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Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van Netbeheer
Nederland. Het is beschikbaar voor Netbeheer Nederland, de bij
Netbeheer Nederland aangesloten netbeheerders en de aan
deze netbeheerders verbonden bedrijven.

Samenvatting
Op verzoek van Netbeheer Nederland hebben experts van de netbeheerdersa en
Kiwa in een aantal werksessies het tijdelijk buiten bedrijf stellenb van een deel van
een lagedruk waterstofdistributienet (sectioneren) nader beschouwd. De
beschouwing beperkte zich tot het tijdelijk afsluiten van lagedrukc leidingen, ten
behoeve van geplande werkzaamheden en het oplossen van calamiteiten.
Doel van deze beschouwing was om te bepalen of de huidige praktijk van sectioneren
in aardgasdistributienetten ook veilig toepasbaar is in waterstofdistributienetten
en op welke vlakken aanvullend onderzoek nodig zal zijn. In de beschouwing is ten
eerste gekeken naar de mogelijke risico’s van het sectioneren zelf. Ten tweede is
gekeken naar de bijdrage van het sectioneren in het bestrijden van risico’s die het
gevolg zijn van calamiteiten.
De praktijkkennis over sectioneren in aardgasdistributie, inclusief de statistieken uit
de landelijke storingsregistratie en incidentenonderzoek (periode 2013-2018) zijn als
vertrekpunt genomen. Daarbij zijn storingen en incidenten met grijs gietijzer en
asbestcement buiten beschouwing gelaten, omdat het uitgangspunt is dat deze
materialen niet worden toegepast in een waterstofdistributienet. Vervolgens is de
vertaalslag van aardgas naar waterstof gemaakt op basis van bij de experts
aanwezige kennis over eigenschappen en gedrag van waterstof, en de verschillen
daarin ten opzichte van aardgas.
Sectioneren waterstofnetten kan veilig worden uitgevoerd
De experts zijn van mening dat het sectioneren in lagedruk waterstofnetten net zo
veilig kan worden uitgevoerd als bij aardgasnetten, zowel voor gepland werk als bij de
bestrijding van calamiteiten. De inschatting is dat met de bestaande afsluittechnieken
(blazen zetten, knevelen, sluiten van afsluiters) voldoende mate van afsluiting kan
worden behaald. Per afsluittechniek zal moeten worden aangetoond dat voldoende
afsluiting kan worden gerealiseerd door middel van vervolgonderzoek. Wat
“voldoende afsluiting” is (dus hoe groot de lekkage mag zijn), is daarbij ook
onderwerp van onderzoek. In samenhang daarmee zou onderzocht moeten worden
of tijdelijke afsluitmiddelen bestand zouden moeten zijn tegen een eventuele
schokgolf door een explosie of drukopbouw door ontsteking in de buis van een
waterstofluchtmengel (omdat daar bij waterstof mogelijk meer kans op is).
Onderdeel van het sectioneren bij gepland werk is het gasloos maken van de leidingd.
De expertgroep adviseert vooralsnog om bij waterstofnetten met stikstof te spoelen bij
het gasloos maken van de leiding, zoals ook is toegelicht in de rapporten “Spoelen
van waterstofleidingen” [1] en “Affakkelen en afblazen van waterstof” [2], tenzij uit
onderzoek blijkt dat spoelen met stikstof niet nodig is (zie o.a. HyDelta
onderzoeksprogramma). De reden om met stikstof te spoelen is dat zo nooit een
brandbaar mengsel in de leiding kan ontstaan, waardoor een ontbranding in de
leiding met zekerheid uitgesloten wordt.

a

Namens de netbeheerders waren dit experts van Enexis en Liander.
Conform VWI G20 betekent het buitenbedrijf stellen van leidingen niet alleen dat de
gastoevoer wordt gesloten, maar ook dat het leidingdeel drukloos (niet gasloos) wordt
gemaakt.
c Dit zijn de doorgaande distributieleidingen in de straat, waarop gebouwen via
aansluitleidingen zijn aangesloten. De druk is 100 mbar of lager.
d Leidinggedeeltes worden gasloos gemaakt door het gas uit de leiding te verdringen
met lucht of stikstof. Bij het in bedrijf nemen wordt de lucht verdrongen met gas of
met stikstof (waarna het stikstof door het gas verdrongen wordt).
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Voor het bestrijden van calamiteiten mogelijk aanvullende maatregelen nodig
Een ander belangrijk reden om te sectioneren is het bestrijden van calamiteiten. Het
(snel) afsluiten van de gastoevoer draagt bij aan het verlagen van de risico’s van
calamiteiten. De experts hebben bekeken of voor de bestrijding van calamiteiten in
waterstofnetten de huidige afsluitmethoden voldoende snel zijn.
Daarbij is specifiek gekeken naar grote gaslekken die ontstaan als gevolg van
werkzaamheden in de buurt van of aan de leiding, omdat in die gevallen het lek direct
opgemerkt wordt en de snelheid van afsluiting een directe relatie heeft met het
verlagen van de risico’s.
Het vermoeden van de experts is dat voor dit type grote lekken de risico’s groter
zullen zijn bij waterstof dan bij aardgas. De eerste reden voor dit vermoeden is dat bij
een groot lek onder dezelfde condities de ontstekingskans bij waterstof hoger wordt
ingeschat en er derhalve meer kans zal zijn op ontsteking. Deze inschatting is
gebaseerd op het feit dat waterstof veel ruimere ontstekingsgrenzen kent, de
hoeveelheid vrijkomend waterstof groter is, met een grotere gaspluim die ontstoken
kan worden tot gevolg waardoor op grotere afstand van het lek een ontsteking kan
plaatsvinden. Bovendien zullen in de gaspluim, in de nabijheid van het lek,
waterstofconcentraties voorkomen die ontsteken bij een lagere ontstekingsenergie
dan bij aardgas het geval is. Ten tweede schatten de experts bij waterstof de
gevolgen van een eventuele explosie hoger in. Een explosie lijkt niet logisch bij een
lek in een open sleuf, maar de praktijk van graafschades met aardgasleidingen laat
zien dat onder bijzondere omstandigheden het lekgas soms in een afgesloten ruimte
terecht komt, daar ophoopt en explodeert. In de periode 2013-2018 is dit vier keer
voorgekomen. In dezelfde situatie wordt bij een explosie met waterstof een grotere
gevolgschade verwacht, omdat de verbrandingssnelheid, en daarmee de drukopbouw
bij waterstof duidelijk hoger is.
In de praktijk komt het vaker voor dat alleen een brand ontstaat. Als gevolg van een
hogere ontstekingskans zou brand bij grote lekken vaker kunnen gaan voorkomen.
De gevolgschade bij waterstofbranden is waarschijnlijk juist kleiner, vanwege de
lagere stralingswarmte. Als nadeel van een waterstofbrand kan worden genoemd dat
deze minder snel wordt opgemerkt, omdat de vlam vrijwel onzichtbaar is.
De experts hebben bekeken in hoeverre snellere afsluiting te realiseren is door
andere technieken toe te passen en of dit kan bijdragen aan het verlagen van de
kans op brand en/of explosie. Omdat de praktijk van aardgas laat zien dat de
ontsteking van lekken bij graafschades in de meerderheid van de gevallen vrijwel
direct plaatsvindt, komen de experts tot de conclusie dat snellere afsluittechnieken
slechts beperkt zouden bijdragen aan het verlagen van de kansen. Uitzondering
hierop zouden technieken zijn die automatisch een lek detecteren en direct afsluiten.
Of dit realiseerbaar is op het niveau van distributienetten, is echter nog niet in de
praktijk aangetoond. Het is daarom realistischer en efficiënter om te kijken naar
mitigerende maatregelen, die gericht zijn op het verlagen van de kans op grote lekken
en/of ontsteking in vooral dichtbevolkte gebieden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan toezicht tijdens graafwerkzaamheden in de buurt van waterstofleidingen
(af te dwingen via een eis voorzorgsmaatregel bij KLIC).
De expertgroep komt tot de slotsom dat de bestaande afsluittechnieken ook veilig
toepasbaar zullen zijn in lagedruk waterstofdistributienetten, zowel voor geplande
werkzaamheden als voor het oplossen van calamiteiten. Het ontwikkelen van
nieuwe/betere afsluittechnieken is altijd welkom, maar geen noodzaak. Deze
beschouwing dient te worden gestaafd met praktijkonderzoek.
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1 Veilig sectioneren waterstofnetten
Op verzoek van Netbeheer Nederland hebben experts van Enexis, Liander en Kiwa
(zie §1.2) in een aantal werksessies het sectioneren (het buiten bedrijf stellen van
een deel van de leidingen door de toevoer van waterstof te onderbreken) in lagedruk
waterstofnetten nader beschouwd. De beschouwing beperkt zich tot de risico’s die
spelen bij het afsluiten van lagedruk hoofdleidingena, ten behoeve van gepland werk
en het oplossen van calamiteiten.
Doel van deze beschouwing was om te bepalen of de huidige praktijk van sectioneren
in aardgasdistributienetten ook veilig toepasbaar zou zijn in waterstofdistributienetten
en op welke vlakken aanvullend onderzoek nodig zal zijn. In de beschouwingen is
onderscheid gemaakt tussen de mogelijke risico’s van het sectioneren zelf, en de
bijdrage van het sectioneren in het bestrijden van risico’s die ontstaan als gevolg van
calamiteiten.
Tijdens de werksessies zijn de volgende hoofdvragen besproken:
• Zijn de huidige sectioneringsmethoden ook veilig toepasbaar in een
lagedruk waterstofdistributienet?
Zoals in het rapport zal worden toegelicht, verwachten de expertgroepleden
dat de huidig afsluittechnieken veilig toepasbaar zijn. Dit zal met onderzoek
moeten worden bevestigd. Verder adviseren de expertgroepleden om met
stikstof te spoelen bij het gasloos b maken van de leiding.
• Zijn de huidige sectioneringstechnieken voldoende effectief voor de
bestrijding van calamiteiten in een waterstofdistributienet?
Ten aanzien van de bestrijding van calamiteiten is vooral gekeken naar grote
lekken als gevolg van werkzaamheden aan of in de buurt van de leiding en
de snelheid waarmee afsluiting kan worden gerealiseerd. Op basis van een
inschatting van de risico’s als gevolg van het vrijkomende waterstof,
verwachten de experts dat bij waterstof aanvullende mitigerende
maatregelen nodig zijn. Maar, zoals in dit rapport zal worden uitgelegd,
zullen snellere afsluittechnieken daar maar beperkt een bijdrage aan kunnen
leveren. De oplossing kan beter gezocht worden in mitigerende maatregelen
die gericht zijn op het verlagen van de kans op lekkage en/of ontsteking.

1.1 Aanleiding voor het onderzoek
Binnen afzienbare tijd zullen de eerste pilotprojecten met waterstofdistributie in de
bebouwde omgeving plaatsvinden. De ontwerpen daarvoor worden momenteel
gemaakt en de vergunningstrajecten worden of zijn gestart.
Een cruciaal aspect bij zowel ontwerp als vergunningverlening is het waarborgen van
de veiligheid voor zowel omgeving (bewoners, omstanders, passanten) als het
personeel van de netbeheerders en de aannemers.
Voor aardgasdistributie zijn de regelgeving en werkprocedures in de afgelopen
decennia doorontwikkeld tot een stevig fundament. Voor waterstofdistributie in de
gebouwde omgeving is dezelfde mate van veiligheid vereist. Bij ontwerp en
vergunningsaanvragen is van belang te laten zien dat de risico’s vergelijkbaar en
beheersbaar zijn.

a

Dit zijn de doorgaande distributieleidingen in de straat, waarop gebouwen via
aansluitleidingen zijn aangesloten.
b Leidinggedeeltes worden gasloos gemaakt door het gas uit de leiding te verdringen
met lucht of stikstof. Volgens de VIAG is een leiding gasloos indien de concentratie
brandbaar gas < 10% LEL.
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Sectioneren is één van de manieren om een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering
van waterstofnetten mogelijk te maken. Onder sectioneren wordt verstaan het
(tijdelijk) buiten bedrijf stellen van een netgedeelte door het afsluiten van de
waterstoftoevoer, zodat dit netgedeelte drukloos en eventueel gasloos kan worden
gemaakt. Dit kan met vaste afsluitmiddelen (afsluiters), maar in lagedruknetten
gebeurt dit doorgaans met tijdelijke afsluitmiddelen (blazen of knevels). De techniek
wordt toegepast om veilig werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan het betreffende
netdeel (gepland werk), maar ook om bij calamiteiten de gastoevoer te stoppen.
Omdat de eigenschappen en het gedrag van waterstof anders zijn dan van aardgas,
is het van belang om te onderzoeken of dezelfde werkwijze en dezelfde technieken
geschikt zijn voor lagedruk waterstofdistributienetten. Daarbij is gekeken naar twee
aspecten van het sectioneren. Ten eerste of het sectioneren zelf veilig kan worden
uitgevoerd met behulp van de bestaande afsluittechnieken. Ten tweede of de huidige
technieken voldoende snel zijn om bij calamiteiten met waterstof afsluiting te
realiseren.

1.2 Betrokken experts
Aan de werksessies werd deelgenomen door de volgende experts:
• Rob Nispeling (Liander)
• Sybe bij de Leij (Enexis)
• Cees Lock (Kiwa Technology)
• Kees Pulles (Kiwa Technology)
• Peter Postma (Kiwa Technology)
Voor het verzamelen van relevante kennis en informatie werden zij ondersteund door
diverse deskundigen bij Liander en Enexis.

1.3 Leeswijzer
In de hierna volgende hoofdstukken zal dieper worden ingegaan op de voor dit
onderzoek verzamelde informatie en de beoordeling daarvan door de experts. In
hoofdstuk 2 worden de bestaande afsluittechnieken uitgelegd en gekeken welke
risico’s daarbij spelen. In hoofdstuk 3 kort iets over de bedrijfswaarden die een rol
spelen bij de beoordelingen die de experts hebben gemaakt. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de verschillen tussen waterstof en aardgas in relatie tot de veiligheid. In
hoofdstuk 5 wordt een beoordeling gegeven in hoeverre bestaande afsluittechnieken
voor aardgas ook geschikt zullen zijn voor waterstof. Hoofdstuk 6 is een analyse in
hoeverre de risico’s van gepland werk veranderen indien de werkzaamheden aan een
waterstofnet worden uitgevoerd in plaats van aan een aardgasnet. Hoofdstuk 7 gaat
in op de beoordeling van de risico’s van calamiteiten met grote gasuitstroom met
waterstof en in hoeverre snellere afsluittechnieken een bijdrage kunnen leveren aan
het mitigeren van die risico’s. Hoofdstuk 8 beschrijft wat er op dit gebied gaande is in
het buitenland. Hoofdstuk 9 gaat in op een aantal discussiepunten naar aanleiding
van de bevindingen. Tot slot wordt in hoofdstuk 10 de conclusies van de experts
gegeven en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. In hoofdstuk 11 staan de
referenties van alle geraadpleegde bronnen.
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2 Risico’s bij sectioneren in
lagedruknetten
In geval van gasdistributie zijn er drie redenen voor sectioneren:
1. Leidingdelen van elkaar kunnen scheiden voor het uitvoeren van gepland
werk;
2. De gastoevoer te stoppen in geval van storingen of een calamiteit;
3. Gebieden of netdelen kunnen scheiden om reden van capaciteit, gaskwaliteit
of andere levering gerelateerde redenen.
De prioriteit en scope van dit onderzoek ligt bij situatie 1 en 2 en is in eerste instantie
op het borgen van de veiligheid gericht. Ongeacht het aantal woningen dat wordt
aangesloten op een waterstofnet, is onderhoud nodig en zijn storingen denkbaar,
waarbij een bepaalde mate van sectionering vereist is. Het onderzoek beperkt zich tot
het sectioneren in lagedruk netten en heeft als uitgangspunt dat in waterstofnetten
geen grijs gietijzer of asbestcement voorkomt.

2.1 Huidige afsluittechnieken voor lagedruknetten
In lagedruknetten worden maar beperkt afsluiters toegepast (alleen in de
uitlaatleidingen van stations). Het sectioneren gebeurt in hoofdzaak door het zetten
van blazen. De gasstroom wordt in dat geval onderbroken door in alle toevoeren
blazen (soort ballonen) in de leiding te plaatsen en op te blazen. In onderstaand
figuur is schematisch weergegeven hoe een blaas een leiding afsluit.

2

3
1

Figuur 1: Schematische weergave van de onderbreking van de gasstroom door
middel van een gasblaas: 1. gasblaas, 2. lans, 3 blaasgatzadel met ventiel.
De gasblaas [1] wordt middels gasloos werken aangebracht. Dat wil zeggen: er komt
geen gas vrij bij het aanbrengen van de blaas [3]. Eerst wordt een blaasgatzadel [3]
geplaatst en via het zadel een gat in de leiding gemaakt. Het blaasgatzadel bevat een
rubber ventiel dat ervoor zorgt dat geen gas via het aanboorgat kan ontsnappen. De
boor en de lans [2] waarmee de gasblaas wordt aangebracht, sluiten gasdicht af op
het zadel. Dit betekent dat geen gas kan ontsnappen op het moment dat het ventiel
wordt opengedrukt door de aanboorapparatuur of de lans bij het inbrengen van de
blaas.
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Bij leidingen van polyetheen kan in plaats van blazen eventueel ook gekneveld
worden. Bij deze methode wordt de polyetheen leiding tussen twee metalen balken
mechanisch of hydraulisch platgedrukt. Omdat de leiding niet wordt aangeboord, kan
hierbij sowieso geen gas vrijkomen. Knevelen wordt veel minder gebruikt dan blazen
zetten, omdat het alleen toepasbaar is bij polyetheen leidingen en de leiding iets
beschadigd raakt. Voor het oudste soort polyetheen (het zogenaamde 1e generatie
PE) betekent die beschadiging zelfs dat het geknevelde deel binnen een jaar
vervangen moet worden.
Na het maken van de afsluiting is de leiding nog niet drukloos en ook niet gasloos.
Het drukloos maken kan door het gas op een gecontroleerde wijze uit de leiding te
laten lopen en via een afblaaspunt af te blazen of te fakkelen. Is de druk gelijk
geworden aan de omgevingsdruk, dan is er nog steeds gas in de buis aanwezig. Om
de leiding gasloos te maken, moet het resterende gas uit de leiding verdreven
worden. Dit kan door de leiding te spoelen met lucht of met stikstof. Spoelen met
stikstof heeft als voordeel dat er dan geen brandbaar gas-luchtmengsel in de leiding
kan ontstaan.
Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de leiding weer op druk gebracht.
Daarvoor moet eerst de lucht uit de leiding verdreven worden. Dit kan door de leiding
direct met aardgas dan wel waterstof te vullen, zoals is aangegeven in een onderzoek
naar het affakkelen en afblazen van waterstof [2]. Maar om te voorkomen dat een
(potentieel explosief) gasluchtmengsel in de leiding ontstaat, kan dit ook door eerst
een stikstofbuffer in te brengen en dan pas aardgas of waterstof.

2.2 Risico’s van het sectioneren
Met risico’s bedoelen we in dit geval het onbedoeld vrijkomen van brandbaar gas
(aardgas of waterstof) waardoor er kans is op brand en of explosie of
zuurstofverdringing, met schade en/of letsel tot gevolg. Andere risico’s, die niet
gerelateerd zijn aan het type gas in de leiding (bijvoorbeeld onbedoelde
leveringsonderbreking), worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten.
Bij het sectioneren van leidingen zijn er verschillende momenten waarbij er sprake
kan zijn van een risico:
1. Tijdens het plaatsen/bedienen van de afsluitmiddelen, als gevolg van één of
meerdere van de volgende oorzaken:
a. Niet goed functionerende apparatuur;
b. Aanwezigheid van vuil in de leiding;
c. Verkeerd handelen;
d. Te dicht bij de calamiteit (binnen de gevarenzone: gasconcentratie >
10% LFL);
e. Falen van buis bij aanboren;
f. Wegblazen van de blaas door grote gasstroom.
2. Gedurende de afsluiting, als gevolg van één of meerdere van de volgende
oorzaken:
a. Restgas in de leiding;
b. Lekgas bij onvolledige afsluiting;
c. Het (plotseling) falen van de afsluitapparatuur;
3. Bij het opheffen van de afsluiting, als gevolg van één of meerdere van de
volgende oorzaken:
a. Niet goed functionerende apparatuur;
b. Verkeerd handelen.
4. Na inbedrijfname van de leiding, als gevolg van:
a. Het naderhand ontstaan van lekkage op de afsluitingslocatie.
Van de genoemde risico’s zijn de risico’s gedurende de afsluiting het belangrijkste.
Op dat moment kan de leiding waaraan gewerkt wordt volledig open liggen, zodat bij
het falen van een afsluitmiddel een grote ongecontroleerde gasuitstroom kan
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ontstaan. Bovendien zijn op die plek mensen aan het werk: dat betekent meer kans
op een ontstekingsbron en meer kans op letsel.
In de vervolgparagrafen worden de hierboven benoemde risico’s nader toegelicht.

2.2.1 Risico’s tijdens het plaatsen/bedienen afsluitmiddelen
Bij het maken van de afsluiting wordt gasloos gewerkt. Dat betekent dat er normaal
gesproken geen gasuitstroom plaatsvindt [3]. Het is echter denkbaar dat er lekkage
optreedt als er iets mis is met de apparatuur. Om dergelijke problemen tegen te gaan,
moet de gebruikte apparatuur periodiek onderhouden worden. Door verkeerde
handelingen kan ook gas vrijkomen. Daarom moeten de uitvoerenden over de juiste
kennis en ervaring beschikken om het werk te mogen uitvoeren (aanwijzing volgens
de VIAG). Voor zover bekend, komt ongecontroleerde lekkage tijdens het blazen
zetten, als gevolg van falende apparatuur of verkeerd handelen, in de praktijk niet of
nauwelijks voor.
Wel wordt soms gemeld dat bij het aanboren van de buis ten behoeve van het zetten
van de blaas, het PVC versplintert. Hierdoor ontstaat een ongecontroleerde
gasuitstroom. Vooral het vroeger toegepaste hard PVC (nu ± 20% van de lagedruk
leidingen) in combinatie met lage omgevingstemperatuur, is hier gevoelig voor. Door
het toepassen van zogenaamde schilboren is dit echter in de praktijk geen probleem
meer. Bij leidingen van slagvast PVC ( ± 60% van de lagedruk leidingen) speelt dit
probleem niet of nauwelijks en bij polyetheen ( ± 15% van de lagedruk leidingen) al
helemaal niet. Het oude hard PVC wordt steeds meer vervangen door slagvast PVC.
Tot slot is bekend dat bij grotere leidingdiameters (> 160 mm) en een grote
gasstroom (zoals kan bij vooral een calamiteit) het heel moeilijk kan zijn om de blaas
gezet te krijgen en de blaas stuk kan gaan. Voor geplande werkzaamheden levert dit
alleen vertraging op, maar geen extra risico. Voor calamiteiten betekent de vertraging
echter wel meer risico, zie §2.3.
Het mag duidelijk zijn dat de in deze paragraaf benoemde punten gelden
onafhankelijk van welk brandbaar gas (aardgas of waterstof) in de leiding aanwezig
is.

2.2.2 Risico’s gedurende de afsluiting
Tijdens de afsluiting zijn de risico’s het grootste. Vanwege de werkzaamheden kan de
leiding geheel open liggen en zijn daar mensen aan het werk. Als dan de
afsluitapparatuur faalt, kan een grote gasuitstroom ontstaan op de locatie waar
mensen aan het werk zijn.
Ook als de apparatuur naar behoren functioneert, kan er sprake zijn van kleine
lekkages door onvolledige afdichting in de buis. Bij de keuring van gasblazen en
afsluiters wordt een bepaalde mate van lekkage toegestaan. Ook bij knevelen kunnen
kleine lekkages aanwezig blijven. Voor toepassing in aardgas is door middel van
onderzoek vastgesteld dat deze lekkages te klein zijn om een risico te veroorzaken.
Bij knevelen kan bij grotere diameters de optredende lekkage wel te groot worden en
wordt onder meer om die reden een dubbele knevel geplaatst, waarbij het
tussenliggende buisdeel drukloos wordt gehouden door lekgas af te blazen/fakkelen.
Voor toepassing in waterstofnetten is nog geen onderzoek gedaan naar de maximum
toelaatbare lekkages. Het kan zijn dat wat voor aardgas toelaatbaar is, niet voor
waterstof toelaatbaar is.
Vanwege de risico’s is het belangrijk dat voorkomen wordt dat lekkage ontstaat door
het falen van het afsluitmiddel. Dit geldt zowel voor de toepassing in aardgas als
waterstof. Het periodiek onderhoud van het afsluitmiddel is hiervoor de belangrijkste
maatregel om de kans hierop te verkleinen. Bij blazen wordt ook direct voor gebruik
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een laatste check gedaan of de blaas lekdicht is. Verder moeten gasblazen tijdens
gebruik bewaakt worden. Mocht een blaas leeglopen, dan kan direct worden
ingegrepen en kunnen de collega’s worden gewaarschuwd. Er moeten
afdichtingsstoppen en eindkappen bij de hand zijn om snel een open buisuiteinde af
te stoppen als een blaas langzaam leegloopt [3]. Bij grotere diameters (afhankelijk
van keurmerk vanaf DN 150 of DN300) wordt een dubbele blaas geplaatst om te
zorgen voor extra veiligheid [3].
Bij knevelen wordt de knevel op de eindpositie gefixeerd en kan daardoor niet vanzelf
weer open gaan. Voor zover bekend treden hiermee in de praktijk ook geen
problemen op.

2.2.3

Risico’s bij het opheffen van de afsluiting
Eerst moet gezorgd worden dat de lucht uit de leiding wordt verdreven door
affakkelen of afblazen. Indien dit direct met gas gebeurt, dan ontstaat op het
grensvlak een brandbaar mengsel. Indien dit mengsel zich deels nog in de leiding
bevindt, dan kan ook vlaminslag optreden. Bij aardgas gebeurt dat in de praktijk niet,
maar proeven met waterstof geven een ander beeld [2]. Dit is echter eenvoudig op te
lossen door toepassing van een vlamdover.
Bij het opheffen van de afsluiting is eveneens denkbaar dat door falende apparatuur
of verkeerd handelen een ongecontroleerde gasuitstroom ontstaat. Denk bijvoorbeeld
aan het beschadigen van het ventiel van het blaasgatzadel door de lans. Voor zover
bekend, zijn hier in de praktijk niet of nauwelijks problemen mee.

2.2.4 Risico’s na inbedrijfname
Ook nadat de tijdelijke afsluiting is opgeheven, bestaat een risico dat een lekkage
ontstaat als gevolg van de tijdelijke afsluiting. De blaasgatzadels, die geplaatst
worden voor het plaatsen van de blazen, blijven achter in het net. Een probleem dat
bij blaasgatzadels soms voorkomt, is dat de afsluitende dop niet goed is aangedraaid.
Op het moment zelf levert dat geen lekkage, omdat het ventiel dit voorkomt. Maar op
den duur werkt het ventiel niet meer. Door kleine lekkage langs het ventiel wordt de
druk aan weerszijden van het ventiel gelijk, en sluit het ventiel niet meer af. Als dan
de dop niet goed is aangedraaid, ontstaat alsnog lekkage naar buiten.
Bij het knevelen wordt de polyetheen leiding altijd iets beschadigd. De oudste soort
PE leidingen (zogenaamde 1e generatie PE leidingen), kan hier niet goed tegen. Het
gevolg is dat langzaam een scheur ontstaat waardoor op den duur de leiding lek gaat.
Dit is bekend en daarom moeten 1e generatie PE buizen die gekneveld zijn geweest,
binnen een jaar vervangen worden. De netbeheerders voeren dit doorgaans ook zo
uit.

2.3 De risico’s van calamiteiten
Calamiteiten hebben hun eigen risico’s. Sectioneren is dan een hulpmiddel om die
risico’s te verkleinen, door zo snel mogelijk de gasstroom af te sluiten en de
eventuele brand te stoppen. Hoe langer het duurt om de gasstroom te onderbreken,
hoe meer kans op (meer) schade en letsel. Het is daarbij wenselijk om het netdeel
dat wordt afgesloten, zo klein mogelijk te houden, zodat zo weinig mogelijk gebruikers
afgesloten worden. De aanwezigheid van een ongecontroleerde gasuitstroom
betekent dat extra gelet moeten worden op de veiligheid van de medewerkers die de
afsluiting moeten realiseren.
Met betrekking tot de snelheid van afsluiten geldt dat bij blazen zetten en knevelen
altijd eerst gegraven moet worden. Dat kost tijd. Voor blazen geldt bovendien dat het
voor grote diameters (vanaf DN 150 en zeker bij ≥ DN 300) een tijdrovende techniek
is, en ook niet altijd realiseerbaar is als de stroomsnelheid van het gas (te) hoog
wordt. Medewerkers van de netbeheerders noemen desgevraagd tijden van 1 (voor
kleine diameters) tot 3 uur (voor de grootste diameters) voor het plaatsen van een
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blaas. Knevelen geeft geen problemen met hoge stroomsnelheden. Medewerkers van
de netbeheerders noemen hier tijden variërend van 1 tot 1,5 uur per knevel. Bij grote
diameters (vanaf DN 150) is de apparatuur groot en zwaar. De onhandelbaarheid van
de apparatuur maakt dat het meer tijd kost om de knevel te plaatsen. Bij afsluiters
kan vertraging optreden doordat de afsluiter niet of slecht bereikbaar is, bijvoorbeeld
omdat een auto boven de afsluiter geparkeerd staat.
Tijdelijke afsluitmiddelen mogen alleen geplaatst worden buiten de gevarenzone (≤
10% LEL) en buiten de zone aangegeven in de warmtebelastingtabel [3]. Daarmee
wordt voorkomen dat er een risico ontstaat voor degene die de afsluiting moet
realiseren. Een waterstofbrand veroorzaakt minder warmtestraling dan een
aardgasbrand (zie §7.2). Dat zou qua warmtebelasting kleinere zones kunnen
beteken. Daar staat tegenover dat de zone > 10% LEL groter zal zijn omdat bij een
zelfde lek meer waterstof uitstroomt dan aardgas (zie §4.6).
Door op grotere afstand te sectioneren, duurt het ook iets langer om de situatie veilig
te stellen. Er is na afsluiting immers een groter volume gas in het afgesloten
leidinggedeelte aanwezig. Praktisch is dit echter niet van belang. In een lagedruk
distributienet is de inhoud van een sectie in normale gevallen relatief klein ten
opzichte van wat er gedurende een incident met een groot lek vrijkomt. Geschatte
totaal emissies van honderden m3 en lekdebieten van honderden m3/h zijn bij grote
lekken niet ongewoon. Zonder toevoer vanuit een districtstation is een compleet
distributienet vaak al binnen een kwartier drukloos.
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3 Impact op bedrijfswaarden
Bij de eerste bespreking is door de netbeheerders naar voren gebracht het
veiligheidsniveau minimaal gelijk moet zijn als bij aardgasdistributie. De motivatie
hiervoor is dat waterstof nieuw wordt geïntroduceerd en de praktijk leert dat bij
introducties eventuele incidenten meer impact op de maatschappelijke acceptatie
hebben.
De bedrijfswaarde veiligheid is leidend, maar daarnaast spelen ook andere
bedrijfswaarden een rol:
• Betaalbaarheid
De keuze voor alternatieve sectioneringsmethoden heeft invloed op de
aanleg- en beheerkosten. Stel dat bijvoorbeeld gekozen wordt om het
sectioneren volledig met afsluiters te realiseren, dan betekent dat er veel
meer afsluiters in het net moeten worden geplaatst die ook onderhouden
moeten worden.
• Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid met betrekking tot leveringszekerheid komt in het geding
indien voor een wijze van sectioneren wordt gekozen waarbij een groter
netdeel wordt afgesloten. Dat betekent dat vaker een onderbreking van de
levering plaatsvindt.
• Klanttevredenheid
Dit heeft zowel een sterke samenhang met veiligheid als met
betrouwbaarheid. Indien vaker incidenten voorkomen, dan is dat niet goed
voor de klanttevredenheid. Maar indien ten behoeve van de veiligheid klanten
vaker zonder gas komen te zitten, dan leidt dit evengoed tot minder
klanttevredenheid.
Het opmaken van de balans tussen deze bedrijfswaarden is een taak voor de
netbeheerder en die kan per netbeheerder verschillen. Verder is het binnen dit
onderzoek moeilijk om te kwantificeren wat er met deze bedrijfswaarden gebeurt bij
een bepaalde oplossing. Dit rapport zal zich daarom beperken tot het aangeven
waarom een daling of stijging op een bepaalde bedrijfswaarde te verwachten is.
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4 Veiligheidsaspecten van waterstof
versus aardgas
De eigenschappen van waterstof en aardgas zijn verschillend. In deze paragraaf
worden de verschillen uitgelicht die van belang zijn voor de veiligheid bij het
sectioneren. Onderstaande beschouwing is gebaseerd op algemeen beschikbare
informatie over waterstof (bijvoorbeeld de site van Hydrogen Europe [4] en het
overzichtsrapport ‘Gedrag van waterstof bij lekkages in het gasdistributienet’ [5]).
Aardgas en waterstof zijn beide brandbare gassen en hebben in dat opzicht identieke
risico-scenario’s: lekkage, al dan niet gevolgd door ontruiming en kans op ontsteking,
brand/explosie, gewonden en materiële schade. De belangrijkste aspecten waarop de
gassen met elkaar moeten worden vergeleken zijn [6]:
• Ontsteekenergie
• Onderste ontsteekgrens (LFL/LEL)
• Bovenste ontsteekgrens (UFL/UEL)
• Verbrandingssnelheid
• Deflagratie en detonatie
• Lekvolume
• Verspreiding in de atmosfeer
• Invloed op materialen
• Gevaren voor de gezondheid
Deze punten worden in de onderstaande paragrafen toegelicht.

4.1 Waterstof heeft een lagere ontsteekenergie
In de onderstaande figuur is de minimale ontsteekenergie (op logaritmische schaal)
van zowel methaan (de brandbare component in aardgas) als waterstof weergegeven
als functie van de mengverhouding met lucht.

Figuur 2: Minimale ontsteekenergie van methaan(roze) en waterstof (blauw) op
logaritmische schaal, als functie van het volumepercentage in lucht (bron
www.eihp.org [6]).
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In de figuur is te zien dat het stoichiometrisch mengsel van waterstof bij een hogere
mengverhouding ligt dan bij aardgas. Tot de stoichiometrische mengverhouding van
aardgas (± 10%) is de ontsteekenergie ongeveer vergelijkbaar.
Maar daarboven is de benodigde ontsteekenergie voor waterstof lager. Bij een
stoichiometrisch waterstof-luchtmengsel (± 30%) is de benodigde ontsteekenergie
zelfs meer dan een factor kleiner dan van een stoichiometrisch methaanluchtmengsel (± 10%). Voor een stoichiometrisch waterstof-luchtmengsel is dus drie
keer zoveel waterstof nodig. Daarbij moet wel bedacht worden dat bij een zelfde lek
meer waterstof kan uitstromen (zie §4.6) en dus ook sneller hogere concentraties
kunnen worden bereikt.
Dat voor de ontsteking van waterstof een lagere benodigde ontsteekenergie nodig is,
betekent dat vonkjes met een lage ontsteekenergie al in staat zijn ontsteking te
veroorzaken. In de praktijk kunnen dat bijvoorbeeld zwakke statische ontladingen zijn.
Of dit in praktijk ook tot ontsteking leidt, is een kwestie van kans. De kans op
ontsteking is afhankelijke van de ontsteekenergie en de concentratie. Naarmate de
ontsteekenergie toeneemt en naarmate de gasconcentratie dichter in de buurt ligt van
de stoichiometrische verhouding, is de kans op ontsteking groter. In een onderzoek
[7] is de relatie tussen concentratie en ontsteekenergie en de ontstekingskansen als
gevolg daarvan onderzocht voor zowel methaan (CH4) als waterstof (H2) en
mengsels daarvan. Bij de praktijkmetingen bleek het voor de onderzoekers niet
mogelijk om ontsteking te krijgen bij LFL. Voor zowel waterstof als methaan moest
het percentage boven 6% liggen om ontsteking te krijgen. Op basis van experimenten
zijn door de onderzoekers empirische formules opgesteld waarmee de
ontstekingskansen kunnen worden berekend. De formules geven de relatie tussen de
ontstekingskans bij een gegeven ontstekingsenergie en een gegeven concentratie.
De resultaten van de berekeningen komen goed overeen met werkelijk gemeten
waarden. Alleen aan de randen (dicht bij LEL) lijken de resultaten minder goed te
kloppen met gemeten waarden. Maar die hele lage concentraties zijn ook niet zo
interessant, omdat daar sowieso een zeer lage kans op ontsteking is. In figuur 3 zijn
voor de concentraties van 7%, 9% (stoichiometrisch mengsel methaan), 12% en
29,6% (stoichiometrisch mengsel waterstof) de ontstekingskansen voor zowel
methaan als waterstof uitgezet tegen de ontstekingsenergie.
1.2
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Figuur 3: Berekende ontstekingskansen voor verschillende concentraties waterstof en
methaan, afhankelijk van de ontstekingsenergie.
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In de figuur is te zien dat bij dezelfde lage concentratie van 7%, de kans op
ontsteking vergelijkbaar is. Waterstof kan bij wat lagere ontstekingsenergie (vanaf
0,2 mJ) al ontsteken, maar de kans is heel klein. Bij hogere ontstekingsenergie (vanaf
2 mJ) is de kans dat methaan ontsteekt juist weer net iets groter, maar de verschillen
zijn klein. In de buurt van de stoichiometrisch verhouding voor methaan (9%), zijn de
ontstekingskansen van methaan wat groter dan van waterstof, hoewel waterstof nog
steeds bij iets lagere ontstekingsenergie kan ontsteken. Als de concentraties verder
omhoog gaan, dan worden ontstekingskansen van methaan weer kleiner. Bij een
verhouding van 12% is de ontstekingskans voor methaan vergelijkbaar met de
concentratie van 7%. Bij waterstof neemt de ontstekingskans juist verder toe en heeft
een verhouding van 12% waterstof een hogere ontstekingskans dan methaan bij een
stoichiometrisch verhouding. Bij de stoichiometrisch verhouding voor waterstof is de
kans op ontsteking verreweg het hoogst, terwijl bij dezelfde verhouding methaan
helemaal geen ontsteking meer mogelijk is (vandaar de vlakke lijn op de x-as).
Bij een lek komen alle verhoudingen voor, van 0% tot 100%. Bij lage concentraties op
grotere afstand van de uitstroomopening, zijn de kansen op ontsteking voor aardgas
en waterstof dus vergelijkbaar, maar dichterbij de uitstroomopening is de kans op
ontsteking voor waterstof dus altijd hoger.

4.2 Onderste ontsteekgrens (LFL/LEL) weinig verschil
De onderste ontsteekgrensa (Lower Flammability Limit LFL of Lower Explosion Limit
LEL) is voor waterstof 4.0 vol% en voor methaan 4.4%. Voor laagcalorisch aardgas
(dat is verdund met 14 vol% stikstof maar ook nog andere componenten bevat) geeft
Gasunie [8] de berekende waarde van 5.9 vol%. Gemeten naar volumeconcentratie is
waterstof dus bij iets lagere concentratie te ontsteken dan aardgas. Andere gangbare
brandbare gassen zijn bij veel lagere concentraties te ontsteken dan waterstof of
methaan (propaan 2.2 vol%, butaan 1.9 vol%, octaan (benzine) 1.0 vol%). In dit
opzicht vallen waterstof en aardgas in een vergelijkbare categorie.

4.3 Bovenste ontsteekgrens (UFL/UEL) veel hoger
De bovenste ontsteekgrens (Upper Flammability Limit UFL of Upper Explosion Limit
UEL) voor waterstof is met 75% veel hoger dan de bovenste ontstekingsgrens van
aardgas van 15%. Dit is vooral relevant voor de kans op vlaminslag, wat kan
optreden bij het afblazen/affakkelen [2].

4.4 Verbrandingssnelheid hoger bij waterstof
De laminaire verbrandingssnelheid van een waterstof-lucht mengsel is in de voor dit
onderzoek relevanteb situaties aanzienlijk hoger dan van een methaan-lucht mengsel
a

Getallen in de literatuur verschillen enigszins. Formeel kunnen de ontsteekgrenzen
worden vastgesteld op basis van de EN 1839:2017 en daarin zijn twee methoden
beschreven. De hier genoemde getallen zijn overgenomen uit de Gasunie publicatie,
maar deze dateert van voor die tijd. De getallen gelden in lucht bij kamertemperatuur
en omgevingsdruk.
b De laminaire verbrandingssnelheid is afhankelijk van diverse factoren, zoals de
mengverhouding, druk, temperatuur en warmteafvoer [19]. Dat maakt het meten en
vergelijken van verbrandingssnelheden complex. Bij de meeste concentraties wordt
met waterstof de veel hogere laminaire verbrandingssnelheid gemeten. Maar op
internet zijn onderzoeken te vinden waar met een bepaalde meetmethode bij lage
concentraties een lagere laminaire verbrandingssnelheid voor waterstof is gemeten
dan voor aardgas bij dezelfde lage concentratie. Voor dit onderzoek is dat echter niet
representatief, omdat het gaat om risico’s die verbonden zijn aan lekkages. Bij
lekkages is sprake van een variatie aan concentraties van 0 tot 100%, dus er zijn niet
alleen lage, maar ook hoge concentraties aanwezig. Daar komt bij dat de uitstroom bij
hetzelfde lek met waterstof hoger is. Dat betekent dat bij een vergelijking van de
risico’s moet worden uitgegaan van een hogere concentratie waterstof en niet van
een gelijke concentratie.
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(2.5 m/s vs. 0.35 m/s). Het verschil met aardgas is nog groter. Dit betekent dat de
drukopbouw bij ontsteking van een waterstofwolk in een (gedeeltelijk) omsloten
ruimte, veel sneller gaat en tot hogere drukken leidt dan in eenzelfde situatie met
aardgas. De schade van ontsteking/explosie van een waterstofwolk zal buitenshuis
ongeveer hetzelfde zijn, maar binnenshuis is de gevolgschade bij explosie hierdoor
aanzienlijk ernstiger.

4.5 Deflagratie en detonatie
Bij een explosieve verbranding plant de vlam zich voort via warmtegeleiding of
menging (deflagratie) of door een schokgolf (detonatie). Meestal is sprake van
deflagratie, maar onder extreme omstandigheden kan detonatie ontstaan bij aardgas
en waterstof. Dit treedt echter niet op bij vrije uitstroming in de buitenlucht. De
gaswolken van waterstof en aardgas, die kunnen ontstaan bij de gangbare
distributiedrukken en leidingdiameters), zijn daarvoor te klein (in een referentienet
werden maximale volumedebieten berekend in de grote orde van enkele duizenden
m3/h aardgas tot een kleine 20.000 m3/h voor waterstof, zie ook bijlage II). Maar als
de gaswolk is opgesloten in een ruimte, dan kan wel een drukopbouw plaatsvinden
die detonatie mogelijk maakt. Juist in ruimtes met een klein volume en weinig
verbinding met de omgeving kan een schokgolf zich ontwikkelena. Omdat na
ontsteking van waterstof de drukopbouw sneller en hoger is, is er bij waterstof meer
kans op lokale detonaties.

4.6 Lekvolume bij waterstof groter
Vanwege de fysische eigenschappen (vooral de viscositeit en soortelijke massa) zal
onder dezelfde condities bij een waterstoflek meer gas uitstromen. Bij een laminaire
stroming is dit een factor van circa 1,3 en bij turbulente stroming ongeveer een factor
3 ten opzichte van aardgas. Of de stroming laminair is of turbulent hangt vooral af van
de ratio tussen de lengte ten opzichte van het oppervlak. Daarom zal naarmate het
lek groter is, meer kans zijn op turbulente stroming.

4.7 Verspreiding in de atmosfeer vergelijkbaar
De verspreiding van waterstof in de atmosfeer is ongeveer gelijk aan die van aardgas
(bij eenzelfde volumedebiet). De diffusiecoëfficiëntb onder laminaire omstandigheden
is van waterstof hoger en de dichtheid van waterstof is lager dan dat van aardgas.
Echter, in de praktijk zijn deze eigenschappen geen leidende factoren in de
verspreiding in de atmosfeer. De eigenschappen van de lucht overheersen. Wind en
tocht zorgen voor de verspreiding en menging van aardgas of waterstof. De initiële
menging dicht bij een opening is in de praktijk grotendeels het gevolg van turbulentie
(en niet van moleculaire diffusie of stijgkracht).

a

Bij een hoge ontsteekenergie (> 10 kJ) kan zich direct een schokgolf vormen vanaf
het ontsteekpunt. Dit is alleen mogelijk met ontstekingsbron van een hoog explosief
materiaal.
b De diffusiecoëfficiënt is een maat voor de snelheid waarmee diffusie kan
plaatsvinden, in dit geval van waterstof of aardgas in lucht.
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Figuur 4: Verspreiding van gas in de atmosfeer. Bruin: aardgas, groen: waterstof.
Debiet 100 m3/h. Wind 1.5 m/s, Uitstoot Ø 50 mm, verticaal op 2.5 m boven
maaiveld. Oppervlak 10% LEL. (de pluim met het lichtere waterstof is de lagere pluim
vanwege de mindere impuls van het waterstof debiet)

4.8 Geen materiaalproblemen te verwachten
Eerder onderzoek [9] heeft aangetoond dat de huidige gebruikte leidingmaterialen in
de lagedruk gasdistributie geschikt zijn voor waterstofdistributie. Voor de
afsluitmiddelen worden geen wezenlijk andere materialen gebruikt, dus ook hier zijn
geen problemen te verwachten.

4.9 Geen vergiftiging, wel verstikking mogelijk
Net als aardgas, is waterstof niet giftig. Wel geldt voor beide gassen dat het
verstikking kan veroorzaken, als het in plaats van lucht wordt ingeademd. Omdat bij
eenzelfde lekgrootte meer waterstof vrijkomt, is de kans groter dat in (beperkt)
afgesloten ruimtes de aanwezige lucht verdreven wordt door waterstof. Van aardgas
is bekend dat dit bij een grote gasuitstroom ook in de sleuf het geval kan zijn.
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5 Toepasbaarheid bestaande technieken
in een waterstofnet
Zoals in de hier volgende paragrafen nader wordt toegelicht, zijn op basis van de
huidige kennis, alle bestaande afsluittechnieken voor aardgasnetten ook toepasbaar
voor waterstof. Uit diverse onderzoeken zijn geen aanwijzingen gevonden dat
waterstof een nadelige invloed zou kunnen hebben op de gebruikte materialen of op
het functioneren van de diverse afsluittechnieken. Wel is het nodig om op basis van
vervolgonderzoek vast te stellen welke mate van lekkage toelaatbaar is bij waterstof
en te controleren of de afsluitapparatuur daar aan kan voldoen.
Om de gasstroom te onderbreken kan zowel van tijdelijke als vaste afsluitmiddelen
gebruik worden gemaakt. Tijdelijke afsluitmiddelen, zoals een gasblaas, hebben het
voordeel dat de afsluiting precies daar kan worden uitgevoerd waar het nodig is.
Bovendien zijn de investeringskosten laag. Vaste afsluitmiddelen, zoals een afsluiter,
hebben het voordeel dat de onderbreking makkelijker en sneller tot stand kan worden
gebracht, maar missen de flexibiliteit van de tijdelijke afsluitmiddelen. Het gevolg is
dat meer klanten worden getroffen door een afsluiting, of dat extra voorzieningen
moeten worden getroffen om dit te voorkomen. Bovendien zijn de investeringskosten
voor het plaatsen van extra vaste afsluitmiddelen veel hoger dan de aanschaf van
enkele tijdelijke afsluitmiddelen. Een en ander maakt dat in de huidige praktijk voor
lagedruk aardgasnetten in de hoofdzaak gebruik gemaakt wordt van gasblazen als
tijdelijke afsluitmiddelen.

5.1 Tijdelijke afsluitmiddelen
Voor tijdelijke afsluitmiddelen geldt bij gebruik buiten de gevel een toegestane
lekkage van 0,3 m3/h lucht (bij typekeuring voor aardgas). Bij deze lekgrootte is het in
de praktijk niet mogelijk om met aardgas ontsteking te krijgen (onderbouwing in een
memo van Kiwa aan de normcommissie van KE 194, zie bijlage III).
Er bestaan nog geen eisen voor toepassing van tijdelijke afsluitmiddelen in
waterstofnetten. Wel is een keuringseis voor afsluiters in waterstofnetten [10]
opgesteld. Op dezelfde wijze zouden specifieke eisen voor tijdelijke afsluitmiddelen
voor gebruik in waterstofnetten opgesteld kunnen worden. Bij de typekeuring wordt
de lekkage in lucht gemeten. Aangezien bij eenzelfde lekgrootte tot drie keer zoveel
volume aan waterstof uit kan stromen als aardgas, zou de toegestane lekkage
gemeten met lucht bijvoorbeeld een factor drie lager kunnen worden gesteld. Maar
tijdens de werkgroepsessies is de zorg geuit deze factor drie mogelijk nog
onvoldoende is. Het afsluitmiddel bevindt zich niet direct bij het uiteinde van de buis.
Mogelijk dat ook bij kleine lekkages dan toch al sprake kan zijn van enige ophoping in
het buisuiteinde, waardoor een brandbaar/explosief mengsel ontstaat. Om hier goed
zicht op te krijgen is extra onderzoek nodig, vergelijkbaar met de onderbouwing die
voor aardgas is gegeven (zie de memo van Kiwa aan de normcommissie van KE 194,
zie bijlage III) .
Overigens geldt het bovenstaande voor de typekeuring. Er is dan nog geen rekening
gehouden met de invloed van gebruik en veroudering. Vanzelfsprekend blijft
onderhoud en regelmatige controle van de afsluitmiddelen belangrijk (net zoals dat
voor de toepassing in aardgasdistributienetten het geval is).

5.1.1 Blazen
Voor blazen geldt nu de beschreven toegestane lekkage van 0,3 m 3/h lucht bij een
buisovaliteita van 10% [11]. Zoals aangegeven, moet onderzocht worden in welke
a

Een buis kan ovaal worden door bijvoorbeeld de gronddruk.
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mate deze eis aangescherpt moet worden bij toepassing van waterstof. De
verwachting is dat blazen ook aan aangescherpte eisen kunnen voldoen.
Tijdens de werkgroepsessies is verder benoemd dat de blaas misschien bestand zou
moeten zijn tegen een schokgolf. De redenering daarbij is dat bij waterstof eerder
sprake is van een schokgolf bij een eventuele ontsteking in een (deels) omsloten
ruimte (in dit geval de buis). Hiervoor moet echter wel meer dan 10vol% waterstof
aanwezig zijn [5]. Er van uitgaande dat bij gepland werk de leiding gasloos is
gemaakt, kan dit alleen ontstaan door lekkage bij de blaas. Het is dus in de eerste
plaats zaak om te kijken of de toegestane lekkage van het afsluitmiddel zodanig kan
worden gekozen, dat dit percentage sowieso niet bereikt kan worden in een open
buisuiteinde.
Voor calamiteiten ligt dat anders, omdat dan geen sprake is van spoelen met stikstof.
Dat betekent dat na de afsluiting nog een resterende hoeveelheid waterstof in de buis
aanwezig is. Dit is bij aardgas ook het geval, maar dat geeft in de praktijk geen
problemen. Dit komt onder meer doordat de omgeving wordt veiliggesteld, waarmee
zoveel mogelijk ontstekingsbronnen in de directe nabijheid weggnomen worden. Dat
zal ook gelden bij waterstof. Wel is minder ontsteekenergie nodig bij waterstof
(zie §4.1), en kunnen dus ontstekingsbronnen van belang zijn die bij aardgas geen rol
spelen. Onderzocht zou moeten worden welke risico’s dit precies met zich meebrengt
en of dat om een aangepaste werkmethode vraagt. Daarbij zou ook aandacht moeten
zijn voor een situatie waarbij de afsluiting wordt gerealiseerd als het waterstof reeds
brand. De vraag is dan of na de afsluiting, tijdens het verbranden van het resterende
waterstof, een vlaminslag zou kunnen ontstaan doordat lucht de buis inloopt
gedurende het uitstromen van het resterende waterstof.
Om de risico’s te verminderen zou overwogen kunnen worden om bij
waterstofleidingen altijd een dubbelle blaast te zetten, ook bij diameters kleiner dan
DN 150. Mocht één blaas falen, dan is de afsluiting nog steeds gewaarborgd.
Uit de Nestorgegevensa van de periode 2013-2018 blijkt dat het veiligstellen van de
omgeving gemiddeld 70 minuten duurt. Het veiligstellen gebeurt door het realiseren
van een eventuele ontruiming en het plaatsen van afzettingenb. Het betekent dus niet
dat de afsluiting dan gerealiseerd is. De ervaringsdeskundigen van Enexis geven in
de vragenlijsten gemiddelde tijden aan voor het blazen zetten van één tot drie uur
(afhankelijk van de diameter). Bij een grote lekkage is vanwege de snelle stroming
een afsluiting met blazen zeer moeilijk te realiseren.

5.1.2 Knevels
In 2016 is een GERGc onderzoek uitgevoerd naar knevelen [12]. Onderdeel van dit
onderzoek was de lekkage die ontstaat bij het knevelen bij verschillende materialen,
diameters en voordrukken. Omgerekend naar 100 mbar en waterstof levert dat de
volgende lekkages op:

a

De storingen die optreden in de gasdistributienetten worden landelijk geregistreerd.
Dit programma heet Nestor.
b De Nestor Handleiding definieert het moment van veiligstellen bij calamiteiten in de
open lucht als het moment waarop de omgeving is afgezet en door metingen is
aangetoond dat de gasconcentratie buiten de afzetting lager dan 10% LEL is.
c GERG is een Europees samenwerkingsverband van netbeheerders, waarbinnen
diverse onderwerpen onderzocht worden.
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Figuur 5: Gemeten lekkages bij knevelen, omgerekend naar waterstof bij 100 mbar
voordruk
Uit de figuur blijkt dat de lekkage tot en met DN110 ruim beneden de eis van 0,3 m 3/h
blijft. Volgens NEN 7244-2, §5.4.2 [13] geldt dat bij diameters boven de 63 mm een
dubbele knevel moet worden gebruikt met drukontlasting. Gezien bovenstaande
berekende lekkages zou dit voor een waterstofnet ook volstaan.
De ervaringsdeskundigen geven dezelfde tijd op voor het afsluiten met knevels als
met blazen. Het levert dus geen tijdswinst op. Het nadeel van knevelen is dat de buis
enigszins beschadigd wordt. Bij moderne PE materialen is de beschadiging
toelaatbaar, maar het is en blijft een beschadiging.

5.1.3 Stoppelen
Bij hogedrukleidingen kunnen geen blazen worden gebruikt. In plaats daarvan wordt
onder andere stoppelen toegepast. Bij stoppelen wordt in plaats van een blaas een
uitvouwbare klep in de leiding gebracht om de gasstroom te onderbreken. Deze
techniek wordt vooral op metalen leidingen toegepast, maar er bestaan ook varianten
voor PE leidingen [14]. Voor zover bij Kiwa bekend, bestaat op dit moment geen
geschikte stoppelapparatuur voor PVC leidingen.
Stoppelen levert geen voordelen op ten opzichte van blazen zetten in termen van
snelheid, arbeid en kosten. De enige reden om toch voor stoppelen te kiezen is dat
het als een veiligere methode wordt beschouwd om de gasstroom te onderbreken, in
de zin dat er geen blaas is die kan leeglopen of kan worden weggeblazen.
Omdat op dit moment geen apparatuur voor het stoppelen van lagedruk PVC
leidingen bestaat en stoppelen bovendien geen snelheidswinst oplevert t.o.v. blazen
zetten, wordt stoppelen niet meegenomen in het vergelijkende onderzoek.

5.2 Vaste afsluitmiddelen
De standaard vaste afsluitmiddelen zijn afsluiters. Afsluiters zijn normaal gesproken
handbediend. Maar het is mogelijk om dit ook op afstand bedienbaar te maken,
waardoor sneller ingegrepen kan worden of misschien zelfs automatisch.
Automatisch ingrijpen doet de excess flow valve sowieso, maar die is dan vaak weer
niet als gewone afsluiter te gebruiken. Hieronder wordt één en ander nader
toegelicht.
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5.2.1 Afsluiters
Afsluiters zijn ook toepasbaar in waterstofnetwerken. Er is een aangepaste
Keuringseis (Keuringseis 214 [10]) voor afsluiters in waterstof. Afsluiters hebben als
voordeel dat de gasstroom vrij snel kan worden onderbroken, mits de afsluiter goed
toegankelijk is. Dit laatste is in de praktijk soms een probleem, omdat er bijvoorbeeld
een auto boven geparkeerd staat. De ervaringsdeskundigen geven aan dat de
afsluiting in 5 tot 30 min. + aanrijtijd gerealiseerd kan worden. Voor de vergelijking in
hoofdstuk 7 gaan we uit van 10 min. + aanrijtijd.
Eventueel kunnen ook op afstand bedienbare afsluiters worden toegepast. Dan is er
geen sprake meer van aanrijtijd. Door drukdalingsmetingen te combineren met
automatische afsluiters kan een intelligent bewakingssysteem worden ontwikkeld. Het
systeem zou dan in staat zijn om automatisch in te grijpen als abnormale drukken of
drukdalingen worden geconstateerd. Het wordt daarmee een soort intelligente Excess
Flow Valve. De kosten van een dergelijk systeem voor een gasdistributienet zijn
onbekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat de investeringskosten substantieel
hoger zijn dan die van handbediende afsluiters.

5.2.2 Excess Flow Valves
Een Exces Flow Valve (EFV) is een component die wordt ingebracht in een
gasleiding, zie figuur 6.

a) Open
Bij normale gasstroom

b) Gesloten
Bij grote gasstroom

Figuur 6: Schematische weergave van de werking van een Excess Flow Valve

Over de klep ontstaat door de gasstroom een drukverschil, maar een veer houdt de
klep open. Overschrijdt de gasstroom een bepaalde drempelwaarde (als gevolg van
een plotselinge lekkage), dan wordt het drukverschil te groot voor de veer en wordt
de klep door de gasstroom dichtgedrukt. Op deze wijze wordt automatisch de
gasstroom geblokkeerd. Is de lekkage gestopt, dan kan het afgesloten netdeel weer
op druk komen via een kleine aanwezige opening. Hierdoor wordt het drukverschil
opgeheven en kan de veer de klep automatisch weer openen als de druk over de klep
is genivelleerd. Er bestaan ook systemen waar handmatig moet worden gereset.
Kleine varianten worden toegepast in aansluitleidingen, zoals bijvoorbeeld bij Enexis.
EFVs voor grote diameters bestaan ook en worden toegepast in Oostenrijkse
gasnetten. De primaire toepassing is in hogedruk PE distributieleidingen (4 – 8 bar).
Het uitgangspunt is dat de klep ingrijpt als er stroomafwaarts een gat groter dan 50
mm in de leiding wordt gemaakt. Omdat de weerstand van de leiding en dus de
lengte een rol speelt, is er een maximale lengte stroomafwaarts ten opzichte van de
EFV die wordt beschermd. De leverancier geeft deze aan en een typische lengte is
1000 m bij de hogedruk netten en honderden meters in de lagedruk (100 mbar).
Indien een groot leidingvolume aanwezig is tussen het lek en de EFV (zoals in
hoofdleidingen het geval kan zijn), kan het enige minuten duren voordat de EFV
reageert op een plotselinge lekkage.
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De EFVs zijn leverbaar voor nominale gasdruk tussen 0.015 bar – 10 bar en voor
debieten tussen (ongeveer) 30 – 600 m3n/h (aardgas). DN 110 is de maximale
diameter die op de markt beschikbaar is . Grotere diameters zijn technisch mogelijk,
maar de marktvraag is momenteel te gering om de investering in een teststraat voor
deze diameters te rechtvaardigen (iedere EFV wordt bij productie getest).
Het drukverlies van de EFV is ca 3.5 mbar en het is mogelijk om meerdere in serie te
plaatsen. Bij beschadiging van de leiding zal de stroomopwaarts meest nabije EFV
ingrijpen. Het is ook mogelijk om EFV in een bidirectioneel net toe te passen. In dat
geval kan je twee EFVs in tegengestelde richting aanbrengen.
De leverancier geeft aan dat de EFV ook voor waterstof geschikt is. Hij grijpt dan in
bij een volumedebiet dat ca 3x hoger is als bij aardgas.
De leverancier beveelt overigens aan om ook een conventionele afsluiter in de buurt
van de EFV te plaatsen, om het herstel van de druk op een gecontroleerd moment te
kunnen realiseren.
Conclusie: in beginsel is de EFV toepasbaar in een waterstofnet. Een universele
oplossing die volledige bescherming biedt is het echter niet. Grotere diameters dan
110 mm zijn nog niet op de markt. In een lagedruknet van 100 mbar geldt dat als er
vanwege de begrensde beschermde lengte meerdere in serie moeten worden
geplaatst. De capaciteit van het gasnet zal hierdoor merkbaar geringer worden, als
gevolg van de weerstand van de EFVs. Voor 30 mbar netten zal het drukverlies van 3
mbar de toepassing van de EFV meestal onmogelijk maken.
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6 Risicovergelijking voor gepland werk
Bij gepland werk is de huidige praktijk dat er gasloos wordt gewerkt. Dat wil zeggen:
de werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat er geen ongecontroleerde gasuitstroom
plaatsvindt. Dat uitgangspunt is ook een goede basis voor werken aan
waterstofnetten. Desalniettemin blijft er een kans bestaan op onbedoelde uitstroom
van waterstof net zoals dit bij aardgas kan optreden. Indien dit plaatsvindt, dan zal bij
waterstof meer volume gas vrijkomen en verwachten de experts dat de kans op
ontsteking hoger zal zijn.
In hoofdstuk 2 zijn de risico’s in de diverse fases van de werkzaamheden benoemd.
Voor de meeste van de daar benoemde risico’s is echter de inschatting dat deze niet
veranderen indien sprake is van waterstofdistributie. De enige onduidelijkheid betreft
de risico’s van eventueel restgas. Bij aardgas is bekend dat het restgas prima
verdreven kan worden met lucht, zonder dat dit tot problemen leidt. Maar omdat bij
waterstof de ontstekingsgrenzen veel ruimer zijn, vragen de experts zich af of bij het
verdrijven met lucht niet toch een gevaarlijk gas-luchtmengsel kan ontstaan. De
experts verwijzen hiervoor naar de adviezen zoals toegelicht in het rapport “Spoelen
van waterstofleidingen” [1] en “Affakkelen en afblazen van waterstof” [2]. Hierin wordt
aangegeven dat bij het gasloos maken de leiding met stikstof gespoeld zou moeten
worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat hier nog nader onderzoek naar wordt
gedaan in het kader van het HyDelta programma (https://hydelta.nl/). Indien hieruit of
uit ander onderzoek blijkt dat spoelen met stikstof bij het gasloos maken niet nodig is,
dan kan dit natuurlijk wel achterwege blijven.
In de volgende paragrafen wordt per fase toegelicht hoe de experts denken dat
waterstof de bestaande risico’s al dan niet beïnvloedt.

6.1 Tijdens het plaatsen/bedienen van de afsluitmiddelen
De volgende risico’s tijdens het plaatsen of bedienen zijn geïdentificeerd:
a. Niet goed functionerende apparatuur;
b. Verkeerd handelen;
c. Falen van buis bij aanboren;
d. Omslaan van de blaas.
De kans op gasuitstroom door niet goed functionerende apparatuur of verkeerd
handelen is klein. Voor zover er wel eens gas vrijkomt, betreft dit kleine
hoeveelheden. De inschatting is dat de risico’s niet toenemen indien er sprake is van
waterstof in plaats van aardgas.
Het risico is anders indien een PVC buis tijdens het aanboren versplintert. Dan kan
immers wel een vrij grote ongecontroleerde gasuitstroom ontstaan. Maar, zoals in
§2.2 is toegelicht, is dit een probleem dat niet voorkomt met de huidige
aanboorapparatuur.
Het omslaan van de blaas levert geen gasuitstroom op. Het levert geen risico voor
gepland werk op. Dat verandert niet door de aanwezigheid van waterstof.

6.2 Gedurende de afsluiting
De volgende risico’s zijn geïdentificeerd tijdens de afsluiting:
a. Gasluchtmengsel bij spoelen met lucht;
b. Lekgas bij onvolledige afsluiting;
c. Het (plotseling) falen van de afsluitapparatuur;
Vanwege de ruimere explosiegrenzen en lagere benodigde ontsteekenergie bij een
stoichiometrisch mengsel, vermoeden de experts dat het risico van een brandbaar
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waterstof/luchtmengsel in de leiding groter is dan bij aardgas. Indien met lucht wordt
gespoeld dan bestaat het gevaar van vlaminslag, die eventueel ook de blaas zou
kunnen raken. Met een vlamdover kan dit ook voorkomen worden, maar het rapport
“Affakkelen en afblazen van waterstof” [2] stelt dat er gespoeld moet worden met
stikstof en dan heeft de vlamdover geen toegevoegde waarde.
Zoals aangeven in paragraaf 5.1.1, is voor afsluitmiddelen een bepaalde mate van
lekkage toegestaan. Voor toepassing in waterstof moet onderzocht worden wat de
toelaatbare lekkage is en moeten op basis daarvan eisen aan de afsluitmiddelen
worden gesteld.
Net als bij aardgas moet het falen van de apparatuur voorkomen worden. Vanwege
het grotere waterstofdebiet en de verhoogde kans op ontsteking is snelle signalering
bij waterstof des te belangrijker. Bij aardgas wordt bij grotere diameters een dubbele
blaas of knevel geplaatst om onder andere extra veiligheid in te bouwen. Bovendien
kan tussen de twee afsluitingen een afblaas worden geplaatst die drukopbouw tussen
de afsluitpunten voorkomt. Het is verstandig om ook bij waterstof hiervoor te kiezen,
en eventueel de diametergrens te verlagen indien onderzoek uitwijst dat dit nodig is.

6.3 Bij het opheffen van de afsluiting
De volgende risico’s zijn geïdentificeerd bij het opheffen van de afsluiting:
a. Niet goed functionerende apparatuur;
b. Verkeerd handelen.
c. Vlaminslag
Voor de eerste twee punten geldt hetzelfde als genoemd bij paragraaf 6.1. De experts
zien daarom geen aanleiding voor een aangepaste werkwijze voor waterstof.
Het rapport “Affakkelen en afblazen van waterstof” [2] geeft aan dat direct met
waterstof gevuld kan worden en dat spoelen met stikstof niet nodig is. Bij afblazen is
dan geen vlamdover nodig, terwijl dit bij affakkelen nadrukkelijk wel het geval is.

6.4 Na inbedrijfname van de leiding
Er is één risico geïdentificeerd na de inbedrijfname dat samenhangt met het
sectioneren: het naderhand ontstaan van lekkage op de afsluitingslocatie door
bijvoorbeeld een slecht aangedraaide dop op het blaasgatzadel. Dit zal kleine
lekkages betreffen. Bij waterstof neemt de hoeveelheid mogelijk iets toe, maar de
inschatting is dat dit nog steeds geen groot risico oplevert en geeft daarom geen
aanleiding tot een aangepaste werkwijze of mitigerende maatregelen.
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7 Risicovergelijking voor calamiteiten
Op basis van de vergelijking tussen waterstof en aardgas zijn de experts van mening
dat bij een grote ongecontroleerde gasuitstroom meer kans is op ontbranding. Om het
veiligheidsniveau gelijk te houden met aardgasdistributie, zijn daarom extra
maatregelen nodig. Snellere afsluittechnieken kunnen daaraan bijdragen. Om de
invloed van een hogere ontstekingskans en het effect van snellere afsluittechnieken
bij calamiteiten op de veiligheid te vergelijken, is een eenvoudig rekenmodel gebruikt.
Het model levert geen absolute waarden, maar er kunnen wel relatieve vergelijkingen
mee gemaakt worden. De rekenmethodiek en de door Kiwa ontwikkelde rekentool
staan in nader detail beschreven in bijlage II.

7.1 Alleen grote lekkages door graafschades
Bij de vergelijking beperken we ons tot de risico’s van grote lekkages, omdat die
vooral zich kunnen ontwikkelen tot grote branden en/of explosies. In de periode 20132018 was sprake van 10 branden en 3 explosies als gevolg van graafschades (dit
betrof uitsluitend graafschades bij kunststof leidingen). Het komt dus niet vaak voor,
maar grote branden en explosies zijn bepalend voor de waardering van de veiligheid
(zoals onder andere terug te zien is in de systematiek van de veiligheidsindicator).
Grote branden en explosies zijn ook bepalend voor de veiligheidsbeleving.
Verder beperken we de vergelijking met het model tot situaties waar het ontstaan van
het lek plotseling optreedt en direct wordt opgemerkt (zoals bijvoorbeeld bij
graafschades het geval is). De reden is dat alleen dan een duidelijke relatie bestaat
tussen het ontstaan van het lek en de tijd van het afsluiten.
Een explosie als gevolg van een graafschade is zeldzaam. Normaal gesproken zal bij
een graafschade het gas in de openlucht terechtkomen, want er is immers sprake van
een open sleuf. Toch komt het af en toe voor dat het gas wel in een ruimte
terechtkomt. Dit kan komen door verkeerd handelen van de betrokkenen. Soms wordt
door betrokkenen snel zand op het lek gegooid, wat precies een averechtse werking
heeft. Omdat het gas dan niet meer vrij de openlucht in kan stromen, zoekt het een
weg door de grond en bestaat het risico dat het in een kruipruimte of iets dergelijks
terechtkomt. Maar ook zonder verkeerd opvolgend handelen kan het misgaan. Het is
ook voorgekomen dat in de buurt van het lek al een open verbinding aanwezig was
naar een ondergrondse ruimte, of dat gelijktijdig met de gasleiding een riolering werd
geraakt en het gas direct de riolering inliep.

7.2 Gelijk effect bij brand, groter effect bij explosie
Voor een brand met waterstof is er geen reden om een groter effect te verwachten
dan bij een brand met aardgas. De vlammen zijn even groot, de stralingswarmte is
minder dan bij aardgas [15] [5]. Wel moet worden opgemerkt dat de vlam vrijwel
onzichtbaar is, waardoor deze minder snel opgemerkt zou kunnen worden en er
misschien meer kans is dat iemand zich brandt. De experts nemen aan dat er netto
geen verschil is in het effect van een waterstofbrand ten opzichte van een
aardgasbrand.
Indien het aardgas of het waterstof in een omsloten ruimte terechtkomt, kan een
explosie ontstaan. Een explosie geeft meer schade/kans op slachtoffers dan alleen
brand, zo blijkt ook uit de eerder genoemde Nestorgegevens uit de periode 20132018. Hoe veel groter het effect van een explosie is, is lastig te kwantificeren. Wel
gaan de experts in de vergelijking (zie ook bijlage II) ervan uit dat bij waterstof het
effect van een explosie gemiddeld weer groter is dan van aardgas.
Als gevolg van de hogere verbrandingssnelheid van waterstof gaat dit gepaard met
snellere en hogere drukopbouw dan bij aardgas [5] [16]. Er zijn weliswaar
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aanwijzingen dat bij een waterstofconcentratie van minder dan 10vol% in lucht, de
drukopbouw in omsloten ruimte minder of ongeveer hetzelfde is als bij aardgas bij
dezelfde concentratie. Vanwege de hogere gasuitstroom bij waterstof is het echter
beter om uit te gaan van een vergelijking met een hogere concentratie waterstof dan
aardgas. Bij waterstofconcentraties van 10 tot 35 vol% is de drukopbouw aanzienlijk
groter. Het is niet bekend hoe de verdeling is van de optredende lekgroottes en
concentraties bij de diverse incidenten. Een kwantitatieve duiding van de toename
van het effect is daarom moeilijk te maken. Echter, uitgaande van het optreden van
een explosie onder dezelfde omstandigheden, moet ervan uitgegaan worden dat
gemiddeld het effect bij waterstof groter zal zijn (zie ook §4.5).

7.3 Vergelijking oplossingen voor de bestrijding van calamiteiten
Aan de hand van een referentienet zijn diverse oplossingen bekeken om bij
calamiteiten met een grote gasuitstroom de gasstroom zo snel mogelijk te stoppen.
Daarbij is het maken van een afsluiting met blazen bij calamiteiten met grote
aardgaslekken als referentie genomen. De volgende oplossingen zijn bekeken:
• Variant 1: Sectioneren met gasblazen (huidige praktijk)
• Variant 2: Sectioneren met afsluiters (sneller, want geen graaf- en
montagewerk)
• Variant 3: Sectioneren met automatische (EFV) of op afstand bedienbare
afsluiters (heel snel, want geen aanrijtijd en geen graaf- en montagewerk)
Op basis van de modelberekeningen is een vergelijking gemaakt ten aanzien van de
veiligheid ten opzichte van de huidige situatie met aardgas. Voor de overige
bedrijfswaarden is eveneens een beredeneerde kwalitatieve vergelijking gemaakt ten
opzichte van aardgas. Het resultaat staat in onderstaande tabel en wordt in de
navolgende paragrafen verder toegelicht.
Tabel 1: Vergelijking diverse afsluitmethoden om calamiteiten te bestrijden in
lagedruk waterstofnetten. De referentie is het blazen zetten bij calamiteiten in
lagedruk aardgasnetten. De vergelijking is op basis van bedrijfswaarden.
Afsluittechniek
Gasblazen
Afsluiters
Afstand
bedienbare of
automatische
afsluiters

Veiligheid
bij
calamiteiten
Lager
Lager
Lager (maar
duidelijk
beter dan de
andere
varianten)

Kosten

Betrouwbaarheid

Klanttevredenheid

Gelijk
Hoger
Veel
hoger

Gelijk
Minder
Minder

Minder
Minder
Minder

7.3.1 Vergelijking op veiligheid
Met het rekenmodel zijn vergelijkende berekeningen gemaakt, waarbij het
lagedruknet (100 mbar) van Zutphen als referentienet is gebruikt. Het net is
overzichtelijk en bevat zowel een stadskern, als industrie als landelijk gebied. Het net
bestaat uit 43 stations, heeft een lengte van 242 km en levert aan ongeveer 23000
verbruikers. Om de aanrijtijden te berekenen, is Wilmersdorf 50 te Apeldoorn als
vertrekpunt gekozen. Dit levert aanrijtijden op van rond een half uur. Uitgaande van
gemiddeld 90 minuten voor het blazen zetten, is de gemiddelde tijd tot afsluiten
ongeveer 120 minuten. Op basis van de verzamelde informatie en aanname dat de
kans op brand toeneemt vanwege een hogere ontstekingskans, zijn de vergelijkende
berekeningen gemaakt (zie bijlage II). In de vergelijkende berekeningen wordt tevens
uitgegaan van een groter effect bij explosies.
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De resultaten laten zien dat in dicht bebouwde gebieden de risico’s van een calamiteit
met grote gasuitstroom hoger zijn, maar in de buitengebieden vergelijkbaar, omdat in
het buitengebied de kans dat omstanders of gebouwen betrokken raken, heel klein is.
In de bebouwde gebieden werken de opgegeven verschillen tussen waterstof en
aardgas wel zodanig door dat met waterstof een hoger relatief risico wordt berekend.
De berekeningen laten zien dat snel ingrijpen helpt om het risico te verlagen. Om het
risico serieus te verlagen, moet ingrijpen aanzienlijk sneller dan de huidige praktijk.
De tijdswinst door het graven en monteren te omzeilen, door bijvoorbeeld vaste
afsluiters te gebruiken (variant 2), levert weinig verbetering op. Pas als ook de
aanrijtijd wordt voorkomen door automatische of op afstand bedienbare afsluiters te
gebruiken (variant 3) is een duidelijk verschil zichtbaar.
Zelfs als uitgegaan wordt van deze snelle afsluittechnieken, blijft volgens de
modelberekeningen het risico van waterstof bij calamiteiten met grote gasuitstroom
hoger. Uitgaande van een hogere ontstekingskans, zal het aantal directe
ontstekingen evenredig toenemen. Directe ontsteking kan niet met sneller afsluiten
voorkomen worden. Daarvoor zijn maatregelen nodig die de kans op gasuitstroom
en/of ontsteking zelf omlaag brengen. Bijvoorbeeld door de kans op graafschade te
verkleinen door extra toezicht bij graafwerkzaamheden in de buurt van
waterstofleidingen in bebouwde omgeving (af te dwingen via een eis
voorzorgsmaatregel bij KLIC).

7.3.2 Vergelijking op overige bedrijfswaarden
7.3.2.1

Variant 1: Waterstofnet sectioneren met gasblazen
Indien bij waterstofnetten dezelfde werkwijze wordt gehanteerd, dan verandert er niet
veel ten aanzien van de bedrijfswaarde Betaalbaarheid. Ook de bedrijfswaarde
Betrouwbaarheid zal min of meer gelijk blijven. Uitgaande van de aanname dat het
aantal branden bij calamiteiten met grote gasuitstroom zal toenemen en bij eventuele
explosies meer schade ontstaat, zal dit een negatief effect hebben de bedrijfswaarde
Klanttevredenheid.

7.3.2.2

Variant 2: Waterstofnet sectioneren met afsluiters
In de huidige lagedruknetten komen maar weinig afsluiters voor: alleen bij de
districtstations en sommige kunstwerken zoals zinkers bij bevaarbare waterwegen,
grote verkeerswegen en spoorwegkruisingen. Om te kunnen sectioneren met
afsluiters moeten er substantieel meer afsluiters geplaatst worden. Hierbij kan
gedacht worden aan minimaal één afsluiter per leidingsectie (deel tussen twee
aftakkingen), eventueel uitgebreid met een afsluiter per een bepaalde lengte-eenheid.
In de vermaasde netten zou bovendien bij voorkeur aan het begin en aan het eind
een afsluiter moeten worden geplaatst, omdat anders wel heel grote gebieden
afgesloten moeten worden. Het plaatsen van al deze extra afsluiters betekent een
flinke stijging in de investerings- en exploitatiekosten ten opzichte van de aanschaf
van een paar blazensets. Dit heeft derhalve negatieve consequenties voor de
bedrijfswaarde Betaalbaarheid.
Het nadeel van afsluiters is dat de locatie van afsluiting niet meer vrij te kiezen is. Dit
zal betekenen dat bij afsluiting relatief meer mensen zonder gas komen te zitten, wat
negatief is voor de bedrijfswaarden Betrouwbaarheid en Klanttevredenheid. Daar
staat tegenover dat het snelle handelen juist een positieve invloed op de
bedrijfswaarden Betrouwbaarheid en Klanttevredenheid zal hebben. De
risicoberekening geeft aan dat toepassing van afsluiters het risico verlaagt, maar dat
er nog steeds sprake is van meer branden en explosies wat negatief bijdraagt aan de
bedrijfswaarde Klanttevredenheid. Netto wordt daarom toch een negatief effect
verwacht op deze bedrijfswaarden.
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7.3.2.3

Variant 3: Waterstofnet sectioneren zonder aanrijtijd
Voor op afstand bedienbare afsluiters en EFVs geldt in grote lijnen hetzelfde als voor
handbediende afsluiters. Bovendien zal nog steeds een ploeg met blazen nodig zijn
als backup bij eventuele storingen. Vanwege de nog hogere investeringen zal de
bedrijfswaarde Betaalbaarheid nog meer onder druk komen te staan. Het aantal
afgesloten klanten zal minimaal evenveel toenemen als bij handbediende afsluiters,
maar waarschijnlijk zelfs nog meer. Vanwege de hoge investeringskosten zullen
vermoedelijk minder op afstand bedienbare afsluiters of EFVs geplaatst worden dan
bij een oplossing met handbediende afsluiters. Daar staat tegenover dat het zeer snel
ingrijpen bij een eenmaal ontstane calamiteit positief zal bijdragen aan de
bedrijfswaarde Klanttevredenheid.
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8 Over de grens
Ook in het buitenland wordt nagedacht over waterstofdistributie. Uit navraag bij Kiwa
UK blijkt dat er met betrekking tot het sectioneren geen specifieke richtlijnen bestaan.
Generiek geldt dat voor het aanleggen van een waterstofnet gevraagd wordt om een
risicoanalyse op te stellen. Dit geldt o.a. voor de tracékeuze (afstand tot gebouwen),
maar er zijn geen kwantitatieve of kwalitatief andere uitgangspunten benoemd in
vergelijking met het aanleggen van een aardgasdistributienet.
Ook in Duitsland (DVGW) wordt waterstof overwogen, hoewel daar vooral wordt
gesproken over grotere transportleiding (met 100% H2) of over distributienetten met
waterstofbijmenging (< 20% H2). Onlangs is een nieuwe versie G491:2020 GasDruckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar (de Duitse versie,
vergelijkbaar met de Nederlandse NEN 1059) uitgebracht. Hierin is een normatieve
bijlage voor waterstofdrukregelinstallatie opgenomen. Echter deze bevat slechts
algemene eisen betreffende waterstofbestendigheid en vakbekwaamheid.
De Amerikaanse Hydrogen Piping and Pipelines (ASME B31.12-2014) bevat
algemene richtlijnen voor waterstofnetten, maar geen specifieke eisen voor
sectionering of layout van de leidingen. Er is sprake van een aangepaste formule
voor de afstand tot een gebouw waarbij een nadere risico analyse verplicht wordt,
maar dat is alleen relevant voor transportleidingen. Ten opzichte van aardgas is er
geen verzwaard lekzoekregime voor distributienetten. Hieruit kan impliciet worden
afgeleid dat naar oordeel van de ASME (American Society of Mechanical Engineers)
waterstof geen groter risico met zich meebrengt.
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9 Discussie en vervolgonderzoek
Uit de vorige hoofdstukken komt naar voren dat dezelfde afsluittechnieken die
gebruikt worden in aardgasdistributienetten bruikbaar zijn in
waterstofdistributienetten. Voorwaarde is wel dat vastgesteld wordt wat de
toegestane lekkage is bij gebruik in waterstofnetten en op basis daarvan eisen aan de
apparatuur worden gesteld. Voor gepland werk aan waterstofnetten is het advies om
bij het gasloos maken van de leiding voor het spoelen altijd stikstof te gebruiken.
De experts verwachten dat voor calamiteiten met grote waterstofuitstroom
aanvullende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat in vooral dichtbevolkte
gebieden (bebouwde omgeving) een brand ontstaat en/of ophoping van gas in een
besloten ruimte met eventueel een explosie tot gevolg. Dit is nodig, omdat zij op basis
van de eigenschappen van waterstof de risico’s van calamiteiten met grote
gasuitstroom groter achten dan bij aardgas. Om de risico’s van dergelijke calamiteiten
omlaag te brengen, kunnen snellere sectioneringsmethoden maar beperkt een
bijdrage leveren.
Volgens de bestaande cijfers voor aardgasincidenten waren er in een periode van vijf
jaar (2013-2018) sprake van 13 calamiteiten met brand/explosie als gevolg van een
graafschade aan een hoofdleiding. Deze graafschades waren allemaal in kunststof
(PVC en Polyetheen) leidingen. Het betrof 9 directe ontstekingen en 4 vertraagde
ontstekingen. Van de 4 vertraagde ontstekingen betrof het in 3 gevallen ophoping van
gas in een besloten ruimte gevolgd door een explosie. Uit deze cijfers kan
geconcludeerd worden dat een toename van het aantal ontstekingen niet
gecompenseerd kan worden door het elimineren van de vertraagde ontstekingen
alleen. Maar als we ervan uitgaan dat vrijwel alleen explosies letselschade
veroorzaken (die we zwaar meewegen), dan is het vooral belangrijk om ophoping van
gas in besloten ruimtes tegen te gaan. Dit geldt nog meer indien we daarbij
aannemen dat in situaties waar waterstof ophoopt in een besloten ruimte, dit vaker tot
explosies leidt vanwege de hogere ontstekingskans. Om de kans te verminderen op
ophoping van waterstof in besloten ruimte, met een explosie tot gevolg, moet de tijd
tot afsluiten met een factor gelijk aan de toename in ontstekingskans worden verkort
en met een additionele factor als we aannemen dat de gevolgen van een explosie
groter zijn dan bij aardgas.
De berekeningen laten zien dat zeer snelle afsluittechnieken nodig zijn om de risico’s
significant te reduceren. Dat is praktisch moeilijk realiseerbaar.
Maatregelen die de tijd tot afsluiten verkorten zijn altijd welkom en een systeem
waarmee op afstand en automatisch het gasnet gedeeltelijk (of eventueel geheel) kan
worden afgesloten, kan bijdragen aan het vergroten van de acceptatie van
waterstofdistributie. Echter, op dit moment is een dergelijk systeem nergens
operationeel op het niveau van de perifere distributieleidingen.
Wel zijn er systemen operationeel in Istanbul (IGDAS, Turkije) en in Japan, waar
districtstations automatisch worden afgeschakeld bij een aardbevinga. Overwogen
kan worden om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om deze
technologie door te ontwikkelen tot een systeem dat intelligent reageert op plotselinge
grote toename in de gasstroom als gevolg van een groot lek.
Meer zinvol is het om te zoeken naar mogelijkheden om het aantal graafschades
verder te beperken. De aanwezigheid van een opzichter van de gasnetbeheerder bij
graafwerkzaamheden is daarvoor een effectieve maatregel (af te dwingen via een eis
voorzorgsmaatregel). Hoewel deze maatregel kostbaar is om voor een heel gasnet te
a

De veiligheidssystemen voor aardbevingen worden getriggerd door seismometers
en niet door drukdaling of gas(uit)stroom.
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doen, is het wel haalbaar en verstandig om deze maatregel te overwegen voor de
pilot- en demonstratieprojecten in de nabije toekomst. Naast deze maatregel kan ook
gedacht worden aan extra toolboxmeetings om het besef van de risico’s te vergroten.
Overwegende dat in een waterstofnet straks hoogstwaarschijnlijk alleen beveiligde
toestellen aanwezig zullen zijn, en dus het herstarten van de levering na uitval minder
problematisch is, kan ook worden overwogen om alle voedende districtstations van
een waterstofdistributienet van een op afstand bedienbare noodstop te voorzien. De
vraag is of dit vanuit het oogpunt van leveringszekerheid acceptabel is.

9.1 Toelaatbare (waterstoflekkage) van blazen
Geplaatste blazen kunnen, om diverse redenen, soms niet de gasleiding volledig
hermetisch afsluiten. Daardoor ontstaat er een gasluchtmengsel in de leiding en dat
kan eventueel brandbaar en gevaarlijk zijn.
Uit ervaring is gebleken dat dit risico met aardgas en in combinatie met de bestaande
eisen, acceptabel is. Gezien de eigenschappen van waterstof is het een
gerechtvaardigde vraag of dit bij waterstofdistributieleidingen eveneens een
aanvaardbaar risico oplevert.
Om dit vast te stellen, is een goed gedocumenteerde serie praktijkproeven met zowel
blazen als knevels gewenst als vervolgonderzoek.
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10 Conclusies
Op basis van de beschikbare informatie en de beoordeling van de betrokken experts
komen de experts tot de volgende conclusies met betrekking tot sectioneren in
lagedruknetten:
1. Bij geplande werk zelfde werkwijze toepasbaar
Mits de gasblazen voldoen aan nog te stellen eisen met betrekking tot
lekkage (zie ook punt 5), achten de experts deze ook geschikt voor het
sectioneren bij gepland werk in waterstofnetwerken. Het advies is voor het
gasloos maken van de leiding te spoelen met stikstof in plaats van met lucht.
2. Hogere veiligheidsrisico’s bij ongecontroleerde gasuitstroom
De experts beoordelen de veiligheidsrisico’s bij een ongecontroleerde
gasuitstroom bij waterstofdistributie hoger ten opzichte van
aardgasdistributie. Dat komt door de grotere gasuitstroom bij eenzelfde
lekgrootte, de hogere ontstekingskans en meer schade bij een eventuele
explosieve verbranding in een (deels) omsloten ruimte.
Aanbevolen wordt om te onderzoeken of praktijkproeven kunnen worden
opgesteld die hier beter inzicht geven in de verschillen in ontstekingskans
van waterstof en aardgas bij een grote gasuitstroom onder dezelfde
condities.
3. Sneller afsluiten bij calamiteiten helpt
Om de veiligheid te verhogen is het zinvol om veel sneller te kunnen afsluiten
bij calamiteiten in dichtbevolkte gebieden. Daarmee kan de kans op
ontsteking en schade verkleind worden. Het moet echter wel heel veel sneller
dan de huidige praktijk (blazen zetten) om een significante verbetering te
realiseren. Praktisch betekent dit dat aanrijtijd en graafwerk buiten spel moet
worden gezet. Dit kan door toepassing van vaste afsluitmiddelen die
automatisch reageren of op afstand bedienbaar zijn. In de huidige praktijk
worden dergelijke systemen echter nog niet of nauwelijks toegepast.
Aanbevolen wordt om de haalbaarheid van dergelijke systemen te
onderzoeken.
4. Sneller afsluiten bij calamiteiten niet voldoende
Uitgaande van een hogere kans op ontsteking bij waterstof, zal bij
calamiteiten ook directe ontsteking vaker plaatsvinden. Dat is niet te
voorkomen met snellere afsluitmethoden. Daarvoor zijn aanvullende
maatregelen nodig die er op gericht zijn om de kans op gasuitstroom en/of de
kans op ontsteking te verlagen. Bijvoorbeeld om schade bij
graafwerkzaamheden te voorkomen, zou gekozen kunnen worden om altijd
een toezichthouder van het netwerkbedrijf aanwezig te laten zijn. Hoewel
deze maatregel kostbaar is om standaard toe te passen voor alle leidingen in
een net, is het wel haalbaar en verstandig om deze maatregel te overwegen
voor de pilot- en demonstratieprojecten in de nabije toekomst.
Aanbevolen wordt om verder onderzoek te doen welke maatregelen haalbaar
en effectief ingezet zouden kunnen worden.
5. Onderzoek nodig naar strengere eisen voor afsluitmiddelen
De eisen voor de toegestane lekkages voor afsluitmiddelen, moeten mogelijk
worden aangescherpt om er veilig mee te kunnen sectioneren in
waterstofnetten.
Aanbevolen wordt om te onderzoeken welke lekkages tot welke concentraties
in een leiding kunnen leiden en op basis daarvan de criteria te bepalen
waaraan tijdelijke afsluitmiddelen zouden moeten voldoen.
Ook wordt aanbevolen om te onderzoeken of bij een groot lek na de
afsluiting een waterstofluchtmengsel in de buis kan ontstaan dat (opnieuw)
kan ontsteken. Daarmee samenhangend zou moeten worden gekeken in
hoeverre gasblazen bestand zouden moeten zijn tegen een eventuele
drukgolf.
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I Vergelijken van waterstof en aardgas is
lastig
Een distributienet voor waterstof kent dezelfde soorten risico’s als een
aardgasdistributienet. De kwantitatieve aspecten (kansen en omvang van gevolg)
kunnen anders zijn, omdat waterstof nu eenmaal een gas is met andere
eigenschappen dan aardgas.
Bepalend voor de veiligheid van gasnetten zijn de grote lekkages, omdat dan het
optreden van letsel en schade reëel zijn. Als voorbeeld kijken we daarom naar een
graafschade waardoor een groot gat ontstaat. Het voordeel voor onze vergelijking is
dat in die situatie een duidelijke relatie bestaat tussen het ontstaan van het gat en de
tijd tot het uitbedrijf nemen van de leidingsectie.
Hieronder geven we een overzicht van de faalboom, die aanvangt met de gebeurtenis
‘groot gat in hoofdleiding’.
Groot gat in hoofdleiding
p2

p1
Gasuitstroom naar vrije atmosfeer

Gasuitstroom naar omsloten ruimte
p6

p3
Onmiddellijke
ontsteking

Vertraagde
ontsteking

Onmiddellijke
ontsteking

Vertraagde
ontsteking
p14

p7
Explosie

Brand

Explosie

Brand

Explosie

Brand

Explosie

Brand
p22

p15
Letsel

Letsel

Letsel

Letsel

Letsel

Letsel

Letsel

Letsel

Figuur 7: Vereenvoudigde faalboom bij ‘groot gat in hoofdleiding’.
In de figuur is alleen het gevolg ‘letsel’ aangegeven. Eventueel kan dit nader worden
gespecificeerd en kunnen andere soorten gevolg (‘materiële schade’ en ‘overlast’)
worden toegevoegd. De faalboom kan nog verder worden gedetailleerd, maar dit is
ons inziens een werkbaar compromis tussen te eenvoudig en te ingewikkeld.
De figuur bevat 22 pijlen, waarmee van één blok naar een volgend blok wordt
verwezen. Aan ieder van deze pijlen kan een kans worden toegekend (tussen 0 en
100%). Merk op dat de som van de 1 of 2 kansen van de meerdere pijlen uit een blok
niet 100% hoeft te zijn. Meerdere gevolgen kunnen voortkomen uit hetzelfde blok bij
één incident. De uitzondering is de som van de kans op onmiddellijke ontsteking en
vertraagde ontsteking. Deze twee sluiten elkaar uit en de aanname voor het model is
dat uiteindelijk de gasuitstroom altijd ontsteekt, als de gasuitstroom maar lang genoeg
duurt.
In dit verband verstaan we onder ‘explosie’ de zodanig snelle verbranding in een
(deels) omsloten ruimte, dat een schokgolf teweeg wordt gebracht.
De kans op ‘groot gat in hoofdleiding’ is in beginsel onafhankelijk van het soort gas
dat wordt gedistribueerd. Het enige wat daar invloed op heeft, zijn
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beheersmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen van een graafschade. Echter,
de overige kansen worden wel beïnvloed door het soort gas.
Het IRENE Pro lekrisicomodel gebruikt als impliciete parameter de relatieve kans van
de som van de kansen op onmiddellijke en vertraagde ontsteking. De
modelparameter is de totale som (zonder rekening te houden of het ontsteking vanuit
de atmosfeer of vanuit omsloten ruimte betreft). Het model neemt verder impliciet aan
dat de kansen p3 t/m p14 op identieke wijze schalen op het lekdebiet, en dat de
kansen p15 t/m p22 op identieke wijze schalen op de bevolkingsdichtheid. De kansen
p1 en p2 kunnen eventueel worden beschouwd als onafhankelijk van het lekdebiet.
Een 1-parametermodel is natuurlijk een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dit is
geen probleem zolang we alleen geïnteresseerd zijn in het risico van een ‘groot gat in
de hoofdleiding’ bij eenzelfde gassoort. Bij het evalueren van de risico’s van een
ander gas (lees waterstof) zullen echter de onderlinge verhoudingen van de 22
kansen veranderen. En daarmee verandert ook de parameterwaarde in het
IRENE Pro risicomodel, zelfs als we aannemen dat de schaling op lekdebiet en
bevolkingsdichtheid hetzelfde blijft. De relatie tussen de parametermeterwaarde in het
Irenemodel en de (relatieve) kansen die bovenstaande figuur is niet triviaal, maar kan
met elementaire kansberekening wel worden afgeleid. We gaan daar nu nader op in.
De kans op onmiddellijke ontsteking is onafhankelijk van de tijd tot afsluiten. De kans
op vertraagde ontsteking is, in de geest van het IRENE Pro risicomodel te berekenen
met een tijdconstante in combinatie met de tijd tot afsluiten. In formulevorm:
p4 = p04 (1 – exp( -t/tc4))
p6 = p06 (1 – exp( -t/tc6))
Voor het relatieve risico van een ‘groot lek in hoofdleiding’ tot ‘letsel’ geldt:
R=

p1 p3 p7 (Q/Qref)n p15 (B/Bref)m +
p1 p3 p8 (Q/Qref)n p16 (B/Bref)m +
p1 p4 p9 (Q/Qref)n p17 (B/Bref)m +
p1 p4 p10 (Q/Qref)n p18 (B/Bref)m +
p2 p5 p11 (Q/Qref)n p19 (B/Bref)m +
p2 p5 p12 (Q/Qref)n p20 (B/Bref)m +
p2 p6 p13 (Q/Qref)n p21 (B/Bref)m +
p2 p6 p14 (Q/Qref)n p22 (B/Bref)m +

=
(pA + pB (1-exp(-t/tc)) (Q/Qref)n (B/Bref)m
Met
pA =
pB =
tc =

p1 p3 (p7 p15 + p8 p16) + p2 p5 (p11 p19 +p12 p20)
p1 p04 (p10 p18 + p11 p19) + p2 p06 (p13 p21 + p14 p22))
tc4 = tc6

De vereenvoudiging naar twee parameters pA en pB is alleen mogelijk onder de
aanname dat tc4 = tc6.
Hierbij zijn Qref en Bref geïntroduceerd als willekeurig te kiezen referentiewaarden,
zodat de resulterende waarde voor R een handige grootte-orde heeft.
Om het relatieve verschil in risico tussen aardgas en waterstof te bepalen, hoeven we
‘alleen’ de veranderingen in de 22 kansen en de twee tijdconstanten te weten. Voor
een belangrijk deel weten we die echter niet. Op basis van fysische intuïtie en in
beperkte mate onderbouwd door kentallen uit de registratie van (aardgas)incidenten,
maken we daarom een schatting.
Op basis van die schatting kan het relatieve risico dat een ‘groot gat in de
hoofdleiding’ leidt tot ‘letsel’ worden berekend als functie van de tijd tot afsluiten.
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Op basis van deze schatting poneren we dat bij een groot gat als gevolg van
graafschade, onder dezelfde omstandigheden het relatieve risico op letsel groter is bij
een waterstofnet dan bij een aardgasnet.
Wat betreft de verschillen tussen waterstof en aardgas hanteren we de volgende, niet
nader kwantitatief onderbouwde, aannames:
• De kans op onmiddellijke ontsteking van een waterstofwolk van een gegeven
volume (of gasvolume debiet) is groter dan van een aardgaswolk van
eenzelfde volume.
• De kans op ontsteking per tijdseenheid van een waterstofpluim is hoger dan
die van een aardgaspluim van dezelfde afmeting (volumedebiet).
• Het gemiddelde gevolg van een ontsteking (direct of vertraagd) buiten van
een waterstoflek is hetzelfde als van een aardgaspluim
• Het gemiddelde gevolg van een explosie (ontsteking binnen, vertraagd) van
een waterstoflek binnen is groter dan van een aardgaslek.

Op basis van deze aannames geven de modelberekeningen als resultaat dat het
toepassen van een snellere afsluittechniek onvoldoende is om de risico’s van
graafschades met gasuitstroom in een lagedruk waterstofdistributienet gelijk te
houden aan de situatie bij lagedruk aardgasdistributie.
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II IRENE Pro Lekrisicoberekening
Om de relatieve risico’s van gaslekken te kunnen berekenen, is een speciale module
ontwikkeld. Daarmee wordt een relatief risico berekend. Als model wordt de volgende
relatie voor het risico gehanteerd:
R ~ P Qn
(Formule 1)
Waarbij:
R

P
Q
n

het relatieve risico dat op een bepaalde plaats een slachtoffer valt (de
getalswaarde heeft geen absolute betekenis, en kan uitsluitend ter vergelijking
worden gebruikt)
de lokale bevolkingsdichtheid (het aantal personen per oppervlakte eenheid)
het gaslekdebiet
een nader te bepalen parameter die de relatie tussen het lekdebiet en de
ontsteekkans geeft.

Indien bevolkingsdichtheid P en het lekdebiet Q beschikbaar zijn, en er een aanname
wordt gedaan voor n, dan kan op basis daarvan het relatieve risico worden berekend.

Figuur 8: Verdeling relatief veiligheidsrisico per aardgaslek (Zutphen). De
schaalverdeling van 0 tot 0.2 heeft geen absolute betekenis.

Het relatieve risico per lek R wordt berekend met de volgende formule:
R = D x (Q/Qo)n x (P0*FXim + (1-P0) x (1-exp( -(Ta*Tafac+Ts)/Tresp))*FXdel)
(formule 2)
Waarbij
R
relatieve risico
D
bevolkingsdichtheid in de rechthoek waarin het lek zich bevindt
Q
lekgrootte
Qo
referentie lekgrootte
n
macht coëfficiënt voor lek omvang (typisch 1.5)
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P0
kans op onmiddellijke escalatie
Ta
aanrijtijd
Tafac vermenigvuldigingsfactor voor de aanrijtijd
Ts
Tijd tot afsluiting (b.v. plaatsen van blazen of afsluiter dichtdraaien)
Tresp tijdconstante voor escalatiekans (halfwaardetijd: tijd tot dat de kans 50% is
dat ontsteking heeft plaatsgevonden.)
FXim Relatief effect bij onmiddellijke ontbranding
FXdel Relatief effect bij vertraagde ontbranding
IRENE Pro is zelf in staat om de volgende gegevens te bepalen:
• Leklocaties en lekgroottes
• Aanrijtijd
De bevolkingsdichtheid is beschikbaar bij het CBS [17].
De overige parameters moeten ingegeven worden.
II.1

Leklocaties en lekgroottes
Met behulp van (een speciale versie van) IRENE Pro worden de leklocaties en
lekgroottes bepaald. Om die te berekenen worden een aantal aannames gedaan:
• Aantal lekken: per zoveel meter
In de berekening is instelbaar om de hoeveel meter de leiding lek wordt
geprikt.
• Lekgrootte op basis van een uitstroomweerstand
De lekgrootte wordt berekend op basis van een uitstroomweerstand die in
verhouding tot de diameter wordt genomen. Vooralsnog wordt gekozen om te
rekenen met volledig doorgehaalde leidingen.
• Omstandigheden: piekuur, temperatuur boven stookgrens
De berekening wordt uitgevoerd bij een verbruik dat geldt op het piekuur,
waarbij de temperatuur boven de stookgrens wordt gekozen, zodat het
verbruik minimaal is (waardoor de lekgrootte maximaal wordt).
De berekening levert de locaties met de lekgroottes als input voor de
risicoberekening.

Figuur 9: 1361 lekken (1 lek per 200 m) variërend van 100 tot 5000 m3n/h aardgas.

Aanrijtijd
Op basis van een verondersteld vertrekpunt wordt voor elke leklocatie de aanrijtijd
berekend (eveneens met IRENE Pro).
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Figuur 10: Aanrijtijd vanaf Wilmersdorf 50 Apeldoorn naar diverse locaties in Zutphen.
(variërend van 25 tot 35 minuten).

II.2

Bevolkingsdichtheid
Het CBS levert cijfers voor de bevolkingsdichtheid per gebiedjes van 100 bij 100
meter [17]. Deze informatie wordt ook als input gegeven aan de risicoberekening.
Gedownload zijn de gegevens van 2018 (2019 was op dat moment nog niet
beschikbaar).

Figuur 11: Bevolkingsdichtheid in inwoners per km2

II.3

Berekening van de ontsteekkans en halfwaardetijd van aardgas
Op basis van incidenten en storingscijfers over de periode 2013-2018 kan een
ontsteekkans voor aardgas bij graafincidenten worden berekend. De cijfers zijn:
•

6217 graafschades met gasuitstroom
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•

13 situaties met brand en/of explosie. Dit werd veroorzaakt door graafschade
aan een PVC leiding (12) of PE leiding (1). Daarbij kan onderscheid gemaakt
worden naar:
o 9 directe ontstekingen, waarvan
▪ 9 branden
o 4 vertraagde ontstekingen, waarvan
▪ 3 explosies
▪ 1 brand

De langste tijd tot ontbranding was 1,5 uur.
Hieruit volgt een kans op directe ontsteking van 9/6217 = 0.14%
Na 1,5 uur zijn 13 branden ontstaan. Als we ervan uitgaan dat alle overige
gasuitstromen 1,5 uur hebben geduurd zonder te ontsteken (wat niet helemaal klopt,
want niet alle gasuitstromen hebben 1,5 uur geduurd, in 3,7% van de gevallen was de
situatie binnen 1,5 uur veiliggesteld), dan betekent dit dat bij 1,5 uur vrije
gasuitstroom de kans op ontsteking 13/6217=0.21% is, Uitgaande van formule 2 kan
dan een halfwaardetijd worden berekend uit volgens:
Halfwaardetijd 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑝 =
II.4

90 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
𝐿𝑁(1+

0,21%−0,14%
)
1−0,14%

= 140000 minuten

Resultaten bij aardgas en drie varianten met waterstof
Als referentienet is het lagedruknet (100 mbar) van Zutphen gekozen. Het net is
overzichtelijk en bevat zowel een stadskern, als industrie als landelijk gebied. Het net
bestaat uit 43 stations, heeft een lengte van 242 km en levert aan ongeveer 23000
verbruikers. Om de aanrijtijden te berekenen, is Wilmersdorf 50 te Apeldoorn als
vertrekpunt gekozen. Dit levert aanrijtijden op van rond een half uur. Met de 40
minuten voor het blazen zetten, is de gemiddelde tijd tot afsluiten ongeveer 70
minuten. Bij het doorrekenen van de varianten is, bij gebrek aan werkelijke kentallen,
aangenomen dat de ontstekingskans fors toeneemt. Daarnaast is aangenomen dat
een explosie met zowel aardgas als waterstof veel meer kans geeft op letsel en
schade dan een brand. Voor een waterstofexplosie is ervan uitgegaan dat deze weer
ernstiger is dan een aardgasexplosie.
Als eerste is het referentienet van Zutphen uitgerekend voor aardgas en sectioneren
door middel van blazen. De rekenmodule rekent een getalswaarde uit per lek. Het
getal is alleen bruikbaar om vergelijkingen te maken en heeft geen letterlijke
betekenis. In de volgende figuur is het berekende getal per lek weergegeven op basis
van een kleurenschaal.
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Figuur 12: Relatief risico per lek bij distributie van aardgas
Om het resultaat van het hele net te vergelijken, kunnen de berekende relatieve
risico’s van alle lekken worden gesommeerd en gedeeld door het aantal kilometers.
Het zo berekende getal is dan een maat voor het relatieve risico van het hele net.
Er zijn drie varianten van sectioneren in waterstofnetten doorgerekend:
• Variant 1: Sectioneren met gasblazen (zelfde als bij het aardgasnet)
• Variant 2: Sectioneren met afsluiters (sneller, want geen graaf- en
montagewerk)
• Variant 3: Sectioneren met automatische (EFV) of op afstand bedienbare
afsluiters (heel snel, want geen aanrijtijd en geen graaf- en montagewerk)
De resultaten van de modelberekeningen van de drie geselecteerde varianten staan
hieronder naast elkaar weergegeven. De kleuren in de plaatjes geven dus een relatief
risico en geen werkelijk risico weer (de getalswaarde heeft geen letterlijke betekenis).
De schaal is bij alle berekeningen gelijk gemaakt aan de berekening van het
referentienet, en loopt van het laagste relatieve risico 0 (paars) en het maximale
relatieve risico 0.2 (nogmaals, deze getallen hebben geen betekenis in absolute zin).
Met andere woorden: bij gelijke kleuren is het relatieve risico ook gelijk.

Variant 1 Waterstof
Blazen zetten
Afsluittijd: ± 120 min.
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Variant 2 Waterstof
Vaste afsluiters
Afsluittijd: ± 40 min.

Variant 3 Waterstof
Automatische afsluiters
Afsluittijd: 5 min.
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De resultaten laten zien dat snel ingrijpen helpt om het risico te verlagen. Maar zelfs
bij zeer snel ingrijpen, zoals in variant 3, ligt het relatieve risico van grote lekken nog
steeds hoger. Dat is ook wel te begrijpen, want indien we uitgaan van een hogere
ontstekingskans, dan neemt daarmee evenredig het aantal directe branden toe.
Directe brand kan niet met sneller afsluiten voorkomen worden. Dus zelfs als de
afsluittijd naar 0 gaat, blijft het risico hoger. Om daar wat aan te doen moet de kans
op gasuitstroom en/of ontsteking omlaag worden gebracht.
Het is belangrijk om op te merken dat het verschil in veiligheid alleen de bebouwde
gebieden betreft. De buitengebieden laten geen duidelijke verschillen zien tussen
aardgas of waterstofnetten. Dat is naar verwachting, want waar geen mensen en
gebouwen in de buurt zijn, kan een calamiteit weinig kwaad. Dit onderstreept dat de
extra maatregelen vooral zinvol zijn voor leidingen die liggen in dichtbevolkte
gebieden.
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III Memo aan Commissie Keuringseisen
194
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