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Samenvatting 

Bij de distributie van waterstof is een van de mogelijkheden om waterstof ruikbaar te 
maken met THT. Van aardgas is bekend dat in het geval van een ondergronds lek het 
aardgas eerder detecteerbaar is boven de grond dan dat het lek ruikbaar is als gevolg 
van het vrijkomen van THT uit de grond. De onderzoeksvraag is of dit voor waterstof 
ook het geval is. 
Om deze vraag te beantwoorden is in het kader van het Kenniscentrum 
Gasnetbeheer een beperkt onderzoek gestart. In dit onderzoek zijn slechts een 
beperkt aantal variabelen, die voor alle bodemsoorten in Nederland behoorlijk groot 
kunnen zijn, meegenomen.   
 
In een laboratoriumonderzoek is het verschil in het transport door grond van met THT 
geodoriseerd aardgas en waterstof vergeleken. Hiervoor is een opstelling gebouwd 
waarin schoon zand met water verdicht is. In de bodem van de kolom is een 
hoeveelheid gas variërend van 10 ml/minuut tot 80 ml/minuut vrij gelaten. Het gas 
met daarin het THT zoekt zich een weg naar boven. Tijdens het verblijf van de 
gassen in de grond zal een interactie van de componenten van het gas, en ook het 
odorant THT, met het zand optreden.  
 
Uit de metingen is gebleken dat het THT, als dat als odorant voor waterstof wordt 
gebruikt, een grotere vertraging in de detecteerbaarheid bovengronds (en dus 
ruikbaarheid) gaat opleveren dan wanneer dat zelfde odorant in gelijke concentraties 
in aardgas aanwezig is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat het waterstof 
geen of minder makkelijk interactie met het zand aangaat dan aardgas. Doordat de 
componenten van aardgas dat mogelijk wel doen, blijven er in het geval van aardgas 
minder vrije plaatsen voor het THT over om zich aan het zand te hechten. 
 
Ook is vastgesteld dat als het lekdebiet toeneemt, het THT bovengronds eerder te 
ruiken is. Dit geldt voor zowel THT in aardgas als in waterstof. Er is ook vastgesteld 
dat bij hogere gasdebieten de LEL-grens voor beide gassen net boven de grond 
eerder wordt bereikt.  
 
In het geval van een gelijksoortig fysiek lek (hetzelfde gatgrootte) zal meer 
geodoriseerd waterstof de leiding verlaten dan in het geval van aardgas. Omdat niet 
precies bekend is hoeveel geodoriseerd waterstofgas (met THT) er in verhouding tot 
geodoriseerd aardgas lekt, is een verhouding tussen 1,6 en 3 in aangeboden 
debieten gehanteerd. 
Bij het vergelijk van een lekgrootte van 30 ml/minuut aardgas met 50 ml/minuut 
waterstof blijkt de LEL-concentratie voor zowel aardgas als waterstof na ongeveer 1 á 
2 uur op te treden, terwijl het THT uit het aardgas na ongeveer 40 uur en uit het 
waterstof na circa 100 uur ruikbaar zal zijn. Dit beeld is vergelijkbaar indien een 
lekgrootte van 30 ml aardgas/min. wordt vergeleken met 80 ml H2/min. 
 
Bekend is dat de grond in de praktijk af zal wijken van de gebruikte grond (schoon 
zand). In de praktijk zal ook humus en bacteriën aanwezig zijn die mogelijk invloed 
kunnen hebben op de snelheid waarmee THT bovengronds geroken kan worden.  
Om dit effect te onderzoeken wordt voorgesteld de metingen te herhalen maar dan 
met meer humushoudende grondsoorten. 
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1 Inleiding 

Bij het gebruik van aardgas in de energiedistributie wordt het aardgas geodoriseerd. 
Aardgas zelf is een reukloos gas. Door odorant toe te voegen wordt het gas ruikbaar. 
In Nederland wordt daarvoor TetraHydroThyofeen (THT) gebruikt. Door deze 
ruikbaarheid en alarmerende werking kan, in het geval van onverbrande uitstroming 
van het aardgas, het aardgas waargenomen worden door mensen die in de nabijheid 
van het lek zijn. Door vervolgens de juiste maatregelen te nemen kan voorkomen 
worden dat het aardgaslek tot schade zal leiden. 
 
Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, is het gebruik van fossiele brandstoffen, 
zoals aardgas, in de bebouwde omgeving in 2050 niet meer toegestaan. Waterstof 
wordt als mogelijke alternatieve energiedrager gezien, waarmee aan de 
klimaatdoelstelling kan worden voldaan. Het waterstof is echter ook een reukloos gas. 
Om dezelfde veiligheidsreden als aardgas zal ook waterstof dat ingezet wordt in de 
gasdistributie ruikbaar gemaakt worden. In andere onderzoeken (HyDelta WP2 
Odorisation1, Hy4Heat WP2 Hydrogen Odorant2) zijn hiervoor verschillende opties 
onderzocht. In Hy4Heat concludeert men dat het de beste oplossing is om in het 
geval van de eerste demonstratieprojecten en bij de introductie van waterstof in de 
gebouwde omgeving, hetzelfde odorant als dat men gewend is voor de odorisatie van 
aardgas te gaan gebruiken. Als we dit omzetten naar de Nederlandse situatie dan 
zou dit betekenen dat bij de introductie van waterstof met THT geodoriseerd gaat 
worden. In het Hydelta WP23 onderzoek concludeert men dat op dit moment THT het 
beste te gebruiken odorant is, dat ook voor het bevorderen van de veiligheid één van 
de beste maatregelen is. Omdat ook onbekend is of we het THT met waterstof op 
dezelfde manier kunnen toepassen als met aardgas, is het gedrag in de grond voor 
dit odorant in dit programma onderzocht. 
 
Vanuit het gebruik van THT als odorant in aardas is bekend dat in het geval van een 
ondergrondse lekkage een deel van de THT in de bodem wordt geadsorbeerd en dat 
aardgas, in ieder geval het methaan in aardgas, eerder aan het bodem-lucht 
grensvlak naar boven komt, dan het THT4. Daardoor zal een lek niet meteen ruikbaar 
zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden, waardoor er niet zonder meer op 
gerekend mag worden dat de detectie door middel van geur bij een ondergronds 
gaslek zal plaatsvinden5. Onbekend is of dit gedrag van adsorptie van THT in de 
grond ook voor waterstofgas geodoriseerd met THT geldt. 
 
Daarom is in het kader van het Kenniscentrum Gasnetbeheer een beperkt onderzoek 
gestart waarbij het adsorptiegedrag van THT in combinatie met aardgas en THT in 
combinatie met waterstofgas in de bodem is onderzocht. De belangrijkste 
onderzoeksvraag is dan ook of het geodoriseerde waterstofgas eerder dan wel later 
bovengronds ruikbaar is dan het geodoriseerde aardgas. In dit rapport worden de 
resultaten van dit onderzoek besproken. De resultaten geven niet alle antwoorden op 
alle vragen. De bodem wordt immers gekenmerkt door een zeer grote 

 
1 Polman, E., & Vlap, H. (2022). D2.3 Stability of odorants in hydrogen. Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6504435 
2 
https://static1.squarespace.com/static/5b8eae345cfd799896a803f4/t/5fb26960844f9e
409ec7df2e/1605527940304/Hydrogen+Odorant+Final+Report+amended+Nov+2020
.pdf 
3 Polman, E. (2022). D2.4 Het risico van niet odoriseren van waterstof. 
4 Kun je een gaslek ruiken? Erik Polman (Kiwa) en Hans van der Vegt (Liander), 
nieuwsbrief Kenniscentrum Gasnetbeheer, 2016-4 
5 OvV rapport (referentie CB-09-04-015) 2006, Gasexplosie Schijndel als gevolg van 
falen koppeling distributieleiding op 11 maart 2004 



  

GT - 220053 

© Kiwa Technology B.V. - 4 - 

 

verscheidenheid in samenstelling. Afhankelijk van deze samenstelling zal de 
adsorptie van THT en waterstof mogelijk verschillen. Door bij de experimenten de 
meest voorkomende grondsoort (zand) te kiezen, zullen de resultaten een belangrijke 
bijdrage leveren aan de begripsvorming van het gedrag van THT in combinatie met 
waterstof in de grond.  
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2 Beproevingsopstelling en 
meetmethode 

Omdat onduidelijk is of het veranderen van energiedrager van aardgas naar waterstof 
ook invloed heeft op het adsorptiegedrag van THT in de bodem is in het kader van 
het programma Kenniscentrum Gasnetbeheer een onderzoek uitgevoerd. Voor dit 
onderzoek is een beproevingsopstelling gebouwd waarin zich vier kolommen gevuld 
met zand bevinden, waardoor aardgas met THT en waterstof met THT wordt geleid.  
 
Zoals in figuur 1 getoond (drie van de 
vier kolommen) bestaat de opstelling 
voor een kolom uit een transparante 
buis gevuld met zand. Aan de onderkant 
is iedere buis afgesloten en voorzien 
van een inspuitopening waar het te 
onderzoeken gasmengsel kan worden 
doorgeleid. 
Omdat onze bodem in de praktijk 
meestal vochtig is, is ook in deze 
opstelling de mogelijkheid tot 
bevochtiging van het zand aangebracht. 
Aan de onderkant is in iedere buis een 
doorlaatbare bodemplaat aangebracht 
zodat het te veel aan water afgevoerd 
kan worden. Hiervoor is er een extra 
afsluiter aangebracht. Het zand kan dan 
bevochtigd worden door aan de dan nog 
open bovenzijde water op het zand te 
gieten. Indien aan de onderzijde geen 
water meer uit de kolom zand druppelt, 
is de kolom gereed voor gebruik. De 
onderzijde heeft daardoor een 
bevochtiging van 100%, terwijl het zand 
naar boven toe steeds droger wordt. De 
kolomhoogte zoals die is toegepast 
bedraagt 102,5 ± 0,5 cm. 
De inwendige diameter van de buizen 
en daarmee de doorsnede van de 
zandkolommen bedraagt 96 mm.  
 
Om de situatie in de praktijk en die van 
het lab experiment zo goed mogelijk 
overeen te laten komen is voor de grond 
het materiaal zand gekozen. Deze keuze 
is gebaseerd op de veronderstelling dat 
een groot aantal leidingen in zandgrond 
ligt en dat daar waar geen zandgrond 
van nature aanwezig is vaak ook voor het materiaal zand als fundatie van de 
verharding en aanvulling van de sleuf gekozen is.  
Het gebruikte zand is van het type speelzand en heeft volgens de leverancier een 
korrelgrootte van 0-5 mm. In de praktijk kunnen grondsoorten voorkomen met 
afwijkende korrelgroottes. In dit onderzoek is echter voor dit goed gezuiverd en 
gedefinieerde zand gekozen. Hierdoor zijn de uitkomsten van de vier kolommen beter 
onderling vergelijkbaar.  

Figuur 1 Overzicht van de 
meetopstelling met daarin drie van de 
vier zandkolommen 
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Tijdens het prepareren van de kolommen viel op dat de korrelverdeling van het zand 
zorgde voor het ontstaan van gebiedjes met een afwijkende structuur en dichtheid 
van de kolom (zie figuur 2). Hierdoor ontstaan net als in de grond gebieden waar het 
gas makkelijker door de bodem getransporteerd wordt en gebieden waar het 
gastransport moeilijker zal verlopen. Er lijken dus een soort van kanaaltjes gevormd 
te worden. Het voordeel is dat dit dus verglijkbaar is met de praktijk, maar het nadeel 
is dat daardoor in de meetresultaten enige spreiding in de resultaten kan optreden. 
Om dit effect te minimaliseren is bewust voor een relatief grote diameter van de buis 
gekozen.  
 

 

De gassen die gebruikt zijn tijdens de metingen bestaan uit aardgas en waterstof, 
waaraan in beide gevallen ca. 19 mg THT per normaalkubieke meter gas is 
toegevoegd. 
 
Om het te onderzoeken gasmengsel te doseren wordt gebruik gemaakt van een 
mass flow controller. Deze zorgt ervoor dat er een constant debiet in de zandkolom 
wordt geïnjecteerd. Voor zowel waterstof als aardgas is een vergelijkbaar lekdebiet 
aangehouden. De reden daarvoor is dat de hoeveelheid ingebracht THT per 
tijdseenheid in de testen met aardgas of waterstof voor beide gevallen gelijk is. 
Hiermee is een goed vergelijk van het gedrag van de twee gasmengsels mogelijk.  
 
Bekend is dat een lek van gelijke doorsnede in de praktijk meer waterstof dan 
aardgas zal lekken. Om ook het verschil van het gedrag van een lek met waterstof en 
aardgas te kunnen vergelijken zijn een viertal lekdebieten aangehouden. Deze zijn 
10, 30, 50 en 80 ml/min en zijn voor zowel aardgas als waterstof gebruikt. 
 
Door tijdens het experiment op het boveneinde van de transparante buis een stop te 
plaatsen kan het gas aan de bovenzijde van de zandkolom worden opgevangen. Dit 
gas wordt via een slangetje door een micro GC (gaschromtograaf) geleid waar de 
analyse van het gas plaatsvindt. Hierbij wordt waterstof, THT en methaan 
geanalyseerd, waarbij methaan de hoofdcomponent van aardgas is.  
De nauwkeurigheid van de GC, waarmee de THT-gehaltes zijn bepaald, bedraagt  
±1 mg/m3. Door de gehaltes THT in het gas dat boven de zandkolom wordt 
opgevangen regelmatig te meten, wordt een verloop van de concentratie van het THT 
als functie van de tijd verkregen.  
Nadat de test is afgelopen, wordt de zandkolom gedurende enkele dagen tot een 
week gespoeld met lucht, zodat alle restanten gas en THT verdreven zijn. Doordat dit 
spoelen er ook voor zorgt dat het zand opdroogt, wordt de zandkolom opnieuw 

Figuur 2 Voorbeeld van ongelijke verdichting in de kolommen (rechter kolom) 
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bevochtigd voordat een nieuwe test wordt gestart. Tijdens dit bevochtigen wordt de 
kolom met 10 l water gespoeld, waardoor de structuur van de grondkolom veranderd. 
De eerder gevormde kanaaltjes kunnen daardoor weer gevuld worden en nieuwe 
andere kanaaltjes kunnen weer ontstaan. Daardoor zijn de grondkolommen gebruikt 
voor de experimenten allen onderling licht verschillend.  
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3 Resultaten 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven zijn een aantal experimenten bij 
verschillende debieten doorgevoerd. 
Het resultaat van deze metingen wordt in figuur 3 weergegeven. Hierbij is te zien dat 
het THT in het geval van een waterstof-THT-mengsel altijd later dan bij een aardgas-
THT-mengsels bovengronds te detecteren is.  
Wat ook opvalt is dat er in de periode van 100 tot 288 uur als gevolg van een storing 
in de GC, geen metingen zijn uitgevoerd voor het waterstof-THT-mengsel met een 
debiet van 10 ml/min. Omdat de dosering van 10 ml/min geen storing kende en dus 
gewoon door heeft gelopen, zouden de meetresultaten toch goed bruikbaar moeten 
zijn. 
 

 

Naast het ruikbaar zijn van een lekkage door het waarnemen van het THT is het ook 
van belang hoe lang het waterstof en aardgas erover doen om het grondoppervlak te 
bereiken. Doordat deze twee gassen door de GC geanalyseerd worden, zijn deze 
gegevens bekend. Deze zijn voor de vier gebruikte doorstroomsnelheden 
weergegeven in figuur 4.  
 
 

Figuur 3 Gemeten concentratie THT boven de zandkolom als funtie van de 
doorstroomtijd voor aardgas en waterstof mengsels met THT, bij verschillende 
lekdebieten. 
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Uit deze meting blijkt dat in één geval waterstof sneller dan aardgas bovengronds 
gemeten wordt bij een vergelijkbaar lekdebiet (blauw). In één geval zijn ze ongeveer 
gelijk (groen), in de twee andere gevallen is waterstof trager. De meting van waterstof 
met een doorstroomdebiet van 10 ml/min. (oranje bolletjes in figuur 4) laten een 
afwijkend gedrag zien. Dit afwijkende gedrag is ook bij de THT metingen van figuur 3 
te zien. Uitgebreide controle van de resultaten en proefomstandigheden hebben 
hiervoor geen verklaring kunnen geven.  
 
 

Figuur 4 Gasconcentratie boven de grond als functie van de doorstroomtijd. 
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4 Bespreking resultaten 

Uit alle metingen blijkt dat THT later dan waterstof of aardgas bovengronds 
detecteerbaar is. Dit is al eerder geconstateerd voor THT in aardgas1. De oorzaak 
hiervan is dat THT meer interactie met de zanddeeltjes vertoont dan aardgas, 
waardoor de verblijftijd in de bodem langer is.  
Uit de metingen zoals weergegeven in figuur 3 is af te leiden dat bij toenemende 
lekdebieten het THT sneller bovengronds detecteerbaar is. Dit geldt voor zowel 
aardgas dat ruikbaar gemaakt is met THT als voor waterstof. 
Uit de metingen van figuur 3 blijkt verder dat bij een gelijke doorstroomsnelheid het 
THT in het geval dat het toegevoegd is aan aardgas, sneller bovengronds meetbaar 
is, dan wanneer het toegevoegd is aan waterstof.  
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat het waterstof geen of minder makkelijk 
interactie met het zand aangaat dan aardgas. Doordat de componenten van aardgas 
dat mogelijk wel doen, blijven er in het geval van aardgas minder vrije plaatsen voor 
het THT over om zich aan het zand te hechten. Daardoor stroomt het THT bij aardgas 
relatief snel door de bodem en is daardoor eerder dan bij waterstof boven het zand 
detecteerbaar.  
 
Natuurlijk gaat het er in de praktijk om dat het THT bij een lekkage geroken kan 
worden. Niet iedereen ruikt THT even goed. Maar als ondergrens wordt 
aangenomen2 dat bij 10 mg THT/m3 het THT, na de gebruikelijke verdunning met 
lucht, goed ruikbaar is.  
Doordat de ruimte boven het zand is afgesloten met een stop, zal dit kleine volume 
een vergelijkbare samenstelling hebben als het gas in de bovenste laag van de 
grond. Als we voor de in de bovenste grondlaag aanwezige THT-gehalte van 10 mg 
THT/m3 aanhouden dan kunnen we de tijd die nodig is om het mengsel bovengronds 
voldoende te kunnen ruiken, aflezen uit figuur 3. Deze tijd noemen we de doorslagtijd. 
De gevonden doorslagtijden, voor zowel THT in waterstof als THT in aardgas, zijn 
weergegeven in tabel 1 en figuur 5. 

lekgrootte 
[ml/min] 

doorslagtijd THT 
[uren] 

Verschil in 
doorslagtijd THT  

 in H2 in aardgas 
 waterstof vs. 

aardgas 

10 692* 56  
30 135 42 93 

50 102 10,5 91,5 

80 103 2 101 
*Deze (meet)waarde is niet meegenomen in de verder beschouwing. 

 
1 Kun je een gaslek ruiken? Erik Polman (Kiwa) en Hans van der Vegt (Liander), 
nieuwsbrief Kenniscentrum Gasnetbeheer, 2016-4 
2 Bij deze aanname maken we gebruik van de norm voor olfactometer ISO/DTR 
18222 waaruit afgeleid kan worden dat gas met 10 mg/m3 wordt geodoriseerd dit als 
ruikbaar wordt ervaren (99% van de mensen ruikt met 99% zekerheid bij een 
verdunningsfactor van 200). 

Tabel 1 Tijd tot het bereiken van de THT grens van 10 mg THT/m3 voor aardgas en 
waterstof 
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Figuur 5 laat zien dat de verhoudingen in de doorstroomsnelheid van het aangeboden 
gasmengsel niet gelijk is aan de verhouding van de doorslagtijd nodig om het THT 
boven de grond te ruiken.  
Een eenduidige verklaring hiervoor is niet te geven. Een mogelijke verklaring is 
pakkingsdichtheid als gevolg van de korrelverdeling van het zand. Ondanks het feit 
dat de kolommen gevuld zijn met hetzelfde zand is de opbouw van de verschillende 
kolommen, zoals in figuur 2 te zien is, niet identiek. Het gevolg is dan ook dat zich in 
de kolom kanaaltjes (preferente paden) vormen zoals te zien op in de rechter foto. In 
de linker foto zijn dergelijke kanaaltjes niet zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat ze er 
niet zijn, maar die kunnen zich op een niet zichtbare plaats, bijvoorbeeld in het 
midden van de kolom, bevinden. Ook is het opgevallen dat tijdens het bevochtigen de 
plaats en vorm van de kanaaltjes wijzigen. 
Het is voorstelbaar dat hierdoor het doorstroomgedrag van THT en het gas kan 
worden beïnvloed. Overigens is het ook goed te beseffen dat dit buiten in het veld 
ook gebeurt. De grond wordt immers ook “gespoeld” als er een regenbui is geweest.  
De tijd nodig voor detectie is dan ook gekoppeld aan deze specifieke situaties (type 
grond, aanwezigheid van preferente paden en bevochtiging). Vanwege dit gedrag van 
de grond is het niet zinvol te proberen exacte verhoudingen in de doorstroomsnelheid 
van de verschillende gasdebieten voor de praktijk te geven. Wel is het zinvol om een 
orde van grootte voor de verschillen aan te geven tussen bijvoorbeeld aardgas en 
waterstof.  
 
Uit tabel 1 blijken grote verschillen in doorslagtijd van THT. Uit figuur 4 blijkt dat al 
binnen twee en half uur een gasconcentratie heerst die de LEL-waarde van zowel 
aardgas als waterstof overschrijdt. Dit geldt voor alle gebruikte lekdebieten behalve 
voor het lekdebiet van 10 ml/min voor waterstof. Bij dit debiet is vooral in het begin 
sprake van een afwijkende curve. Dit is mogelijk het gevolg van vocht in de mass flow 
controller. Hierdoor zal in het begin het debiet niet gelijk geweest zijn aan 10 ml/min. 
Deze meetwaarden worden dan verder ook niet meegenomen in de beschouwing. 
Bestudering van het verloop van de curves voor waterstof (figuur 6) laat zien dat in 
het steile deel van de curves een verandering van de helling van de curve is waar te 

Figuur 5 Doorslagtijd bij de ruikbaarheidsgrens (10mg THT/m3) van waterstof en 
aardgas als functie van de lekgrootte 
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nemen. Deze verandering van de helling is in lijn met de verwachting: hoe hoger het 
debiet, hoe hoger de richtingscoëfficiënt van dit deel van de curve. Een dergelijke 
trend in de verandering van de richtingscoëfficiënt van het steile deel van de curve 
zien we ook bij aardgas (zie figuur 7). Ook hier geldt hoe hoger het debiet, hoe hoger 
de richtingscoëfficiënt. 
 
Voor het ruikbaar maken van een gas wordt ervan uitgegaan dat een concentratie 
van 10 mg THT/m3 goed kan worden waargenomen. Dan blijkt de tijd tot deze 
concentratie THT bij een debiet van 30 ml/minuut boven in de kolom bereikt wordt, 
voor aardgas circa 42 uur te zijn. Voor waterstof bedraagt deze tijd ongeveer 135 uur. 
Dit betekent dat gedurende een periode van circa 1,75 dagen voor aardgas en 
ongeveer 5,6 dagen voor waterstof een situatie bestaat die bij aanwezigheid van een 
ontstekingsbron direct boven de grond kan leiden tot een ontsteking zonder dat 
iemand het odorant heeft waargenomen. Onder normale omstandigheden zal nadat 
het gas de grond heeft verlaten, vermenging in de vrije lucht plaatsvinden, waardoor 
het gevaar van ontsteking aanzienlijk wordt verminderd. Hoeveel dit effect zal zijn 
hangt sterk af van de lokale omstandigheden en deze zijn in dit onderzoek verder niet 
meegenomen. 
 

 
 

Figuur 6 Concentratieverloop van waterstof bij verschillende aangeboden debieten 
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Een andere manier om de effecten van waterstof en aardgas te vergelijken is als de 
invloed van de THT-absorptie bij een gelijke fysieke lekgrootte wordt beschouwd. In 
eerder onderzoek1 is vastgesteld dat het lekdebiet uit een fysiek gelijksoortig lek voor 
waterstof tussen een factor 1,25 en 3 hoger kan zijn. Een praktische waarde die 
eerder is gemeten2 bedraagt circa 1,6. Vanwege het feit dat het hier om een eerste 
inventarisatie ging is geadviseerd een factor van ongeveer 2 aan te houden. Om deze 
vergelijking uit te voeren, kunnen de resultaten van de debieten van 50 ml 
waterstof/minuut en 30 ml aardgas/minuut met elkaar vergeleken worden. Om inzicht 
in de tijd te krijgen die nodig is voor het bovengronds ruiken van THT en de tijd die 
nodig is om het waterstof en aardgas boven de grond te detecteren, zijn voor deze 
twee debieten grafieken opgesteld. Deze zijn weergegeven in figuur 8 respectievelijk 
figuur 9. Opgemerkt moet worden dat de horizontale tijd-assen verschillend zijn. In 
het getoonde geval zal de LEL-concentratie na ongeveer 1 á 2 uur optreden, terwijl 
het THT uit het aardgas na ongeveer 40 uur en uit het waterstof na circa 100 uur 
ruikbaar zal zijn (uitgaande van de eerder genoemde 10 mg THT/m3). 
Ook hier is een groot verschil meetbaar tussen de tijd die nodig is om op 
maaiveldhoogte een ontsteekbaar mengsel te verkrijgen en de tijd die nodig is om het 
gas bovengronds te ruiken. 
Dit beeld is vergelijkbaar indien een lekgrootte van 30 ml aardgas/min. wordt 
vergeleken met 80 ml H2/min. (zie figuur 10 en figuur 11) 
 

 
1 Kiwa GT-170272 Toekomstbestendige gasdistributienetten  
2 Kiwa GT-180259 Eerste inventarisatie naar waterstofuitstromen bij kleine 
toelaatbare lekken. 

Figuur 7 Concentratieverloop van aardgas bij verschillende aangeboden debieten 
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Figuur 8 THT-concentratie boven de grond voor aardgas (30ml/min) en waterstof 
(50ml/min) als functie van de doorstroomtijd. 

Figuur 9 Gas-concentratie boven de grond voor aardgas (30ml/min) en waterstof 
(50ml/min) als functie van de doorstroomtijd. 
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Figuur 10 THT-concentratie boven de grond voor aardgas (30ml/min) en waterstof 
(80ml/min) als functie van de doorstroomtijd. 

Figuur 11 Gas-concentratie boven de grond voor aardgas (30ml/min) en waterstof 
(80ml/min) als functie van de doorstroomtijd. 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

Uit de metingen blijkt dat het THT als dat als odorant voor waterstof wordt gebruikt 
een grotere vertraging in de detecteerbaarheid bovengronds gaat opleveren dan als 
datzelfde odorant in gelijke concentraties in aardgas aanwezig is.  
Dit geldt indien wordt uitgegaan van een gelijk lekdebiet, maar ook als er wordt 
uitgegaan van een gelijkvormig fysiek lek, waarbij het lekdebiet voor waterstof (en 
daarmee ook voor de hoeveelheid THT) tot een factor 2 hoger is. 
 
Daarnaast blijkt dat zowel aardgas als waterstof eerder dan THT boven de grond kan 
worden waargenomen.  
Voor aardgas en waterstof geldt dat een ontsteekbaar mengsel (>LEL) na enkele 
uren boven de grond wordt waargenomen. In de praktijk betekent dit dat het gas door 
vermenging met de vrije lucht een lagere concentratie zal aannemen.  
Het THT heeft echter meer tijd nodig om bovengronds ruikbaar te worden. In het 
geval van waterstof kan dit oplopen tot circa 100 uur, terwijl bij gelijke fysieke 
Lekgrootte voor aardgas deze tijd 40 uur bedraagt 
 
Verder is vastgesteld dat als het lekdebiet toeneemt de tijdspanne nodig om het gas 
bovengronds te ruiken vermindert. Het verband is echter niet lineair. Dit geldt voor 
zowel aardgas als waterstof. Ook is vastgesteld dat bij hogere gasdebieten de LEL-
grens voor beide gassen net boven de grond eerder wordt bereikt.  
 
Bekend is dat de grond in de praktijk af zal wijken van de gebruikte grond in het 
experiment (schoon zand). In de praktijk zullen ook humus en bacteriën aanwezig 
zijn, die invloed zullen hebben op de snelheid waarmee THT bovengronds geroken 
kan worden. Sommige bacteriën kunnen het THT afbreken en het humus kan voor 
een betere adsorptie van het THT zorgen. Beide effecten zouden voor een 
langzamere doorslag van het THT kunnen zorgen.  
Om te onderzoeken of dit voor een nog verdere vertraagde geurdetectie in het geval 
van waterstof zorgt, wordt voorgesteld de metingen te herhalen maar dan met meer 
humus houdende grondsoorten. 
 
Vanwege de vorming van kanaaltjes in de zandkolom zijn afwijkende resultaten 
mogelijk indien de testen worden herhaald. Door herhaling van het onderzoek is het 
mogelijk een beter gemiddeld beeld van de verschillen tussen waterstof en aardgas in 
relatie tot de doorslagtijd van het THT te verkrijgen.  
De verwachting is echter niet dat het beeld dat THT in het geval van waterstof langer 
in de grond achter blijft dan in het geval van aardgas hierdoor zal veranderen. 
 
In verband met de veiligheidsaspecten vanwege de vertraagde doorslag van THT in 
waterstof bjj een ondergronds gaslek, moet worden opgemerkt dat: 

1. dit effect ook optreedt bij THT in aardgas; 
2. de onderzoeksraad voor veiligheid (OvV) naar aanleiding van een 

gasongeval heeft geconstateerd dat er sterke aanwijzingen bestaan dat het 
toegevoegde odorant in sommige gevallen wordt geadsorbeerd door de 
grond waardoor mogelijk minder ruikbaar of reukloos gas vrijkomt. 

 
Dit onderzoek laat zien dat er tijd zit tussen het moment dat waterstof (of aardgas) uit 
de bodem vrij komt en het moment dat het gas ruikbaar wordt doordat ook het THT in 
voldoende mate boven de grond detecteerbaar (ruikbaar) is. Een uitspraak of dit tot 
een acceptabel risico leidt, kan met dit onderzoek niet worden verkregen. Daarvoor is 
een risicoafweging nodig. Hierbij kunnen factoren als de kans dat detectie door 
omstanders op basis van reuk plaatsvindt als ook de kans dat dit tot een klasse 1 of 2 
lek zal leiden, worden meegenomen.  Aanbevolen wordt een dergelijke risicoafweging 
op sectorniveau uit te voeren.  
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