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Voorwoord 

Het projectteam achter de ‘Duurzaam geproduceerde gassen’ wil zijn dank uitspreken 
naar Netbeheer Nederland en alle Nederlandse Netbeheerders voor het mogelijk 
maken van dit onderzoek. Ook waarderen we de moeite die gestoken wordt in het 
goed aanleveren van de buismaterialen.  
 

 

‘Duurzaam geproduceerde gassen’ is een programmaonderdeel van het 
programma Kenniscentrum Gasnetbeheer. Het programma Kenniscentrum 
Gasnetbeheer is gericht op instandhouding, uitbreiding en verspreiding van 
specifieke kennis op het gebied van het gasnetbeheer. Daarnaast vervult het 
Kenniscentrumprogramma een ‘brandweerfunctie’ bij gasongevallen en bij 
problemen met gasdistributiematerialen. 
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Samenvatting 

Het programmaonderdeel ‘Duurzaam geproduceerde gassen’ binnen het 
Kenniscentrum Gasnetbeheer is ingericht om directe veiligheid gerelateerde 
materiaal- en leidingeigenschappen voor duurzaam geproduceerde gassen, zoals 
waterstofgas, inzichtelijk te maken. In dit rapport wordt het onoverkomelijke verlies 
van waterstofgas als gevolg van het natuurlijke proces permeatie beschouwd. Hierbij 
worden de permeatie-eigenschappen van de huidige gasdistributieleidingen 
beoordeeld om zo een betere onderbouwde overstap van aardgasdistributie naar 
waterstofdistributie mogelijk te maken.  
 
In dit onderzoek is het verlies van waterstofgas bepaald als gevolg van permeatie. 
Hierbij is de permeatie van de waterstof van binnen het leidingsysteem naar buiten 
vastgesteld voor de buismaterialen:  

• hard PVC,  

• slagvast PVC (zowel PVC-A als PVC-CPE),  

• 1e generatie HDPE (PE 50),  

• 2e generatie PE (PE 80, dit kan zowel HDPE als MDPE zijn),  

• 3e generatie HDPE (PE 100 en PE 100-RC), en 

• MDPE-aansluitleidingen (PE 80).  
In totaal zijn 20 verschillende buisstukken gemeten. Daarnaast zijn twee POM-
koppelingen bij twee verschillende drukken en vier PVC-verbindingen gemeten. In het 
onderzoek zijn PE-lasverbindingen niet meegenomen, omdat het PE helemaal met 
elkaar wordt versmolten waardoor ze een vergelijkbaar of zelfs lager permeatieverlies 
(door een lokaal grotere wanddikte) hebben dan de rest van de buis.  
 
Bij iedere meting is de buis of verbinding met waterstofgas op druk gebracht. Door 
permeatie beweegt het waterstofgas door het leidingmateriaal naar buiten toe. 
Eenmaal buiten gekomen is het waterstofgas in een gecontroleerde stikstofomgeving 
opgevangen. Door de toename van het waterstofgas in deze stikstofomgeving over 
tijd te bepalen is de permeatiesnelheid bepaald. Op basis van de permeatiesnelheid 
is de permeatiecoëfficiënt van het materiaal bepaald. De permeatiecoëfficiënt is de 
materiaaleigenschap die de weerstand van het materiaal tegen de permeatie van 
waterstof aanduidt.  
 
Met de resultaten van dit onderzoek is een inschatting gemaakt van het verlies aan 
waterstofgas. De basis voor de voorspelling is gelegd met de permeatiecoëfficiënten 
zoals weergegeven in tabel 1. Aanvullend geeft de permeatiesnelheid van de 
verbindingen in tabel 2 inzicht in hun bijdrage aan het verlies van waterstofgas. 
 
Ter vergelijking zijn permeatiecoëfficiënten van methaan rond kamertemperatuur (20-
25 °C) uit literatuur weergegeven in 3. In vergelijking met tabel 1 is op te maken dat 
de permeatiecoëfficiënt van kunststof leidingmaterialen voor waterstof hoger is dan 
voor methaan. HDPE permeëert bijvoorbeeld 2-18 keer meer waterstof1. De vertaling 
van een andere permeatiecoëfficiënt op thema’s zoals netveiligheid en 
risicomanagement valt buiten de scope van dit onderzoek. Dit is namelijk niet alleen 
afhankelijk van de permeatiesnelheid van het gas, maar ook van factoren zoals; de 
energetische waarde van het gas, de ontstekingsenergie en -temperatuur, de 
onderste vlam- en explosiegrens, en de vermenging en verdunning van het gas in de 
te beschouwen situatie.  

 
1 Het huidige onderzoek verschilt van de literatuur op een aantal punten. Bijvoorbeeld omdat 
zowel oude als nieuwe gasbuizen zijn onderzocht en in de literatuur vooral nieuwe buizen of 
geperste plaatjes zijn beoordeeld.  
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Type 
materiaal 

Aantal 
buisstukken 

gemeten 

Laagst gemeten 
permeatiecoëfficiënt 

[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Hoogst gemeten 
permeatiecoëfficiënt 

[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Hard PVC 3 87,3 115,3 

Slagvast PVC 5 113,3 181,3 

MDPE-
aansluitleiding 
(PE 80) 

2 191,7 193,0 

PE 50 4 143,7 179,4 

PE 80 2 148,7 166,8 

PE 100 2 132,9 138,6 

PE 100-RC 2 125,2 139,2 

 

Type verbinding 
Nominale 

buitendiameter 
[mm] 

Permeatiesnelheid 
[ml/(bar∙dag)] 

POM-koppeling met MDPE-aansluitleiding 
(4x) 

32 2,8 

Verbinding spuitgegoten hard PVC  110 5,4 

Verbinding warmgevormde slagvast PVC  110 6,1 

Verbinding warmgevormde hard PVC  110 6,2 

Verbinding spuitgegoten slagvast PVC  110 6,1 

 

Materiaal Bereik permeatiecoëfficiënt 
[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Bron 

HDPE 10-56 [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

MDPE *  

Hard PVC 0,5-3,7 [1], [4], [7] 

Slagvast PVC *  

*Geen gegevens uit de literatuur beschikbaar.  

 
De inschatting van de mate van verlies van waterstofgas is naast de 
permeatiecoëfficiënt afhankelijk van de omstandigheden zoals leidingdimensies, 
temperatuur, en de verblijftijd van het zuiver waterstofgas. Voor het onderzoek is 
rekening gehouden met een temperatuur van ~21°C als worst-case situatie. Bij een 
lagere bodemtemperatuur zal de permeatiesnelheid namelijk ook lager zijn. De 
permeatiesnelheid is voor de volgende drie gekozen scenario’s berekend: 

1. Voor zowel hard PVC als slagvast PVC is het permeatieverlies van 

waterstofgas berekend voor een SDR 41 leiding bij een gasdruk van 

100 mbar (partieel drukverschil is dan 1,1 bar(a)). 

Tabel 1. De permeatiecoëfficiënt voor waterstofgas als resultaat van de verschillende 
permeatiemetingen per leidingmateriaal. 

Tabel 2. De permeatiesnelheid voor waterstofgas als resultaat van de verschillende 
permeatiemetingen aan verbindingen. 

Tabel 3. Het bereik in permeatiecoëfficiënten voor methaan op basis van 
verschillende literatuurbronnen. 
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2. Voor MDPE-aansluitleidingen is het permeatieverlies van waterstofgas 

berekend voor een SDR-waarde van 17,6 bij een gasdruk van 100 mbar 

(partieel drukverschil is dan 1,1 bar(a)). 

3. Voor de PE-materialen is het permeatieverlies van waterstofgas berekend 

voor een SDR 11 leiding bij een gasdruk van 4 bar (partieel drukverschil is 

dan 5 bar(a)).  

De resultaten van de berekeningen staan in tabel 4. Omdat het permeatieverlies door 
de verbindingen vergelijkbaar is met het permeatieverlies door de buis, zijn 
verbindingen in de berekening genegeerd.  

Type materiaal Gekozen 
scenario 

Laagst 
berekende 

permeatieverlies 
[m3/(km∙jaar)] 

Hoogst 
berekende 

permeatieverlies 
[m3/(km∙jaar)] 

Hard PVC 1 4,4 5,8 

Slagvast PVC 1 5,7 9,1 

MDPE-aansluitleiding 
(PE 80) 

2 4,0 4,0 

PE 50 3 8,2 10,3 

PE 80 3 8,5 9,6 

PE 100 3 7,6 7,9 

PE 100-RC 3 7,2 8,0 

 
De volgende bevindingen zijn gebaseerd op de hierboven gegeven resultaten: 

• De onderzoeksresultaten geven geen reden om van de eerdere risico-

inschatting uit het rapport “Toekomstbestendige gasdistributienetten” [8] af te 

wijken. Daarom wordt de risico-inschatting overgenomen:  

o Accumulatie van het gepermeëerde waterstofgas kan tot een risico 

leiden bij gebruik van lange – niet geventileerde – mantelbuizen. Dit 

speelt nadrukkelijk niet bij gewone geveldoorvoeren, omdat deze in 

beginsel voldoende open zijn1.  

• De permeatiecoëfficiënten voor waterstof liggen voor HDPE en hard PVC 

hoger dan die van methaan (op basis van literatuurbronnen). Het 

permeatieverlies ligt echter wel ruim onder geaccepteerde limieten voor 

lekkages. Zo ligt het berekende permeatieverlies voor waterstof onder de 

emissiefactoren die voor het verlies aan methaan worden aangehouden, 

namelijk 51 m3/(km∙jaar) methaan bij <200 mbar en 75 m3/(km∙jaar) methaan 

bij >200 mbar. De emissiefactoren zijn gebaseerd op het verlies van aardgas 

als gevolg van lekkage. De bijdrage van het verlies van waterstofgas door 

permeatie is daarmee relatief klein ten opzichte van de totale 

methaanemissie. NB: er zijn nog geen eisen voor waterstoflekkages 

waarmee kan worden vergeleken. 

• Het verlies aan waterstofgas is voor de PVC- en POM-verbinding 

vergelijkbaar aan het verlies door de buis met dezelfde lengte als de 

verbinding. De onderzochte mofverbindingen hebben hierdoor een 

verwaarloosbare invloed op de permeatiesnelheid van het systeem.  

 

 
1 In NEN 7244-1 par. 7.4.2.5 staat voorgeschreven dat “Een lekkage van de gasvoerende 
leiding in de mantelbuis moet detecteerbaar zijn”. Dit betekent in de praktijk dat er een opening 
in de mantelbuis is zodat de lekkage kan worden waargenomen. Hierdoor kan geen 
accumulatie plaatsvinden. 

Tabel 4. Permeatieverlies van waterstofgas voor de drie verschillende scenario's per 
leidingmateriaal. 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van dit onderzoek 
Binnen het programma van het Kenniscentrum Gasnetbeheer is aandacht voor de 
directe veiligheid gerelateerde materiaal- en leidingeigenschappen voor duurzaam 
geproduceerde gassen, zoals waterstof en biomethaan. In dit rapport wordt het 
onoverkomelijke verlies van waterstofgas als gevolg van het natuurlijke proces 
permeatie beschouwd. Hierbij worden de permeatie-eigenschappen van de 
materialen die nu in gebruik zijn in het gasdistributienet beoordeeld om zo een betere 
onderbouwde overstap van aardgasdistributie naar waterstofdistributie mogelijk te 
maken. 

1.2 Uitvoering van dit onderzoek 
Voor dit onderzoek is het verlies van waterstofgas als gevolg van permeatie voor 20 
verschillende buisstukken en 6 verschillende verbindingen bepaald (zowel nieuwe als 
oude materialen). Bij iedere meting is de buis of verbinding met waterstofgas op druk 
gebracht. Door permeatie beweegt het waterstofgas zich door het leidingmateriaal 
naar buiten toe. Eenmaal buiten gekomen is het waterstofgas in een gecontroleerde 
stikstofomgeving opgevangen. Met behulp van gasanalyse is de toename van het 
waterstofgas in de stikstofomgeving over tijd gevolgd. Deze meting resulteert in de 
permeatiesnelheid van het buisstuk of de verbinding. Op basis van de 
permeatiesnelheid is de permeatiecoëfficiënt bepaald, de materiaaleigenschap die de 
weerstand van het materiaal tegen de permeatie van waterstof aanduidt. Met de 
permeatiecoëfficiënt kan de permeatiesnelheid voor andere systemen worden 
bepaald. Denk daarbij aan andere buisdimensies of andere gasdrukken. Tot slot zijn 
de resultaten van het onderzoek gebruikt om het verlies van waterstofgas over een 
lange leiding te beschouwen.  

1.3 Leeswijzer 
Allereerst zijn literatuurbronnen geraadpleegd om inzicht te krijgen in de beschikbare 
informatie rondom het permeatiemechanisme van het waterstofgas. De bevindingen 
uit de literatuurstudie staan beschreven in hoofdstuk 2. Uit de literatuurstudie zijn een 
aantal onzekerheden naar voren gekomen die in meer detail zijn onderzocht. De 
onderzoeksmethodiek staat beschreven in hoofdstuk 3. Het resultaat van het 
uitgevoerde onderzoek staat in hoofdstuk 4 en is besproken in hoofdstuk 5. De 
conclusies staan beschreven in hoofdstuk 6 gevolgd door de aanbevelingen in 
hoofdstuk 7. 

1.4 Symbolenlijst 
 
Symbool Beschrijving Eenheid 
A Oppervlakte m2 
bar(a) bar absoluut bar 
bar(o) bar overdruk bar 
De Buitendiameter van de buis mm 
Di Binnendiameter van de buis mm 
Dm Diameter van de mediaan van de buis mm 
DN Nominale diameter mm 
e Wanddikte mm 
EPC De activeringsenergie van het 

permeatieproces 
J/mol 

HDPE hoge dichtheid polyetheen  
L Lengte van de buis m 
LDPE Lage dichtheid polyetheen  
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MDPE Gemiddelde dichtheid polyetheen (Medium 
Density Polyethylene) 

 

PC Permeatiecoëfficiënt (ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)  
PCO De pre-exponentiële factor voor de 

permeatiecoëfficiënt, een constante 
(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag) 

PE 100 Derde generatie HDPE  
PE 100-RC Derde generatie HDPE met verhoogde 

weerstand tegen langzame scheurgroei 
 

PE 50 Eerste generatie HDPE  
PE 80 Tweede generatie HDPE, en tweede en 

derde generatie MDPE 
 

PVC Polyvinylchloride  
PVC-A Slagvast PVC met acrylaat als verbeteraar  
PVC-CPE Slagvast PVC met gechloreerd PE als 

verbeteraar 
 

Q De permeatiesnelheid ml/dag  
R De gasconstante 8,314 J/(K∙mol) 
SDR Standaard dimensie ratio van de buis, de 

verhouding tussen de diameter en de 
wanddikte 

- 

T Temperatuur K 
ΔP Partieel drukverschil van het permeaat aan 

weerszijde van de barrière  
bar 

Δt tijdsverschil dag 
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2 Permeatie 

2.1 Typen gasemissie 
Bij het transport van een gasvormig medium op een schaal als het huidige 
aardgasdistributienet is het onoverkomelijk dat iets van het getransporteerde medium 
uit het systeem verloren gaat. De emissie van aardgas is beschreven in het artikel 
‘Hoeveel methaan emitteert het aardgasdistributienet?’ [9]. Hieruit volgt dat er drie 
vormen van gasemissie zijn [10], namelijk: 

• Intrinsieke emissie, dit betreft de kleine lekkages en permeatie van het gas 

door het leidingmateriaal. 

• Emissie door incidenten, dit betreft het verlies aan gas als gevolg van 

gaslekken die ontstaan na bijvoorbeeld aardverschuivingen of graafschade; 

• Operationele emissies, dit betreft het verlies aan gas als gevolg van de 

uitvoering van werkzaamheden aan gasleidingen, bijvoorbeeld het afblazen 

en doorspoelen van een gasleiding. 

 
In het rapport ‘Methaanemmissie door gasdistributie’ [11] zijn de intrinsieke 
emissiefactoren gegeven voor het verlies van methaan gebaseerd op het verlies van 
aardgas als gevolg van lekkage: 

• 323 m3/(km∙jaar) methaan voor grijs gietijzeren leidingen; 

• 51 m3/(km∙jaar) methaan voor overige materialen op een gasdruk lager dan 

200 mbar; 

• 75 m3/(km∙jaar) methaan voor overige materialen bij een gasdruk hoger dan 

200 mbar. 

 
Dit onderzoek richt zich op het verlies van waterstofgas als gevolg van permeatie 
door het leidingmateriaal. Het betreft een onderdeel van de intrinsieke emissie.  

2.2 Wat is permeatie? 
Permeatie is een natuurlijk proces waarbij het permeaat (een vloeistof, gas of damp) 
door een vaste stof beweegt. Permeatie treedt op door een verschil in concentratie. 
Binnen in het gasdistributienet is de concentratie van waterstof hoger dan daarbuiten. 
Net zoals nu met het methaan gebeurt, zal hierdoor de waterstof van binnen het 
gasnet naar buiten permeëren. Andersom zullen bijvoorbeeld zuurstof en stikstof 
vanuit de omgeving naar binnen permeëren.  
 
Permeatie is van zeer diverse factoren afhankelijk. De factoren zijn onder te verdelen 
in drie groepen:  

• het materiaal,  

• het permeaat, en 

• de omstandigheden.  

Zo zijn onder andere het type buismateriaal, de fabricagewijze van de buis, de 
wanddikte, de verbinding tussen de buizen, de gassamenstelling, de temperatuur en 
de gasdruk bepalend voor de permeatie van waterstof [8], [5] [12]. De daadwerkelijke 
permeatie verschilt dus per situatie. 
 
De snelheid waarmee een gas door een materiaal permeëert, wordt uitgedrukt met de 
permeatiecoëfficiënt (PC). De PC is een materiaaleigenschap die onafhankelijk is van 
de dimensies van het object, maar sterk afhankelijk van het type permeaat en de 
temperatuur. Het beschrijft de weerstand van een materiaal tegen permeatie. Metalen 
hebben bijvoorbeeld een hogere weerstand tegen permeatie dan kunststoffen. Voor 
dit onderzoek is besloten om de invloed van permeatie te richten op de 
leidingmaterialen PE en PVC, omdat: 
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1. het Nederlandse gasdistributienet voor 83% uit de kunststoffen PE en PVC 

(zowel hard als slagvast PVC) bestaat tegenover 14% staal [13]. Het grootste 

deel van de leidingen bestaan dus uit kunststof.  

2. metalen een hogere weerstand tegen permeatie hebben dan kunststoffen 

[14]. Door alleen de kunststoffen te beschouwen wordt het meest 

permeatiegevoelige materiaal beschouwd. 

2.3 Permeatie door buissystemen 
De snelheid waarmee een gasvormig medium door een buiswand permeëert, wordt 
berekend aan de hand van vergelijking 1 [15]:  
 

𝑄 =
𝑃𝐶 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑃

𝑒
 

Hierbij is: 

• Q de permeatiesnelheid in ml/dag; 

• PC de permeatiecoëfficiënt in (ml∙mm)/(m2∙bar∙dag); 

• A de oppervlakte in m2; 

• ΔP het partieel drukverschil van het permeaat aan weerszijde van de 

buiswand in bar; 

• e de wanddikte in mm. 

 

 
 
Vergelijking 1 kan voor een buis worden herschreven tot vergelijking 2. De afleiding 
staat gegeven in bijlage II: 
 

𝑄 =
𝑃𝐶 ∙ (𝜋 ∙ (𝑆𝐷𝑅 − 1) ∙ 𝐿 ∙ ∆𝑃)

1000
 

Hierbij is: 

• SDR de standaard dimensie ratio van de buis, ofwel de verhouding tussen de 

diameter en de wanddikte van de buis; 

• L de lengte van de buis in m. 

 
Wanneer de permeatiecoëfficiënt (PC) van een materiaal bij een bepaalde 
omstandigheid bekend is, kan de permeatiesnelheid aan de hand van vergelijking 2 
voor verschillende leidingsystemen worden berekend. Enkele scenario’s zijn als 
voorbeeld doorberekend in §5.3. 

2.4 Invloed van druk 
In het rapport “Toekomstbestendige gasdistributienetten” [8] staat beschreven dat 
een sterk verhoogde druk van invloed kan zijn op de permeabiliteit van materialen. 
Voor het gasdistributienet is dit niet van invloed voor het PVC, omdat de maximale 
gebruiksdruk 200 mbar (overdruk) bedraagt. Hierdoor kan de druk tussen 

Vergelijking 1 

Vergelijking 2 

Partieel drukverschil is het verschil in druk van één gascomponent, in dit geval 
waterstof, en is dus niet gelijk aan de druk van alle gasvormige componenten 
tezamen. Lucht kan bijvoorbeeld een drukverschil hebben van 1 bar, maar het 
partieel drukverschil van zuurstof is dat geval 0,2 bar. 
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verschillende systemen ook maar maximaal 200 mbar variëren, onvoldoende om de 
materiaalstructuur als gevolg van de druk te veranderen. PE is tot 8 bar(o) 
toepasbaar. In [16] is gevonden dat de permeatiecoëfficiënt van LDPE voor 
waterstofgas nagenoeg gelijk blijft wanneer de druk varieert. Zelfs bij een alzijdige 
druk van 100 bar. In [8] is de verwachting uitgesproken dat dit ook voor het bij de 
gasdistributie gebruikte MDPE en HDPE geldt. De gasdruk heeft dus geen invloed op 
de permeatiecoëfficiënten van de PE- en PVC-materialen. Voor het onderzoek 
kunnen de permeatiemetingen dus bij één gasdruk worden uitgevoerd en kunnen de 
resultaten worden gebruikt bij het doorrekenen van andere gasdrukken. De PC is 
namelijk niet afhankelijk van de gasdruk, maar de permeatiesnelheid is wel 
afhankelijk van de gasdruk (zie vergelijking 2) Er is voor gekozen om de buisstukken 
bij de hoogste werkdruk binnen het gasdistributienet te testen, namelijk 200 mbar(o) 
voor de PVC-leidingen en aansluitleidingen, 4 bar(o) voor de PE 50 en PE 80 
leidingen, en 8 bar(o) voor de PE 100 leidingen.  

2.5 Invloed van temperatuur 
De permeatiesnelheid van de verschillende componenten door het leidingmateriaal is 
sterk afhankelijk van de bewegelijkheid van de moleculen. Zowel de beweging van de 
polymeerketens als de beweging van het permeaat. De beweging van moleculen is 
weer sterk afhankelijk van de temperatuur. Een hoge temperatuur betekent veel 
energie en dus een grote beweeglijkheid van de moleculen. Hierdoor is de 
permeatiesnelheid ook hoger bij hogere temperaturen. Zie als voorbeeld tabel 5 
waarbij de permeatiecoëfficiënt toeneemt van een HDPE-materiaal bij verhoging van 
de temperatuur. 

Temperatuur (°C) Permeatiecoëfficiënt (ml∙mm)/(m2∙bar∙dag) 

-15 32,3 

25 158 

68 771 

 
In [17] is beschreven dat het verband tussen de temperatuur en de 
permeatiecoëfficiënt de wet van Arrhenius volgt, volgens vergelijking 3: 
 

𝑃𝐶 = 𝑃𝐶0 ∙ 𝑒
(
−𝐸𝑃𝐶
𝑅∙𝑇

)
 

Hierbij is: 

• PC de permeatiecoëfficiënt in (ml∙mm)/(m2∙bar∙dag); 

• PC0 de pre-exponentiële factor voor de permeatiecoëfficiënt 

(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag), een constante;  

• EPc de activeringsenergie in J/mol; 

• R de gasconstante, 8,314 J/(K∙mol); 

• T de temperatuur in K. 

 
In de praktijk nemen de leidingen vooral de temperatuur van de bodem aan. In 
Nederland is de bodemtemperatuur op 100 cm diepte tussen de 5°C en 18°C, en is 
gemiddeld ongeveer 11°C [18]. De experimenten zijn bij kamertemperatuur (~21°C) 
uitgevoerd, wat daarom als worst-case situatie mag worden gezien. 

Tabel 5. Permeatiecoëfficiënt van HDPE - 306 bij 17 bar waterstof. Gegevens 
afkomstig uit [5]. 

Vergelijking 3 
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2.6 Permeatiecoëfficiënt 
In tabel 6 staan de permeatiecoëfficiënten voor waterstofgas uit de literatuur 
gegeven. Er zitten echter wel een aantal beperkingen aan de permeatiecoëfficiënten 
zoals gevonden met de literatuurstudie: 

• Zo wordt in de literatuur het permeatiegedrag van vooral nieuw 

geproduceerde en tevens ongebruikte materialen beschreven. Terwijl in het 

distributienet ook oudere materialen aanwezig zijn.  

• Voor PVC is slechts één bron gevonden waarin de permeatiecoëfficiënt voor 

waterstof is gegeven. 

Kortom, er is ruimte voor verbetering rondom de vertaling van de literatuur naar de 
praktijksituatie, in het bijzonder voor de oudere leidingmaterialen. Daarom zijn voor dit 
onderzoek permeatiemetingen aan (oude) gasbuizen uitgevoerd. 

Materiaal Omstandigheden Permeatiecoëfficiënt 
[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Bron 

PVC 25°C 112,32 [19] 

PE 100 RC 
20°C, gemeten in 
aanwezigheid van 70% 
methaan 

108 [2] 

PE 100 RC 
8°C, gemeten in 
aanwezigheid van 70% 
methaan 

64 [2] 

HexelOne®* 
20°C, gemeten in 
aanwezigheid van 70% 
methaan 

169 [2] 

HexelOne®* 
8°C, gemeten in 
aanwezigheid van 70% 
methaan 

67 [2] 

PE 100 21°C 120** [2] 

HDPE - 306 -15°C 17,24bar 31,9 [5] 

HDPE - 306 25°C 17,24bar 156 [5] 

HDPE - 306 68°C 17,24bar 761 [5] 

HDPE - 306 -16°C 34,47bar 30,6 [5] 

HDPE - 306 25°C 34,47bar 154 [5] 

HDPE - 306 67°C 34,47bar 748 [5] 

HDPE - 306 -18°C 68,95bar 27,9 [5] 

HDPE - 306 25°C 68,95bar 161 [5] 

HDPE - 306 67°C 68,95bar 740 [5] 

HDPE - film - 
101 

23°C 126 [5] 

* HexelOne® is een hogedruk PE-buis geproduceerd door Egeplast volledig 
vervaardigt uit PE [20] 
** In [2] wordt verwezen naar een vertrouwelijk rapport van Kiwa Technology [3]. In dit 
rapport staan echter geen resultaten van waterstofpermeatiemetingen aan PE 100 
gegeven. De exacte herkomst van deze waarde is onbekend. 
 
Met de resultaten van ‘HDPE – 306’ uit [5] kunnen de bevindingen uit §2.4 en §2.5 
worden getoetst. Namelijk dat de druk geen invloed heeft op de permeatiecoëfficiënt, 
en de temperatuur een Arrhenius-verband heeft met de permeatiecoëfficiënt. Uit 
vergelijking 3 volgt dat wanneer de inverse van de temperatuur wordt uitgezet tegen 

Tabel 6. Permeatiecoëfficiënten voor waterstofgas verkregen uit de literatuur. 
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de natuurlijke logaritme van de permeatiecoëfficiënt een lineair verband moet worden 
verkregen in de vorm van y=ax+b met: 

• 𝑦 = ln(𝑃𝐶). 

• 𝑎 =
−𝐸𝑃𝐶

𝑅
, is een constante; 

• 𝑥 =
1

𝑇
; 

• 𝑏 = ln(𝑃𝐶0), is een constante. 

 
Het resultaat staat gegeven in figuur 1 samen met de andere literatuurresultaten voor 
PE. Hierbij is inderdaad een lineair verband gevonden voor het materiaal ‘HDPE – 
306’. Er is geen invloed van de waterstofdruk waargenomen, de punten van de 
verschillende drukken liggen nagenoeg over elkaar. Wel is invloed van de (inverse) 
temperatuur waargenomen. De lineaire regressielijn is met een Pearson 
correlatiecoëfficiënt (R2) van 0,9965 zeer hoog (hoe dichter bij een waarde van 1, hoe 
beter de regressielijn de data beschrijft). Daarnaast volgen de andere 
literatuurresultaten voor PE de helling van het Arrhenius-verband (stippellijn).  
 

 

 
 

y = -3,3455x + 16,384
R² = 0,9965

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4

ln
(P

C
) 

[(
m

l∙m
m

)/
(m

2
∙b

ar
∙d

ag
)]

1/T∙103 [K]

Arrhenius verband PC voor polyetheen

HDPE - 306 bij 17,24 bar
HDPE - 306 bij 34,47 bar
HDPE - 306 bij 68,95 bar
Andere PE materialen literatuur

Figuur 1. De resultaten uit [5] voor het materiaal HDPE - 306, weergegeven op basis 
van het Arrhenius-verband volgens [17], zie stippellijn, en de resultaten uit [5] [2] voor 
de andere PE-materialen. Hierbij is het natuurlijke logaritme van de 
permeatiecoëfficiënt voor waterstofgas uitgezet tegen de inverse temperatuur.  
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3 Materiaal en methoden 

3.1 Materiaal 
De kunststof buisstukken zijn deels afkomstig uit de materialenbank van het 
Kenniscentrum Gasnetbeheer, deels aangeleverd door Enexis en Liander, en deels 
nieuw aangeschaft door Kiwa Technology. Ieder buisstuk heeft een uniek intern 
referentienummer van Kiwa gekregen, zie tabel 7. De buizen vervaardigt uit PE 50, 
PE 80, PVC-CPE, PVC-A en hard PVC zijn gebruikt geweest in het gasdistributienet. 
De MDPE-aansluitleidingen, POM-koppelingen, PE 100 en PE 100-RC buizen zijn 
nieuw. 
 
Voor dit onderzoek zijn vier verschillende soorten PVC-mofverbindingen en twee 
POM-koppelingen onderzocht, zie tabel 7. In het onderzoek zijn PE-lasverbindingen 
niet meegenomen, omdat het PE helemaal met elkaar wordt versmolten. Hierdoor 
zullen stuiklassen/ spiegellassen een vrijwel gelijk permeatieverlies hebben als de 
rest van de buis, terwijl elektrolassen een lager permeatieverlies zullen hebben door 
de dikkere wand, zie vergelijking 1. Hierdoor zal het verlies van waterstofgas door de 
PE-verbinding lager zijn dan door de buis.  

Monsternummer Type  Diameter 
(De) buis 
[mm] 

Wanddikte 
(e) buis 
[mm] 

Lengte 
verbinding 
[mm] 

Aanlegjaar 

PVC 2017-020 Buis Hard PVC 111,1 3,0 
 

1964 

PVC 2018-086 Buis Hard PVC 110,2 3,4 
 

1972 

PVC 2019-033#06 Buis Hard PVC 110,3 3,9 
 

2005 

PVC 2019-003 Buis Slagvast PVC-CPE 110,4 4,0 
 

1991 

PVCSL 2017-108 Buis Slagvast PVC-CPE 110,5 4,0 
 

1990 

PVCSL 2016-116 Buis Slagvast PVC-A 110,4 4,1 
 

2009 

PVCSL 2015-037 Buis Slagvast PVC-A 110,4 2,9 
 

1975 

PVCSL 2017-036 Buis Slagvast PVC-A 110,5 3,2 
 

1994 

PE 2020-277#1 Aansluitleiding MDPE 32,0 2,5 
 

(nieuw) 

PE 2020-277#2 Aansluitleiding MDPE 32,0 2,5 
 

(nieuw) 

PE 2016-145 Buis PE 50 111,1 6,7  1970 

PE 2019-146 Buis PE 50 111,3 7,1  1965 

PE 2019-366 Buis PE 50 110,9 4,9  1988 

PE 2013-236 Buis PE 50 110,0 6,7  1971 

PE 2015-132 Buis PE 80 111,1 4,9 
 

1974 

PE 2017-307 Buis PE 80 111,1 7,2 
 

1992 

PE 2017-222#02 Buis PE 100 111,3 10,3 
 

(nieuw) 

PE 2021-261 Buis PE 100 111,3 10,3 
 

(nieuw) 

PE 2021-339 Buis PE 100-RC 110,0 6,3 
 

(nieuw) 

PE 2021-340 Buis PE 100-RC 110,0 10,0 
 

(nieuw) 

PVC 2011-088 (087, 089) Verbinding spuitgegoten hard 
PVC  

110,5 3,0 251 Onbekend 

PVC 2018-022 (021, 023) Verbinding warmgevormde 
slagvast PVC  

110,2 3,1 122 1976 

Tabel 7. Buizen en verbindingen gebruikt voor de permeatiemetingen met waterstof. 
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PVC 2016-064 (063, 065) Verbinding warmgevormde 
hard PVC  

110,4 2,9 381 1960 

PVC 2019-163 (162, 164) Verbinding spuitgegoten 
slagvast PVC  

110,2 3,2 256 1988 

PE2020-277#01 met 
koppeling 

POM-koppeling 32,2 2,6 50 (nieuw) 

PE2020-277#02 met 
koppeling 

POM-koppeling 32,4 2,6 50 (nieuw) 

 

3.2 Methode 
De schematische weergave van de opstelling gebruikt voor de permeatiemetingen is 
gegeven in figuur 2. In figuur 3 is een afbeelding getoond van de permeatieopstelling 
voor de MDPE-aansluitleiding. Over het kunststof leidingstuk (eventueel met 
verbinding) is een metalen mantelbuis geplaatst. Het leidingstuk is aan weerszijde 
afgesloten met eindkappen. De mantelbuis is gevuld met stikstofgas (5.0 N2, 
99,999% zuiver), en het leidingstuk is gevuld met waterstofgas (5.0 H2, 99,999% 
zuiver). Voor de buisstukken is het waterstofgas aangebracht met een overdruk van: 

• 200 mbar voor de PVC-buisstukken en de POM-koppelingen; 

• 4 bar voor het PE 50, PE 80, MDPE en de POM-koppelingen; 

• 8 bar voor het PE 100 en PE 100-RC. 

Als gevolg van het concentratieverschil (drukverschil) is de waterstof door de 
buiswand of verbinding gepermeëerd waardoor de concentratie waterstof in 
mantelbuis toeneemt. De gassamenstelling in de mantelbuis is bepaald met behulp 
van een micro-gaschromatograaf (micro-GC). Voor deze meting is een gasmonster 
uit de mantelbuis genomen met behulp van een gasspuit. Vervolgens is het 
gasmonster geïnjecteerd op de micro-GC waarmee de gassamenstelling is bepaald. 
De snelheid waarmee het gehalte waterstof in de mantelbuis toeneemt, is een maat 
voor de permeatiesnelheid. Op basis van de permeatiesnelheden is voor de 
buisstukken de PC bepaald volgens vergelijking 2.  
 
Anders dan voor permeatiemetingen aan buisstukken kan de waterstof bij een 
verbinding via meerdere routes uit de verbinding permeëren. Dit komt omdat de 
verbinding uit minstens vijf verschillende onderdelen bestaat, namelijk; twee 
buisuiteinden, twee rubber ringen en de mof. Deze verschillende materialen hebben 
ieder een andere permeatiecoëfficiënt. De mogelijke permeatieroutes zijn met de 
rode pijlen weergegeven in figuur 2. Dit betreft: 

1. Permeatie door het deel van de buiswand dat zich in de mantelbuis bevindt, 

maar niet in de verbinding. 

2. Permeatie door de kunststof behuizing van de verbinding.  

3. Permeatie via de rubber afdichtring (de lippenring of vroeger de o-ring). 

Alle genoemde permeatieroutes resulteren in toename van de waterstofconcentratie 
in de mantelbuis. De meting kan dus niet de individuele bijdrage van de verschillende 
onderdelen onderscheiden. Wel wordt een resultaat voor de gehele verbinding 
verkregen. 
 
Voorafgaande aan iedere gasmetingen is minimaal één referentiemeting uitgevoerd 
met één of meerdere referentiegassen. De drie gehanteerde referentiegassen 
hadden een waterstofgehalte van 0,02%, 0,3% en 5,2%. Alle gasanalyses zijn met de 
referentiemetingen gecorrigeerd. Hierdoor wordt voorkomen dat fluctuaties in 
bijvoorbeeld omgevingstemperatuur of omgevingsdruk de meting beïnvloeden. 
Daarnaast zijn, voor aanvang van een parallelserie, per referentiegas vijf 
referentiemetingen uitgevoerd. Een parallelserie betrof de metingen met 3 tot 4 
buizen die tegelijkertijd (parallel) zijn ingezet. In de periode van 2020 tot en met 2021 
zijn 174 referentiemetingen uitgevoerd met standaardafwijking van 3,69% tot 4,69% 
(afhankelijk van het waterstofgehalte van het referentiegas). Door de correctie met de 
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referentiemetingen zijn de metingen van de gasmonsters uit de permeatieopstelling 
nauwkeuriger en is de standaardafwijking kleiner dan 3,69% tot 4,69%. 
 

 

 

 

Figuur 2. Schematisch weergave van de permeatieopstelling. 

Figuur 3. MDPE-aansluitleiding met metalen mantelbuis in de permeatieopstelling. 
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4 Resultaten 

Het gemeten gehalte geaccumuleerde waterstof in de mantelbuis is gecorrigeerd voor 
de dimensies van de buis en de werkelijke gasdruk. Door het resultaat uit te zetten 
tegen de tijd (in dagen) wordt met de helling de permeatiecoëfficiënt (PC) gevonden. 
Voor de verbindingen wordt het geaccumuleerde waterstof alleen gecorrigeerd voor 
de werkelijke gasdruk voordat het wordt uitgezet tegen de tijd. De helling bedraagt 
hierbij de permeatiesnelheid van de verbindingen. Als voorbeeld zijn de resultaten 
van de permeatiemetingen aan drie hard PVC-buizen gegeven in figuur 4. De overige 
resultaten staan in bijlage III. 
 

 

De gevonden permeatiecoëfficiënten van de buisstukken zijn gegeven in tabel 8 en 
van de verbindingen in tabel 9. Tevens is de Pearson correlatiecoëfficiënt (R2) 
gegeven. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt bij de waarde van 1 ligt, hoe beter de 
regressielijn (stippellijn in figuur 4) overeenkomt met de ruwe meetdata. In alle 
gevallen is een zeer goede correlatiecoëfficiënt verkregen.  
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gelijk aan de permeatiecoëfficiënt (PC). 
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Monsternummer Type  
Permeatiecoëfficiënt 

[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 
Correlatiecoëfficiënt 

PE 2016-145 Buis PE 50 (A) 143,7 0,9984 

PE 2019-146 Buis PE 50 (B) 169,6 0,9978 

PE 2019-366 Buis PE 50 (C) 161,8 0,9949 

PE 2013-236 Buis PE 50 (D) 175,6* 0,9992 

PVC 2017-020 Buis Hard PVC (i) 90,9 0,9997 

PVC 2018-086 Buis Hard PVC (ii) 87,3 0,9998 

PVC 2019-033#06 Buis Hard PVC (iii) 115,3 0,9998 

PVC 2019-003 Buis Slagvast PVC-CPE (I) 117,2 0,9997 

PVCSL 2016-116 Buis Slagvast PVC-A (II) 181,3 0,9973 

PVCSL 2017-108 Buis Slagvast PVC-CPE (III) 113,3 0,9994 

PVCSL 2015-037 Buis Slagvast PVC-A (IV) 119,5 0,9997 

PVCSL 2017-036 Buis Slagvast PVC-A (V) 116,8 0,9982 

PE 2020-277#1 Aansluitleiding MDPE (a) 193,0 0,9990 

PE 2020-277#2 Aansluitleiding MDPE (b) 191,7 0,9996 

PE 2015-132 Buis PE80 (1) 148,7 0,9988 

PE 2017-307 Buis PE80 (2) 166,8 0,9992 

PE 2017-222#02 Buis PE100 (1) 138,6 0,9994 

PE 2021-261 Buis PE100 (2) 132,9 0,9994 

PE 2021-339 Buis PE100-RC (I) 139,2 0,9987 

PE 2021-340 Buis PE100-RC (II) 125,2 0,9985 

*Dit is de gemiddelde waarde van de twee metingen die voor deze buis zijn 
uitgevoerd, zie bijlage III.  

Monsternummer Type  
Permeatiesnelheid 

[ml/dag] 
Correlatiecoëfficiënt 

PVC 2011-088 (087, 089) 
Verbinding spuitgegoten hard 
PVC  

6,5 0,9993 

PVC 2018-022 (021, 023) 
Verbinding warmgevormde 
slagvast PVC  

7,3 0,9997 

PVC 2016-064 (063, 065) 
Verbinding warmgevormde 
hard PVC  

7,5 0,9976 

PVC 2019-163 (162, 164) 
Verbinding spuitgegoten 
slagvast PVC  

7,4 0,9979 

PE2020-277#01 met 
koppeling bij 200 mbar 

POM-koppeling 3,8 0,9969 

PE2020-277#02 met 
koppeling bij 200 mbar 

POM-koppeling 3,2 0,9998 

PE2020-277#01 met 
koppeling bij 3,4 bar 

POM-koppeling 12,9 0,9914 

PE2020-277#02 met 
koppeling bij 2,8 bar 

POM-koppeling 9,6 0,9957 

 

Tabel 8. De permeatiecoëfficiënt voor waterstofgas van de buisstukken bepaald met 
de permeatiemetingen zoals weergegeven in figuur 4 en bijlage III.  

Tabel 9. De permeatiesnelheid voor waterstofgas van de verbindingen bepaald met 
de permeatiemetingen zoals weergegeven in bijlage III. 
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Uit vergelijking 1 volgt dat de invloed van de druk op de permeatiesnelheid voor alle 
onderdelen gelijk is. Een verdubbeling van het partieel drukverschil resulteert in een 
verdubbeling van de permeatiesnelheid. Dit betekent dat net als voor de buisstukken 
de verbindingen gecorrigeerd kunnen worden voor de testdruk. Dit is gedaan voor de 
POM-koppelingen in tabel 10, en voor de PVC-verbindingen in tabel 11.  
 
De POM-koppelingen zijn bij twee verschillende drukken onderzocht. Wanneer wordt 
gecorrigeerd voor de testdruk moet dus twee keer dezelfde getalswaarde worden 
verkregen. Uit tabel 10 volgt dan ook dat de resultaten van de verschillende drukken 
per koppeling goed overeenkomen (minder dan 8% verschil). Gemiddeld is het 
permeatieverlies van de POM-koppeling 2,8 ml/(bar∙dag). De permeatiemetingen aan 
verbindingen zijn daarom ook te gebruiken bij het berekenen van de 
permeatiesnelheid voor andere gasdrukken. Let daarbij op dat er niet is gecorrigeerd 
voor de dimensies van de verbinding. De gecorrigeerde waarde geldt dus alleen voor 
de bijbehorende nominale buitendiameter.  

 
Permeatiesnelheid [ml/(bar∙dag)]  

200 mbar meting 2,8 / 3,4 bar meting 

POM-koppeling 1 3,13 2,93 

POM-koppeling 2 2,64 2,52 

 

Monsternummer Type  
Permeatiesnelheid 

[ml/(bar∙dag)] 

PVC 2011-088 (087, 089) 
Verbinding spuitgegoten hard 
PVC  

5,4 

PVC 2018-022 (021, 023) 
Verbinding warmgevormde 
slagvast PVC  

6,1 

PVC 2016-064 (063, 065) 
Verbinding warmgevormde 
hard PVC  

6,2 

PVC 2019-163 (162, 164) 
Verbinding spuitgegoten 
slagvast PVC  

6,1 

 

Tabel 10. De permeatiesnelheid van waterstof door de POM-koppelingen 
gecorrigeerd voor de testdruk. 

Tabel 11. De permeatiesnelheid van waterstof door de PVC-verbindingen 
gecorrigeerd voor de testdruk. 
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5 Discussie 

5.1 Steekproefgrootte 
In alle gevallen zijn buizen onderzocht die ofwel uit het huidige gasdistributienet 
afkomstig zijn, ofwel zijn geproduceerd met als doel voor het transport van gas. 
Daarmee zijn de onderzochte buizen representatief voor het Nederlandse 
gasdistributienet. Wel is de steekproefgrootte beperkt. Waar bijvoorbeeld in het 
gasdistributienet ongeveer 70.000 km aan PVC-leidingen aanwezig zijn (zowel 
slagvast als hard PVC), zijn voor dit onderzoek 8 PVC-buizen met effectief een lengte 
van 600 mm onderzocht. De onderzochte leidinglengten staan dus niet in verhouding 
met de totaal aanwezige leidinglengten.  

5.2 Materiaalverschillen 
De permeatiecoëfficiënt is een materiaalafhankelijke parameter. Voor het overzicht 
zijn de resultaten uit tabel 8 uitgezet in een staafdiagram, zie figuur 5. Waarbij de 
verschillende leidingmaterialen zijn gegroepeerd. De permeatiecoëfficiënten van de 
verschillende materialen liggen tussen de 87 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] en 
193 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)].  
 
Over het algemeen ligt de permeatiecoëfficiënt voor de PVC-materialen lager dan 
voor de PE-materialen, met een gemiddelde waarde van respectievelijk 
118 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] en 158 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)]. Het PVC-materiaal heeft 
dus een betere weerstand tegen de permeatie van waterstof dan het PE-materiaal. 
Let wel op: voor het daadwerkelijke permeatieverlies zijn ook de buisdimensies, zoals 
SDR, en toegepaste gasdruk van belang. Dit wordt besproken in §5.3.  
 
Buis slagvast PVC II heeft een duidelijk grotere permeatiecoëfficiënt dan de andere 
slagvast PVC-buizen. Er is geen verklaring gevonden voor dit resultaat. De 
correlatiecoëfficiënt uit tabel 8 is met een waarde van 0,9973 zeer hoog. Dit is een 
indicatie dat de meting en berekening voldoende nauwkeurig zijn. Daarnaast bleef de 
gasdruk tijdens het experiment voldoende stabiel, wat tevens de nauwkeurigheid van 
de meting bevestigd. Tot slot is de producent van buis II gelijk aan buis I en V, en is 
het type slagvastverbeteraar (PVC-A) gelijk aan buis IV en V. Met de huidige 
inzichten kan dit resultaat dus niet worden verklaard.  
 
Op basis van de verkregen resultaten heeft het hard PVC een hogere weerstand 
tegen waterstofpermeatie dan het slagvast PVC. Andersom lijkt het PE-materiaal een 
betere weerstand tegen permeatie te krijgen naarmate de generatie toeneemt, te zien 
aan de lagere permeatiecoëfficiënt in figuur 5.  
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5.3 Permeatie van verbindingen is verwaarloosbaar 
De resultaten voor de onderzochte verbindingen zijn gegeven in tabel 10 en tabel 11. 
Het permeatieverlies van de PVC-verbindingen is in het slechtste geval 
6,2 ml/(bar∙dag). Hierbij bestaat de verbinding uit twee buisuiteinde, twee rubber 
ringen, en de mof. Het geheel heeft een totale lengte van 600 mm (gelijk aan de 
mantelbuisdimensies). Ter vergelijking is met behulp van de permeatiecoëfficiënten 
het permeatieverlies van de PVC-buizen SDR 41 met een lengte van 600 mm 
berekent. Dit bedraagt 6,6 tot 13,7 ml/(bar∙dag). Het verlies door 600 mm buis ligt dus 
hoger dan het verlies door 600 mm verbinding, waar ook twee buisuiteinden in zijn 
opgenomen. Verbindingen hebben daarom een verwaarloosbare invloed op de 
permeatiesnelheid van een PVC-leidingsysteem. Sterker nog: in werkelijkheid ligt de 
bijdrage van enkel de verbinding zelfs lager dan wordt weergegeven in tabel 10 en 
tabel 11. 
 
Dezelfde vergelijking is gemaakt voor de POM-koppelingen. De POM-koppelingen 
hebben in het slechtste geval een permeatieverlies van 3,13 ml/(bar∙dag). Met behulp 
van de permeatiecoëfficiënten van de MDPE-aansluitleidingen is berekend wat het 
permeatieverlies is bij een aansluitleiding van 600 mm SDR 17,6. Dit bedraagt 
6,0 ml/(bar∙dag). Het verlies aan waterstofgas is ook hier voor de verbinding kleiner 
dan voor de buis. Verbindingen hebben een verwaarloosbare invloed op de 
permeatiesnelheid van het systeem.  
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Figuur 5. De permeatiecoëfficiënten voor waterstofgas afkomstig uit tabel 8 uitgezet 
per type materiaal.  
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5.4 Vertaling naar praktijk 
Omdat in de praktijk andere situaties zich voordoen dan bij de uitgevoerde testen, is 
als voorbeeld het permeatieverlies berekend voor drie scenario’s. Deze scenario’s 
zijn bedoeld om een vergelijking tussen de verschillende leidingmaterialen mogelijk te 
maken. Hiervoor is zo veel mogelijk gerekend met veelvoorkomende drukken. In de 
praktijk worden de leidingsystemen ook bij andere situaties toegepast. Zo wordt voor 
PE ook veelvuldig de SDR-waarde 17,6 toegepast en zijn PE 100 systemen geschikt 
voor een netdruk van 8 bar. Maar om de vergelijking niet verder te compliceren zijn 
de volgende drie scenario’s gekozen: 

1. Voor zowel hard PVC als slagvast PVC is het permeatieverlies van 

waterstofgas berekend voor een SDR 41 leiding bij een gasdruk van 

100 mbar (partieel drukverschil is dan 1,1 bar(a)). 

2. Voor MDPE-aansluitleidingen is het permeatieverlies van waterstofgas 

berekend voor een aansluitleiding met SDR-waarde 17,6 bij een gasdruk van 

100 mbar (partieel drukverschil is dan 1,1 bar(a)). 

3. Voor de PE-materialen is het permeatieverlies van waterstofgas berekend 

voor een SDR 11 leiding bij een gasdruk van 4 bar (partieel drukverschil is 

dan 5 bar(a)).  

 
Het verlies aan waterstof is voor de verschillende scenario’s berekend via vergelijking 
2 en uitgedrukt in m3 per jaar voor een leiding met een totale lengte van 1 km. De 
verbindingen zijn hierbij genegeerd. De resultaten van de berekening zijn 
weergegeven als staafdiagram in figuur 6. Het diagram geeft inzicht in de relatieve 
bijdrage van de verschillende leidingsystemen op het verlies van waterstof door 
permeatie. Opvallend is dat het MDPE volgens figuur 5 de grootste 
permeatiecoëfficiënt heeft, maar het heeft ook het laagste permeatieverlies (zie figuur 
6). Dit komt omdat de wanddikte van de MDPE-aansluitleiding groot is ten opzichte 
van PVC en de gasdruk laag is ten opzichte van HDPE.  
 
In de praktijk kunnen de omstandigheden verschillen ten opzichte van de berekende 
scenario’s. Zo is bijvoorbeeld een SDR-waarde van 17,6 ook veel gebruikt voor PE-
buizen en worden PE 100 buizen ook toegepast op een gasdruk van 8 bar(o). De 
invloed van deze variabelen op het permeatieverlies is inzichtelijk gemaakt door een 
vergelijkbare berekening uit te voeren als voor scenario 3 is gedaan. De berekening 
is aangepast door voor de PE 50 en PE 80 materialen een SDR-waarde van 17,6 aan 
te nemen en voor de PE 100 buizen een waterstofdruk van 8 bar(o) (9 bar(a)) aan te 
nemen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 7. In vergelijking met figuur 6 is het 
permeatieverlies door verhoging van de SDR-waarde (dunnere wanddikte) of 
verhoging van de waterstofdruk toegenomen.  
 
Voor de MDPE-aansluitleiding is tot slot nog een variatie berekend die beter 
overeenkomt met één ‘maximale’ aansluiting uit de praktijk, die 40 meter lang is (i.p.v. 
1 km bij scenario 2). Het permeatieverlies betreft dan 441,3 ml/dag. 
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Figuur 6. Het verlies aan waterstof voor verschillend scenario’s berekend. 

Figuur 7. Voor de PE-buizen uit figuur 6 is opnieuw het permeatieverlies van 
waterstof berekend waarbij voor het PE50 en PE80 de SDR-waarde is veranderd 
naar 17,6 en voor het PE100 en PE100-RC de waterstofdruk is verhoogd naar 8 
bar(o).  
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5.5 Invloed van de temperatuur 
De resultaten van de permeatiemetingen aan de polyetheen gasbuizen zijn verwerkt 
in de temperatuursafhankelijke grafiek van figuur 1, zie vierkante datapunten in figuur 
8. De vierkante datapunten liggen verticaal op een lijn omdat de metingen bij dezelfde 
temperatuur zijn uitgevoerd. Tevens liggen de datapunten van de metingen verspreid 
over het Arrhenius-verband dat is verkregen uit de literatuur. Met behulp van dit 
Arrhenius-verband is berekend wat het permeatieverlies is bij een 
omgevingstemperatuur van 11 °C (de gemiddelde bodemtemperatuur in Nederland) 
in plaats van de ‘worst-case’ kamertemperatuur waarbij de metingen zijn uitgevoerd. 
Het resultaat van de berekening is gegeven in figuur 9 waarbij gebruik is gemaakt van 
de scenarioberekening uit §5.3. 
NB: deze berekening is niet voor PVC gemaakt, omdat uit de literatuur alleen een 
Arrhenius-verband voor PE is verkregen. 
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Figuur 8. Zelfde als figuur 1 met aanvullend de resultaten voor de permeatiemetingen 
van waterstof door de polyetheen gasbuizen, weergegeven met de vierkante 
datapunten. 
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5.6 Permeatie niet in verhouding tot lekkages 
Om het verlies van waterstof als gevolg van permeatie in perspectief te plaatsen 
worden de resultaten vergeleken met de huidige verliezen van aardgas. Hierbij is ter 
vergelijking de permeatiecoëfficiënt van methaan uit literatuur weergegeven in tabel 
12. Vanwege de invloed van temperatuur op het permeatiegedrag van materialen zijn 
enkel de resultaten rond kamertemperatuur (20-25 °C) in tabel 12 weergegeven. In 
vergelijking met de resultaten uit tabel 8 hebben de kunststof leidingmaterialen een 
hogere permeatiecoëfficiënt voor waterstof dan voor methaan. Voor HDPE permeëert 
bijvoorbeeld 2-18 keer meer waterstof1. Bij Kiwa Technology zijn echter geen eisen 
bekend die aan het verlies van aardgas door permeatie worden gesteld (overigens 
ook niet voor waterstof).  
 
Er zijn wel getalswaarde beschikbaar voor het lekverlies van aardgas. Daarom wordt 
het permeatieverlies van waterstof vergeleken met lekverliezen van aardgas. Het 
nadeel van deze vergelijking is dat twee verschillende mechanisme met elkaar 
worden vergeleken. Bij een lekkage ontbreekt namelijk een fysieke barrière die de 
inhoud van de leiding scheidt van de omgeving. NB: In de rapporten [21] [22] is een 
vergelijking gemaakt tussen het lekverlies van aardgas in vergelijking tot waterstof.  
 

 
1 Het huidige onderzoek verschilt van de literatuur op een aantal punten. Bijvoorbeeld omdat 
zowel oude als nieuwe gasbuizen zijn onderzocht en in de literatuur vooral nieuwe buizen of 
geperste plaatjes zijn beoordeeld. Dit beperkt de nauwkeurigheid van de vergelijking van de 
permeatiecoëfficiënten.  
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Figuur 9. Het verschil in permeatieverlies van waterstof als gevolg van de 
omgevingstemperatuur. 
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Materiaal Bereik permeatiecoëfficiënt 
[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Bron 

HDPE 10-56 [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

MDPE *  

Hard PVC 0,5-3,7 [1], [4], [7] 

Slagvast PVC *  

*Geen gegevens uit de literatuur beschikbaar.  

 
Uit de voorbeeldscenario’s weergegeven in figuur 6 volgt dat het hoogst gemeten 
verlies van waterstofgas voor PVC 9,1 m3/(km∙jaar) bedraagt en voor PE 
10,3 m3/(km∙jaar) bedraagt. Zoals beschreven in §2.1 zijn de emissiefactoren voor het 
verlies van methaan als gevolg van lekkage 51 m3/(km∙jaar) methaan voor 
gasdrukken onder de 200 mbar en 75 m3/(km∙jaar) methaan voor gasdrukken boven 
de 200 mbar wordt aangehouden. De gemeten permeatie van waterstof (maximaal 
10,3 m3 per km per jaar) ligt onder deze waarden en de bijdrage door permeatie in 
geval van waterstofdistributie, is daarmee relatief klein ten opzichte van de totale 
aardgasemissie. Daarnaast treedt het verlies van waterstofgas door permeatie 
gelijkmatig over de gehele leiding op. Anders dan bij bijvoorbeeld een lekkage waar 
juist een heel lokaal verlies van getransporteerd medium optreedt.  
 
In NEN 7244-7:2019 [23] staat dat de maximale lekgrootte die tijdens een 
dichtheidsbeproeving van het gasnet aanwezig mag zijn voor hoofdleidingen 5 dmn

3/h 
is en voor nieuwe aansluitleidingen 0,2 dmn

3/h bedraagt. Dat is respectievelijk gelijk 
aan 43,8 m3/jaar en 1,8 m3/jaar. Het permeatieverlies van 1 kilometer aan PVC-
leiding of PE-leidingen is minder dan de toegestane lekgrootte. Voor 1 kilometer 
aansluitleiding is het permeatieverlies groter dan de toegestane lekgrootte. De 
langste aansluitleidingen zijn in de praktijk echter geen kilometer in lengte maar 
ongeveer 40 meter. Het permeatieverlies komt dan uit op 0,16 m3/jaar, wat minder 
dan 10% is van de toegestane lekgrootte.  

5.7 Risico van permeatie 
Dit onderzoek geeft handvatten om het permeatieverlies van waterstofgas voor 

verschillende gasdistributiesystemen te kunnen bepalen. In deze paragraaf is 

gecontroleerd of op basis van dit onderzoek de aannames voor de risico-inschatting 

uit het rapport ‘Toekomstbestendige gasdistributienetten’ [8] veranderen als gevolg 

van voortschrijdend inzicht. Op deze risico-inschatting na worden in onderzoek geen 

uitspraken gedaan over de aspecten rondom veiligheid, gezondheid, en milieu als 

gevolg van het permeatieverlies van waterstof.  

 
In het rapport ‘Toekomstbestendige gasdistributienetten’ [8] is een risico-inschatting 
voor de permeatie van waterstof gemaakt. Deze inschatting is gebaseerd op 
permeatiecoëfficiënten verkregen uit de literatuurstudie vergelijkbaar met §2.6. Hierbij 
is voor HDPE een permeatiecoëfficiënt van 109-158 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 
aangehouden en voor PVC een permeatiecoëfficiënt van 101-
117 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)]. In dit onderzoek is de permeatiecoëfficiënt voor HDPE 
vastgesteld op 125-179 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] en voor PVC op 87-
181 [(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)]. De onderzoeksresultaten verschillen met de eerder 
aangenomen literatuurwaardes, en zijn daarbij hoger dan eerder verwacht. Echter, dit 
verschil is voldoende klein en is geen reden gevonden om van de eerdere risico-
inschatting af te wijken. Daarom wordt de risico-inschatting uit [8] overgenomen: 
 

Tabel 12. Het bereik in permeatiecoëfficiënten voor methaan op basis van 
verschillende bronnen. 
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Tot slot zijn er bij Kiwa Technology geen producteisen bekend die een grenswaarde 
geven voor het permeatiegedrag van de gasdistributieleidingen. Dit is zowel voor 
aardgas als voor waterstofgas niet gevonden. Er is dus geen maat voor wat de 
permeatiecoëfficiënt zou mogen zijn. De onderzoeksresultaten geven wel de 
middelen om het verlies van waterstofgas per situatie in te kunnen schatten. 
 

“Risico van permeatie 
Waterstof permeëert een factor 5 sneller door kunststof dan methaan (zie bijlage 
VI). De totale hoeveelheid die op deze wijze verloren gaat is klein ten opzichte 
van de verliezen door ‘gewone’ lekkage, maar onder speciale omstandigheden 
kan permeatie een risico opleveren. Het betreft dan permeatie van een kunststof 
gasleiding (veelal PE), gelegd in een lange mantelbuis. De ringvormige ruimte 
tussen de buitenkant van de gasleiding en de binnenzijde van de mantelbuis 
wordt - bij afwezigheid van ventilatie - gevuld met een gas/luchtmengsel, dat 
explosief kan ontsteken indien er een ontstekingsbron aanwezig is. Bij 
afwezigheid van ventilatie kan al binnen enkele dagen een dergelijk mengsel 
worden gecreëerd. Na nog langere tijd zal de bovenste explosiegrens voor 
waterstof overschreden zijn en is het gevaar van explosie en inslag weer minder 
groot. Het probleem speelt alleen bij langere mantelbuizen (indicatie: lengte meer 
dan 5 meter), dus niet bij gewone geveldoorvoeren. Kruipruimtes, waar een 
vergelijkbare permeatie/ventilatie situatie heerst, zijn in beginsel voldoende 
geventileerd. Of dit scenario in de praktijk een probleem vormt, waartegen 
maatregelen genomen moeten worden (bijvoorbeeld het mechanisch ventileren 
van mantelbuizen), moet nog nader worden onderzocht.”  
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6 Conclusie 

Door het distribueren van waterstofgas binnen het huidige aardgasdistributienet zal 
waterstofgas naar de omgeving permeëren. Permeatie is een onoverkomelijk 
natuurlijk proces. Met de resultaten van dit onderzoek kan een inschatting worden 
gemaakt van het verlies aan waterstofgas.  
 
De basis voor de voorspelling is gelegd met de resultaten zoals weergegeven in tabel 
13 voor de buizen en tabel 14 voor de verbindingen. In het onderzoek zijn PE-
lasverbindingen niet meegenomen, omdat het PE helemaal met elkaar wordt 
versmolten. Hierdoor zullen stuiklassen/ spiegellassen een vrijwel gelijk 
permeatieverlies hebben als de rest van de buis, terwijl elektrolassen een lager 
permeatieverlies zullen hebben door de dikkere wand. 

Type 
materiaal 

Aantal 
buisstukken 

gemeten 

Laagst gemeten 
permeatiecoëfficiënt 
[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Hoogst gemeten 
permeatiecoëfficiënt 
[(ml∙mm)/(m2∙bar∙dag)] 

Hard PVC 3 87,3 115,3 

Slagvast PVC 5 113,3 181,3 

MDPE-
aansluitleiding 

2 191,7 193,0 

PE 50 4 143,7 179,4 

PE 80 2 148,7 166,8 

PE 100 2 132,9 138,6 

PE 100-RC 2 125,2 139,2 

 

Type verbinding 
Nominale 

buitendiameter 
[mm] 

Permeatiesnelheid 
[ml/(bar∙dag)] 

POM-koppeling met MDPE-aansluitleiding 32 2,8 

Verbinding spuitgegoten hard PVC  110 5,4 

Verbinding warmgevormde slagvast PVC  110 6,1 

Verbinding warmgevormde hard PVC  110 6,2 

Verbinding spuitgegoten slagvast PVC  110 6,1 

 
De inschatting van de mate van verlies van waterstofgas is naast de 
permeatiecoëfficiënt afhankelijk van de omstandigheden zoals leidingdimensies, 
temperatuur, en de verblijftijd van het waterstofgas. Voor het onderzoek is rekening 
gehouden met een temperatuur van ~21°C als worst-case situatie. Als voorbeeld is 
de permeatiesnelheid voor de volgende drie gekozen scenario’s berekend: 

1. Voor zowel hard PVC als slagvast PVC is de permeatiesnelheid van 

waterstofgas berekend voor een SDR 41 leiding bij een gasdruk van 

100 mbar (partieel drukverschil is dan 1,1 bar(a)). 

2. Voor MDPE is de permeatiesnelheid van waterstofgas berekend voor een 

aansluitleiding met SDR-waarde 17,6 bij een gasdruk van 100 mbar (partieel 

drukverschil is dan 1,1 bar(a)). 

Tabel 13. De permeatiecoëfficiënt voor waterstofgas als resultaat van de 
verschillende permeatiemetingen per leidingmateriaal uitgezet. 

Tabel 14. De permeatiesnelheid van waterstofgas als resultaat van de verschillende 
permeatiemetingen aan verbindingen. 
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3. Voor de PE-materialen is de permeatiesnelheid van waterstofgas berekend 

voor een SDR 11 leiding bij een gasdruk van 4 bar (partieel drukverschil is 

dan 5 bar(a)).  

Dit resulteert in tabel 15. Omdat het permeatieverlies door de verbindingen 
vergelijkbaar is met het permeatieverlies door de buis zijn verbindingen in de 
berekening genegeerd.  

Type 
materiaal 

Gekozen 
scenario 

Laagst berekende 
permeatiesnelheid 

[m3/(km∙jaar)] 

Hoogst berekende 
permeatiesnelheid 

[m3/(km∙jaar)] 

Hard PVC 1 4,4 5,8 

Slagvast PVC 1 5,7 9,1 

MDPE-
aansluitleiding 

2 4,0 4,0 

PE 50 3 8,2 10,3 

PE 80 3 8,5 9,6 

PE 100 3 7,6 7,9 

PE 100-RC 3 7,2 8,0 

Scenario SDR Gasdruk  
1 41 100 mbar  
2 17,6 100 mbar  

3 11 4 bar  
 
De volgende bevindingen zijn gebaseerd op de resultaten uit tabel 13, tabel 14, en 
tabel 15: 

• De onderzoeksresultaten geven geen reden om van de eerdere risico-

inschatting uit het rapport “Toekomstbestendige gasdistributienetten” [8] af te 

wijken. Daarom wordt de risico-inschatting overgenomen:  

o Accumulatie van het gepermeëerde waterstofgas kan tot een risico 

leiden bij gebruik van lange – niet geventileerde – mantelbuizen. Dit 

speelt nadrukkelijk niet bij gewone geveldoorvoeren, omdat deze in 

beginsel voldoende open zijn1.  

• De permeatiecoëfficiënten voor waterstof liggen voor HDPE en hard PVC 

hoger dan die van methaan (op basis van literatuurbronnen). Het 

permeatieverlies ligt echter wel ruim onder geaccepteerde limieten voor 

lekkages. Zo ligt het berekende permeatieverlies voor waterstof onder de 

emissiefactoren die voor het verlies aan methaan worden aangehouden, 

namelijk 51 m3/(km∙jaar) methaan bij <200 mbar en 75 m3/(km∙jaar) methaan 

bij >200 mbar. De emissiefactoren zijn gebaseerd op het verlies van aardgas 

als gevolg van lekkage. De bijdrage van het verlies van waterstofgas door 

permeatie is daarmee relatief klein ten opzichte van de totale 

methaanemissie. NB: er zijn nog geen eisen voor waterstoflekkages 

waarmee kan worden vergeleken. 

• Het verlies aan waterstofgas is voor de PVC- en POM-verbinding 

vergelijkbaar aan het verlies door de buis met dezelfde lengte als de 

 
1 In NEN 7244-1 par. 7.4.2.5 staat voorgeschreven dat “Een lekkage van de gasvoerende 
leiding in de mantelbuis moet detecteerbaar zijn”. Dit betekent in de praktijk dat er een opening 
in de mantelbuis is zodat de lekkage kan worden waargenomen. Hierdoor kan geen 
accumulatie plaatsvinden. 

Tabel 15. Resultaat van de permeatiesnelheidsberekening voor waterstof voor drie 
verschillende scenario's 
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verbinding. De onderzochte mofverbindingen hebben hierdoor een 

verwaarloosbare invloed op de permeatiesnelheid van het systeem.  
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7 Aanbevelingen 

In dit onderzoek zijn de permeatiemetingen uitgevoerd bij kamertemperatuur. Omdat 
in de praktijk de bodemtemperatuur lager is, is dit een worst-case benadering. Voor 
een meer nauwkeurige bepaling van het permeatieverlies is het noodzakelijk om de 
invloed van temperatuur in beschouwing te nemen. Dit kan via het Arrhenius-verband 
zoals voor de literatuurresultaten van PE is gedaan. Een dergelijk model is voor PVC 
niet bekend, maar kan worden opgesteld door de permeatiemetingen bij verschillende 
temperaturen uit te voeren. Daarnaast kan het Arrhenius-verband voor PE worden 
gevalideerd met metingen aan PE-gasbuizen bij verschillende temperaturen.  
 
In dit onderzoek is het permeatieverlies voor POM-koppelingen en PVC-
mofverbindingen vastgesteld. In de praktijk zijn echter ook andere componenten 
aanwezig, zoals bijvoorbeeld PVC-zadels, afsluiter, gasmeters, etc. Om inzicht te 
krijgen in het permeatieverlies van deze componenten zijn aanvullende 
permeatiemetingen noodzakelijk.   
 
Met dit onderzoek is nadrukkelijk het permeatieverlies van waterstofgas in 
beschouwing genomen. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met het 
permeatieverlies van methaan, gebaseerd op literatuurbronnen. Opvallend is dat voor 
het huidige transport van aardgas nauwelijks rekening wordt gehouden met het 
verlies van methaan als gevolg van permeatie. Er worden geen eisen aan 
methaanpermeatie gesteld. Er zijn wel eisen aan de lekkageverliezen van aardgas. 
Daarom is hier ook mee vergeleken. Het nadeel van deze vergelijking is echter dat 
twee verschillende mechanisme met elkaar worden vergeleken. Bij een lekkage 
ontbreekt namelijk een fysieke barrière die de inhoud van de leiding scheidt van de 
omgeving. Voor een eerlijkere vergelijking zouden permeatiemetingen met aardgas 
uitgevoerd moeten worden, zodat ze niet alleen op de literatuur zijn gebaseerd. 
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II Bijlage – Afleiding 
permeatievergelijking 

De permeatiesnelheid waarmee een gasvormig medium door een buiswand 
permeëert kan worden berekend aan de hand van vergelijking 4 [15]:  
 

𝑄 =
𝑃𝐶 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑃

𝑒
 

Hierbij is: 

• Q de permeatiesnelheid in ml/dag; 

• PC de permeatiecoëfficiënt in (ml*mm)/(m2*dag*bar(a)); 

• A de oppervlakte in m2; 

• ΔP het drukverschil van het medium aan weerszijde van de buiswand in 

bar(a) (absolute druk); 

• e is de wanddikte in mm. 

 
Het oppervlak kan worden bepaald volgens vergelijking 51 [24]: 
 

𝐴 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝐿

1000
 

Hierbij is: 

• Dm de diameter van de mediaan van de buis in mm; 

• L de lengte van de buis in m. 

 
De diameter van de mediaan kan worden bepaald volgens vergelijking 6: 
 

𝐷𝑚 =
(𝐷𝑒 + 𝐷𝑖)

2
= 𝐷𝑒 − 𝑒 

Hierbij is: 

• De de buitendiameter van de buis in mm; 

• Di de binnendiameter van de buis in mm. 

 
Deze formule kan worden omgeschreven met behulp van de SDR bepaling, 
vergelijking 7: 
 

 
1 Het gebruik van de diameter van de mediaan is een vereenvoudiging voor de bepaling van het oppervlak van de 

buiswand. Een nauwkeurigere berekening is het toepassen van formules voor cilindrische lichamen. Uit [24] volgt 
echter dat de fout die met deze vereenvoudiging wordt gemaakt 0,33% is voor een SDR11 buis. Daarmee is de fout 
verwaarloosbaar klein en wordt de vereenvoudigde formule toegepast.   

Vergelijking 4 

Vergelijking 5 

Vergelijking 6 
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𝑆𝐷𝑅 =
𝐷𝑒
𝑒

 

De combinatie van vergelijking 6 en vergelijking 7 geeft vergelijking 8: 
 

𝐷𝑚
𝑒

= (𝑆𝐷𝑅 − 1) 

De combinatie van vergelijking 4, vergelijking 5, en vergelijking 8, geeft vergelijking 9: 
 

𝑄 =
𝑃𝐶 ∙ (𝜋 ∙ (𝑆𝐷𝑅 − 1) ∙ 𝐿 ∙ ∆𝑃)

1000
 

Vergelijking 7 

Vergelijking 8 

Vergelijking 9 
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III Bijlage - Resultaat permeatiemetingen 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20

G
eh

al
te

 H
2

in
 m

an
te

lb
u

is
 

((
m

l*
m

m
)/

(m
2
*b

ar
))

Tijd (dagen)

PE50

Buis PE50 A
Buis PE50 B
Buis PE50 C
Buis PE50 D(1)
Buis PE50 D(2)

Helling: 179,4

Helling: 143,7

Helling: 161,8

Helling: 169,6

Helling: 171,7



  

GT-220044 

© Kiwa Technology B.V. - 37 - 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20

G
e

h
al

te
 H

2
in

 m
an

te
lb

u
is

 
((

m
l*

m
m

)/
(m

2
*b

ar
))

Tijd (dagen)

MDPE aansluitleiding

PE 2020-277#1

PE 2020-277#2

Helling: 191,7

Helling: 193,0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 5 10 15 20 25

G
e

h
al

te
 H

2
in

 m
an

te
lb

u
is

 
((

m
l*

m
m

)/
(m

2
*b

ar
))

Tijd (dagen)

PE100

PE 2017-222#02

PE 2021-261

PE 2021-339

PE 2021-340 Helling: 138,6

Helling: 132,9

Helling: 139,2

Helling: 125,2



  

GT-220044 

© Kiwa Technology B.V. - 38 - 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5 10 15 20 25 30

G
e

h
al

te
 H

2
in

 m
an

te
lb

u
is

 
((

m
l*

m
m

)/
(m

2
*b

ar
))

Tijd (dagen)

Hard PVC

PVC 2017-020
PVC 2018-086
PVC 2019-033#06

Helling: 87,3

Helling: 90,9

Helling: 115,3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 5 10 15 20 25 30

G
e

h
al

te
 H

2
in

 m
an

te
lb

u
is

 
((

m
l*

m
m

)/
(m

2
*b

ar
))

Tijd (dagen)

Slagvast PVC

PVC 2019-003
PVCSL 2016-116
PVCSL 2017-108
PVCSL 2015-037
PVC 2017-036

Helling: 181,3

Helling: 117,2

Helling: 113,3

Helling: 119,5

Helling: 116,8



  

GT-220044 

© Kiwa Technology B.V. - 39 - 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40

G
e

h
al

te
 H

2
in

 m
an

te
lb

u
is

 
(m

l)

Tijd (dagen)

PVC verbindingen Dn110

Spuitgegoten Hard PVC

Spuitgegoten Slagvast PVC

Warmgevormde Slagvast PVC

Warmgevormde Hard PVC

Helling: 7,4

Helling: 7,3

Helling: 7,5

Helling: 6,5

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

G
eh

al
te

 H
2

in
 m

an
te

lb
u

is
 

(m
l)

Tijd (dagen)

POM-koppeling

POM-koppeling 1 - 200 mbar
POM-koppeling 2 - 200 mbar
POM-koppeling 1 - 3,4 bar
POM-koppeling 2 - 2,8 bar

Helling: 3,8

Helling: 3,2

Helling: 12,9

Helling: 9,6


	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	1.1 Doel van dit onderzoek
	1.2 Uitvoering van dit onderzoek
	1.3 Leeswijzer
	1.4 Symbolenlijst

	2 Permeatie
	2.1 Typen gasemissie
	2.2 Wat is permeatie?
	2.3 Permeatie door buissystemen
	2.4 Invloed van druk
	2.5 Invloed van temperatuur
	2.6 Permeatiecoëfficiënt

	3 Materiaal en methoden
	3.1 Materiaal
	3.2 Methode

	4 Resultaten
	5 Discussie
	5.1 Steekproefgrootte
	5.2 Materiaalverschillen
	5.3 Permeatie van verbindingen is verwaarloosbaar
	5.4 Vertaling naar praktijk
	5.5 Invloed van de temperatuur
	5.6 Permeatie niet in verhouding tot lekkages
	5.7 Risico van permeatie

	6 Conclusie
	7 Aanbevelingen
	I Bibliografie
	II Bijlage – Afleiding permeatievergelijking
	III Bijlage - Resultaat permeatiemetingen



