 
mogelijk om op basis van de theorie deze gegevens om te rekenen naar de lekkage 
die met waterstof zou optreden. De factor tussen de lekkage in lucht en de lekkage in 
waterstof wisselt echter met het stromingskarakter van de lekkage. Van laminaire 
naar turbulente stroming loopt deze factor tussen lucht en waterstof van ongeveer 2,1 
tot 3,8. Hierbij kan een eenvoudige omrekening inaccuraat worden. Het is beter om 
vergelijkbare testen in waterstof uit te voeren.  
 
Recente test in het HYPOS project 
In het onderzoek Überprüfung der Absperrtechnologien im HYPOS-Projekt H2-Netz 
(Robert Huhn, 2021) geeft 110 mm PE100-RC bij 1 bar een lekkage van maar liefst 
25,6 l/min. Dit is in tegenstelling tot het eerdere onderzoek wel in waterstof 
uitgevoerd. De waarde van 25,6 l/min is aanzienlijk hoger dan de waarde verwacht 
vanuit de eerdere testen in lucht. Daarin is de waarde bij 110 mm PE100-RC in 1 bar 
lucht slechts 0,1 l/min (Bilsing, 2016), wat met de maximale omrekenfactor van 3,8 op 
0,38  l/min waterstof zou neerkomen. De waarde van 25,6 l/min waterstof zou met de 
maximale factor van 3,8 neerkomen op 6,74 l/min lucht. Dat is hoger dan bijvoorbeeld 
de maximaal toegestane lekkage bij een afsluitelement in PE volgens keuringseis KE 
194 voor tijdelijke afsluitmiddelen van 5 l/min lucht (Kiwa Nederland B.V., 2019). Het 
resultaat van het HYPOS project is dus niet in lijn met wat volgens de 
omrekenfactoren maximaal verwacht zou kunnen worden.  
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3 Experimenten met waterstof 

Om beter inzicht te krijgen in daadwerkelijke optredende lekkages tijdens knevelen 
van een waterstofleiding, is een reeks praktijktesten uitgevoerd. Daarbij is gekozen 
om de metingen bij twee verschillende buizen in drievoud uit te voeren.  

Referentienummer Diameter Klasse Materiaal 

PE 2021-530 

#1 t/m #3 
32 mm SDR 17,6 PE 80 

PE 2021-531 

#1 t/m #3 
110 mm SDR 11 PE 100 

 

3.1 Testopstelling 
Ten behoeve van de testen is een testopstelling gemaakt zoals die hieronder 
schematisch is weergegeven. Voor iedere test wordt één meter PE buis gebruikt. De 
knevel wordt halverwege geplaats1. Via een kap met een Swagelock aansluiting 
wordt de buis aan de testopstelling gekoppeld. 

 

 
 
Via de drukregelaar wordt de druk gereduceerd naar de gewenste druk. De 
debietmeter meet de lekgrootte. Met een waterstofsensor op ongeveer 20 cm boven 
de opening van de geknevelde buis wordt de concentratie waterstof gemeten. 

3.2 Testprocedure 
Het plaatsen van de knevel is uitgevoerd volgens de instructies voor 
aardgasleidingen, zoals beschreven in VWI G-27 van de VIAG. De meetprocedure 
bestond uit de volgende stappen:  

• Plaatsen knevel tijdens spoelen. 

Tijdens het aanbrengen, wanneer de knevel bijna dicht is, wordt de buis met 

waterstof gespoeld. Vervolgens word de knevel volledig gesloten. Zo wordt 

ervoor gezorgd dat de buis volledig met waterstof is gevuld. 

• Drukopbouw 

Wanneer de knevel gesloten is, wordt de buis op druk gebracht. Hierbij piekt 

het debiet kortstondig tot de druk is bereikt en er en kleine continue 

lekkagestroom ontstaat.  

 
1 . Hier wordt één knevel toegepast, ongeacht dat er in praktijk bij een diameter van 
110 mm twee knevels toegepast moet worden (NEN 7244-2, 2016) (VIAG, 2022). 

Tabel 1: Testmateriaal voor het knevelen. 

Cilinder 
waterstof 
200 bar 

Klep 

Drukregelaar 

Klep 

Debietmeter 

Drukmeter 

Koppeling 
testopstelling 
en buis 
  

Knevel- 
apparaat 

Waterstof-
sensor 

Figuur 3: Schema van proefopstelling. 
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• Meting lekdebiet 

Het lekdebiet wordt gemeten met een Bronkhorst EL-FLOW Select en wordt 

genoteerd.  

• Meting concentratie bij uitstroomopening 

Vervolgens wordt de waterstofconcentratie op ca. 20 cm boven het open 

uiteinde van de buis gemeten met een Sensistor Sentrac van Inficon.  

• Druk verhogen en metingen herhalen 

De metingen worden bij oplopende stappen van druk uitgevoerd, vanaf 200 

mbar tot maximaal 8 bar.  
 
De testopstelling tijdens het uitvoeren van een meting is te zien in figuur 4. 
 

 

  

Figuur 4. Testopstelling tijdens het testen van PE 2021-531 #1. 
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4 Resultaten 

In de onderstaande grafiek zijn de gemeten lekkages door één knevel weergegeven 
als functie van de druk. De metingen zijn buiten uitgevoerd, waarbij de temperatuur 
rond de  0°C was en de luchtdruk 1027 hPa bedroeg. Verder stond er een licht briesje 
van 11 km/h. 
 
In de grafiek is met een rode lijn een grenswaarde van 5 l/min aangegeven die 
genoemd wordt in keuringseis KE 194 voor tijdelijke afsluitmiddelen (Kiwa Nederland 
B.V., 2019). 
 

 

Eén van de drie 32 mm PE buizen heeft vanaf ca vijf bar al een lekstroom heeft die 
hoger is dan toegestaan volgens KE 194. Ook eén van de drie 110 mm PE buizen 
heeft bij ca acht bar een lekstroom heeft die hoger is dan toegestaan volgens KE 194. 
Let wel dat hier een dubbele knevel toegepast zou moeten worden volgens 
norm/VIAG. Hierdoor zou de actuele druk dat de knevel tegenkomt lager zijn, waarbij 
de lekkage ook lager zou zijn. 
 
De gemeten waterstofconcentratie bij de uitgang van de knevelverbinding is te zien in 
grafiek 2. De meetwaarden zijn in ppm gegeven. De onderste ontvlambaarheidsgrens 
van waterstof is 40 000 ppm (KIWA , 2015); aan de hand hiervan houdt het RIVM een 
alarmeringsgrenswaarde aan van 3994 ppm2 (RIVM, 2021), wat dus overeenkomt 
met 10% LEL. Ter referentie: er is normaal ca 0,5 ppm waterstof in de lucht aanwezig 
(National Research Council, 2008). De grenswaarde van het RIVM is in de grafiek 
met een rode lijn aangegeven. 
 

 
1 Bij een lekstroom van hoger dan ca 1,7 l/min sist het gas hoorbaar. 
2 RIVM geeft aan 330 mg/m3. Voor waterstof komt dit overeen met 3994 ppm. 
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Grafiek 1: Lekkagestroom bij de gesloten knevel bij oplopende druk.1 
NB. Ref 530 betreft 32 mm, ref 531 betreft 110 mm leidingen 
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Hier is bij één van de drie 32 mm PE buizen vanaf ca twee bar een 
waterstofconcentratie hoger dan 10% LEL. Ook hier zou een dubbele knevel 
toegepast moeten worden volgens norm/VIAG waardoor de actuele druk, en dus de 
waterstofconcentratie, lager zou zijn. 
De overige buizen blijven wel onder 10% LEL. 
 

4.1 Discussie 
De resultaten van de lekkagemetingen komen qua ordegrote grotendeels overeen met 

de resultaten in TEILBERICHT AP4 Abquetschen und Rückrunden von 

Kunststoffrohren. Abquetschversuche und Dichtheitsprüfungen (Bilsing, 2016). Dat wil 

zeggen dat de resultaat hier ook bij 1 bar onder de 2 l/min valt terwijl bij Überprüfung 

der Absperrtechnologien im HYPOS-Projekt H2-Netz (Robert Huhn, 2021) deze 

waarde boven 20 l/min was. 

Echter vond Bilsing dat de lekkagestroming bij grotere diameters groter is dan bij 

kleine, en groter bij PE 100 dan bij PE 80. Dit zien wij niet terug. Als gekeken wordt 

naar de resultaten van het Duitse onderzoek, dan is de toename vooral zichtbaar bij 

de diameters boven 110 mm. Verder moet opgemerkt worden dat in het Duitse 

onderzoek maar 2 testen per diameter zijn uitgevoerd, waarbinnen soms grote 

verschillen zijn.  Ook in dit onderzoek betreft maar een beperkt aantal metingen, wat 

te weinig is om een dergelijk verband met voldoende zekerheid vast te kunnen stellen 

of te ontkrachten.  

Bij vier van de zes uitgevoerde testen (2x 32 mm en 2x 110 mm) liggen de resultaten 

dicht bij elkaar en blijven tot 8 bar onder een lekgrootte van 2 l/min. De andere twee 

metingen (530-2 32 mm en 531-2 110 mm) laten een minder goede afsluiting zien en 

komen bij hogere druk boven de grenswaarde van 5 l/min uit. De gemeten lekkages 

blijven dan wel steeds veel lager dan de waarde van 25,6 l/min bij 1 bar die zijn 

genoemd in Überprüfung der Absperrtechnologien im HYPOS-Projekt H2-Netz 

(Robert Huhn, 2021). 

 

De waterstofconcentratie kan door veel factoren beïnvloed worden, zoals positie van 

de buis in de put, weersomstandigheden, en waar er gemeten wordt. De gemeten 

concentraties lopen wel parallel met de lekmetingen. Bij de twee buizen waar de 

lekkagemetingen hoger uitvielen, zijn ook de gemeten concentraties hoger, waarbij 
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Grafiek 2: Waterstofconcentratie in de lucht bij de uitgang van de gesloten knevel bij 
oplopende drukken. 
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één van deze metingen (530-2 32 mm) boven de RIVM grenswaarde komt en dus 

boven 10% LEL. 

 

Bij zowel de lekstromingsmetingen als de waterstofconcentratiemetingen zijn de 

meeste resultaten onder de gegeven limieten, maar bij enkele gevallen komen ze bij 

hogere druk boven deze limieten uit.  

Knevelen mag bij aardgas tot 8 bar toegepast worden, maar vanaf een maximum 

bedrijfsdruk van 0,2 bar (volgens NEN-7244-2 (2016)) of 1 bar (volgens (VIAG, 2022)) 

geldt dat twee knevels gebruikt moeten worden. Op basis van de metingen is duidelijk 

dat ook bij waterstof een enkele knevel onvoldoende afsluiting geeft.  

In de praktijk komt knevelen het vaakst voor bij 100 mbar netten maar het wordt ook 

bij hogere drukken toegepast (P.J. Postma (Kiwa Technology), 2015). 

 

Kort samengevat geven de resultaten geen aanleiding om andere regels voor 

knevelen van waterstofdistributieleidingen te hanteren dan die nu gelden voor 

aardgasdistributieleidingen.  
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5 Conclusies 

De resultaten laten zien dat knevelen ook toepasbaar is bij waterstofleidingen van 
polyetheen polyetheen (zowel PE 80 als PE 100) Een enkel knevel is geschikte tot 1 
bar – daarboven zijn de lekwaardes soms te hoog en moet twee knevels toegepast 
worden, zoals voorgeschreven. 
De voorschriften en instructies voor het knevelen van aardgasdistributieleidingen zijn 
ook geschikt voor het knevelen van waterstofdistributieleidingen. Er is daarom geen 
aanleiding om de huidige instructies voor knevelen aan te passen voor toepassing bij 
waterstofdistributieleidingen. 

5.1 Aanbeveling 
In dit onderzoek is niet onderzocht wat de aandachtspunten zijn indien knevelen 
wordt toegepast bij een calamiteit met onbedoelde gasuitstroom (denk aan 
bijvoorbeeld een graafschade). In een dergelijke situatie is op het moment van 
afsluiten het beschadigde leidingdeel nog gevuld met gas. Zodra het beschadigde 
deel drukloos wordt gemaakt door het zetten van een knevel, kan er ook lucht 
toetreden, waardoor in dat buisgedeelte een gas-luchtmengsel ontstaat. Bij aardgas 
leidt dat in de praktijk niet tot problemen, ook niet als er inmiddels brand was 
ontstaan. Voor waterstof geldt echter een veel ruimer ontstekingsgebied, waardoor in 
elk geval theoretisch meer kans is op een eventuele vlaminslag in de buis. 
 
De aanbeveling is om te onderzoeken welke risico’s veroorzaakt worden door de 
resterende waterstof na de afsluiting en of daarvoor aanpassingen nodig zijn bij de 
benadering van een calamiteit. Dat geldt overigens niet alleen voor knevelen, maar 
voor alle afsluittechnieken die worden toegepast bij calamiteiten. 
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