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Samenvatting
Inleiding
Met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, waarbij waterstof in plaats van
aardgas door het gasdistributienet zou kunnen worden getransporteerd, wil
Netbeheer Nederland weten of de risico’s van gasluchtmengsels in binnenleidingen
voor waterstof anders zijn dan voor aardgas, en zo ja, of er aanvullende mitigerende
maatregelen nodig zijn.
Het kennen van deze risico’s is relevant vanwege de kans dat een installateur of doehet-zelver (hierna kortweg: een klusser) gaat werken aan een binneninstallatieleiding
zonder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals bijvoorbeeld het
spoelen met stikstof.
Wanneer er wordt gewerkt aan een gasleiding kan er lucht in deze leiding komen. Het
is daarbij mogelijk dat door een soldeerbrander of door een andere ontstekingsbron
het gas/luchtmengsel ontsteekt aan het open einde van de gasleiding. Dit zou een
eventueel ontsteekbaar gas/luchtmengsel dat zich in de leiding bevindt, kunnen
ontsteken.
De kernvraag die in dit project wordt beantwoord luidt:
Zijn de risico’s van gasluchtmengsels in binnenleidingen voor waterstof anders dan
voor aardgas?
Deelvragen
Mocht zich een hoeveelheid ontsteekbaar mengsel kunnen vormen, dan is het van
belang om na te gaan:
1. In hoeverre kan zich een ontsteekbaar mengsel vormen?
2. Is het risico bij waterstof groter dan bij aardgas?
Opzet
Er werden verschillende leidingconfiguraties gebouwd, die representatief zijn voor
een woning, onder andere met verschillende leidingdiameters en verschillende
stijgende lengtes. Na het vullen van deze leidingen werd één of twee uiteinden
losgenomen en vervolgens gedurende verschillende “luchttoetredingstijden”
blootgesteld aan omgevingslucht. Vervolgens werd de opbouw van het
gasluchtmengsel in de leiding geanalyseerd.
Omvang onderzoek
Aanvankelijk maakten ook ontsteekproeven deel uit van dit onderzoek. Na afloop van
het onderzoek naar de toetreding van lucht (dit rapport) is vooralsnog afgezien van
ontsteekproeven aangezien duidelijk is geworden dat dit elders ook wordt onderzocht.
Conclusies
A. Leiding aan één kant geopend
In de onderzoeken is het volgende gebleken:
1.
Een vonk of andere ontsteekbron in de nabijheid van het open uiteinde zal niet tot
ontsteking kunnen leiden. Het gas kan alleen ontsteken als de ontsteekbron in de
buis terechtkomt.
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2.
De luchttoetreding is niet of slechts in geringe mate afhankelijk van de leidingloop of
de leidingdiameter (in de onderzochte configuraties).
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3.
De kans dat de gehele leidinginhoud, na open gelegen te hebben, ontsteekt is zeer
gering, want tegelijk met het toetreden van lucht in de gasgevulde leiding groeit ook
de “buffer” met een onbrandbare concentratie in de “ingang”. Een vonk moet daar
doorheen om bij het brandbare mengsel te komen.
4.
Bij een 25 mm-leiding van 3 meter horizontaal en 7 meter trad de lucht veel sneller
toe wanneer de leiding aan de ingang op een gasmeter was aangesloten dan
wanneer dit niet het geval was. Mogelijk vindt er, door het volume van de gasmeter,
een opwaartse stroming van waterstofgas plaats, waardoor dit via het open uiteinde
wordt aangevuld met lucht. Het is aan te bevelen dit nader te onderzoeken.
5.
Bij een leiding van 8 meter horizontaal en 2 meter verticaal werd bij waterstofgas een
grotere ontsteekbare zone gevonden dan bij aardgas. Dit is echter toe te schrijven
aan de veel ruimere ontstekingsgrenzen van waterstofgas en niet aan de snelheid
waarmee lucht toetreedt.
6.
Uit ander onderzoek (zie paragraaf 3.3) is inmiddels bekend dat de uittrede van gas
en de toetreding van lucht veel sneller verloopt bij als de leidingdiameters veel groter
zijn dan 22 mm (o.a. 200 mm), met als gevolg een gelaagdheid van concentraties en
mogelijk een ontsteekbare dunne waterstofpluim bij het punt van uittrede.
Gezien de zeer trage toetreding van lucht bij de kleinere diameters in het
voorliggende project (diameters tot 22 mm) is te verwachten dat dit effect veel kleiner
is bij kleine diameters. Om hierover zekerheid te verkrijgen is nader onderzoek nodig.
B. Leiding aan beide zijden geopend
7.
Bij een binneninstallaties die aan beide zijden wordt geopend, bestaat er een risico
op een steekvlam bij de hoogste zijde van de installatie als daar een ontsteekbron
aanwezig is. Het gas kan namelijk zeer snel vrijkomen (gemeten is 10 meter leiding in
5 seconden). Hierop moeten maatregelen worden getroffen.
C. Gasmeter, gevuld met gas
8.
Er is een reële kans is dat er het gasluchtmengsel in een uitgenomen H 2-gasmeter
ontsteekt als er een vonk bij komt tijdens de duur van een meterwisseling in een
woning. Bij een aardgasmeter is deze kans kleiner, maar eveneens niet te
verwaarlozen.
Aanbevelingen
1. Onderzoek proefondervindelijk het effect van het ontsteken van een explosief
gasluchtmengsel in een gasmeter en een gasleiding, aangezien nog niet bekend
is in hoeverre het gevaarlijk is als dit werkelijk optreedt.
2. Breid het onderzoek uit naar leidinginstallaties met grotere leidingdiameters en
langere lengtes.
3. Onderzoek de invloed van een aangesloten gasmeter bij andere
leidingconfiguraties en toetredingstijden, gezien het grote verschil dat gemeten is
met en zonder gasmeter.
4. Als de risico’s van het ontstaan van gelaagdheid (lagen van gelijke concentraties)
onderzocht moeten worden, onderzoek dan eerst hoe deze gelaagdheid te meten
is. De meetmethode gebruikt voor grotere diameters in het HyDelta-onderzoek
(zie paragraaf 3.3) is op deze kleine schaal namelijk niet bruikbaar.
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5. Voer ontsteekproeven uit met de onderzochte configuraties om te onderzoeken in
hoeverre het gevaarlijk is als de gevonden gasconcentraties tot ontsteking
komen.
6. Onderzoek de invloed van geforceerde ventilatie in plaats van natuurlijke
ventilatie nabij de uitstroomopening.
7. Analyseer de gevonden risico’s in relatie tot de in de praktijk optredende situaties
en selecteer de juiste maatregelen waar dat nodig is.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, waarbij waterstof in plaats van
aardgas door het gasdistributienet zou kunnen worden getransporteerd, wil
Netbeheer Nederland weten of de risico’s van gasluchtmengsels in binnenleidingen
voor waterstof anders liggen dan voor aardgas, en zo ja, of er aanvullende
mitigerende maatregelen nodig zijn.
Het kennen van deze risico’s is relevant vanwege de kans dat een installateur of doehet-zelver (hierna kortweg: een klusser) gaat werken aan een binneninstallatieleiding
zonder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals bijvoorbeeld het
spoelen met stikstof.
Wanneer er wordt gewerkt aan een gasleiding kan er lucht in deze leiding komen. Het
is daarbij mogelijk dat door een soldeerbrander of door een andere ontstekingsbron
het gas/luchtmengsel ontsteekt aan het open einde van de gasleiding. Dit zou een
eventueel ontsteekbaar gas/luchtmengsel dat zich in de leiding bevindt, kunnen
ontsteken.
De kernvraag die in dit project wordt beantwoord luidt:
Zijn de risico’s van gasluchtmengsels in binnenleidingen voor waterstof anders dan
voor aardgas?

1.2

Deelvragen
Mocht zich een hoeveelheid ontsteekbaar mengsel kunnen vormen, dan is het van
belang om na te gaan:
1. In hoeverre kan er zich een hoeveelheid ontsteekbaar mengsel vormen?
2. Is het risico bij waterstof groter dan bij aardgas?

1.3

Doel/scenario’s
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de risico’s van de volgende scenario’s:
Scenario 1.
a. De klusser sluit de afsluiter aan de uitlaatzijde van de gasmeter (de effectieve
leidinginhoud is dus alleen de binnenleiding).
b. Deze klusser neemt de met gas gevulde leiding los bij de cv-ketel. Vanaf nu kan
er omgevingslucht via dit open uiteinde in de leiding komen. (Het andere uiteinde
blijft afgesloten middels de bovengenoemde afsluiter). In de leiding ontstaat dus
een gas/luchtmengsel.
c. Na enige tijd komt er een ontstekingsbron bij het open uiteinde van de gasleiding.
Scenario 2.
Als scenario 1, echter nu wordt de gasleiding aan beide zijden (bij de cv-ketel en de
gasmeterzijde) losgenomen zodat de leiding aan twee kanten open is.
Scenario 3.
Als scenario 1, echter nu word de afsluiter aan de ingaande zijde van de gasmeter
gesloten in plaats van de uitgaande zijde.
Scenario 4
Een gasmeter wordt uitgenomen uit de installatie en wordt (zonder deze te spoelen)
in de woning neergezet.
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2 Proefopstellingen
Voor de proefopstellingen is gekozen voor transparante pvc-leidingen, zodat bij een
eventueel toekomstig vervolgonderzoek de ontsteking van een gasluchtmengsel
zichtbaar gemaakt kan worden. De binnendiameters van pvc wijken in geringe mate
af van een gangbaar leidingmateriaal zoals koper:

Er zijn vooraf drie basisconfiguraties gedefinieerd:
• Configuratie 1: 8 meter horizontaal + 2 m verticaal (de 2 m verticaal komt
overeen met de leiding vanaf de begane grond naar een cv-toestel op de
eerste verdieping).
• Configuratie 2: 10 meter horizontaal
• Configuratie 3: Zo kort mogelijk (circa 0,8 m horizontaal en tweemaal 0,1 m
verticaal)
Naar aanleiding van de bevindingen bij deze configuraties is er in een later stadium
van dit project (later genoemd onderzoekstraject 2) een vierde configuratie
toegevoegd:
• Configuratie 4: 3 meter horizontaal, 7 meter verticaal.
Zie Bijlage III en Bijlage IV voor de schematische weergave van deze
proefopstellingen.
De configuraties 1 t/m 3 zijn opgebouwd in een zeecontainer. Zie Foto 1. Deze zijn
uitgevoerd in twee diameters (ø16 mm en ø25 mm). De verschillende configuraties
zijn in te stellen door delen van leidingen af te scheiden door het dichtdraaien van
afsluiters.
In afwijking van de configuraties in de bijlage is echter:
• De vlamdover en ontstekingsbron achterwege gelaten omdat deze nog niet nodig
waren voor de metingen waarbij alleen toetreding van lucht wordt gemeten.
• Na circa elke meter een afsluiter in de leiding geplaatst met voor en achter een
meetpunt zodat elk leidingdeel afzonderlijk te vullen en te bemonsteren is.
Configuratie 4 is alleen opgebouwd uit 3 meter horizontaal en 7 meter verticaal,
aangezien de overige voorzieningen bij configuratie 1 en 2 in de praktijk niet nodig
bleken. Deze leiding is opgebouwd in een keuringshal van Kiwa. Zie Foto 3.
De waterstofconcentraties zijn gemeten met een zuurstofanalyser type Oxymat 61,
Kiwa-kenmerk 111370, gekoppeld aan pc als datalogger. Aan de hand van de O2concentratie is het H2-gehalte berekend (zie Bijlage I). De maximum frequentie van
dataloggen is 1 sample per 3 seconden.
Er is gekozen voor deze analyser vanwege de mogelijkheid om meetdata
automatisch te loggen, en vanwege het feit dat deze onder een gecertificeerd
kalibratieregime valt volgens ISO 17025.
Deze methode van het bepalen van de waterstofconcentratie op indirecte wijze (via
O2) is gecontroleerd door een waterstof/luchtmengsel zowel met deze analyser als
met een gaschromatograaf te meten. Hierbij werd een onderling verschil van slechts
0,6% van de afgelezen waarde gevonden. Dit bevestigt de juistheid van de gebruikte
meetmethode.
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verticale
leidingdelen

laptop voor
data loggen
analyser

horizontale leidingdelen

Foto 1: Meetopstelling in zeecontainer, configuratie 1, 2 en 3.
Detail van het rood gemarkeerde
deel in onderstaande foto.

Foto 2: Lussen in horizontale leidingen (buitenkant ø25 mm, binnenkant ø16 mm)
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Analyser en laptop
staan op het bordes

verticale
leidingdelen

horizontale leidingdelen

Foto 3: Meetopstelling in keuringshal Kiwa (configuratie 4)
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3 Onderzoekstraject 1
3.1

Onderzoek
Volgens het oorspronkelijke plan van aanpak zouden er 1, 5 en 10 minuten na het
losnemen van de leiding gemeten worden hoeveel lucht er in de leiding was
toegetreden. Bij de eerste metingen bleek echter dat er na 10 minuten nog nauwelijks
lucht in de leiding te meten viel. Ook na 30 minuten werd er nog geen lucht gemeten.
Gekozen is daarom om veel langere perioden te nemen, variërend van 2 uur tot 168
uur (1 volle week).
Voor aanvang van elke meting werd de leiding gevuld met waterstofgas en aan beide
zijden afgesloten. Vervolgens werd één uiteinde opengemaakt zodat er lucht kon
toetreden (en waterstofgas uittreden). Na het verstrijken van de vastgestelde
“toetredingstijd” van de leiding werd de inhoud van de leiding geanalyseerd door het
waterstof-luchtmengsel bij lage snelheid door een analyser te pompen.

3.2

Resultaten
In Grafiek 1 zijn de bevindingen weergegeven van een 16 mm-leiding waarvan de
laatste twee meter voor het open uiteinde verticaal staat (configuratie 2, zie bijlage III)
De staven van het diagram representeren de buisleiding, met aan de bovenzijde van
het diagram de open zijde via welke lucht intreedt. De verticale as vertegenwoordigt
de afstand in de buis tot de uitstroomopening. De gesloten zijde van de buisleidingen
zijn in het diagram weergegeven met een groene “dop”. Te zien is dat de leidingen
circa 10 meter lang zijn.
Met kleuren is voor elke toetredingstijd de H2-concentratie schematisch
weergegeven. Zie Tabel 1:
Tabel 1: Uitgebreide legenda bij de staafdiagrammen
Kleur

H2-concentratie

Korte aanduiding

Ontsteekbaar
mengsel?

wit

Lager dan de onderste
ontstekingsgrens (LFL).

C<LFL (4%)

Nee

geel→rood

Oplopend va LFL naar
stoechiometrisch, oplopend in
ontsteekbaarheid
Stoechiometrische H2concentratie

LFL<C<Cstoech.

Ja

Cstoech. (29%)

Ja

Oplopend van
stoechiometrisch naar UFL,
dalend in ontsteekbaarheid.
Hoger dan de bovenste
ontstekingsgrens (UFL)

Cstoech.<C<UFL

Ja

C>UFL (70%)

Nee

Gesloten buiseinde.
De groene schijf representeert
het gesloten uiteinde van de
leiding.

Gesloten uiteinde

n.v.t.

zwarte lijn
in
rode zone
rood→geel

blauw
groen
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Opbouw concentratie H2 in leiding
als functie van de toetredingstijd

configuratie v.d. leiding:

16 mm-leiding
toetredingstijd van de leiding
[uur]

Grafiek 1: Toetreding van lucht bij ca 10 meter leiding, waarvan de laatste 2 m verticaal ø16 mm.
LET WEL: de verticale staven in het staafdiagram zeggen niets over de horizontale of verticale ligging
van de leiding. Daarom is de leidingconfiguratie schematisch weergegeven.
In de grafiek is te zien dat er steeds meer lucht in de leiding komt:
• Aanvankelijk (toetredingstijd 0) is de gehele buis nog gevuld met
waterstofgas.
• Na 2 uur is er een klein beetje lucht gemengd met waterstof. Dit resulteert in
een zeer korte zone bij het open uiteinde (< 0,1 m) met een niet-explosieve
concentratie en een zone van ca 0,5 m. met een ontsteekbaar mengsel.
• Na 4, 16, 68 en 168 uur treedt er steeds meer lucht in de leiding, waardoor
de stoechiometrische concentratie steeds dieper in de leiding te vinden is. De
verplaatsing van dit front gaat echter steeds langzamer.
• Uiteindelijk (na “oneindig” lange tijd) is alle waterstof opgegaan in de
buitenlucht.
NB. Voor de leidingen bij t = 0 en t → oneindig zijn de situaties ter illustratie
toegevoegd.
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Na 68 uur bevindt zich wel een ontsteekbaar mengsel in de leiding bevindt, echter dit
mengsel is niet bereikbaar voor ontsteking bij het open uiteinde, aangezien er een
zone voor zit van ruim een halve meter niet ontsteekbaar mengsel.
Bij toetredingstijden van 2 t/m 16 uur is het explosieve mengsel mogelijk wel te
ontsteken aangezien er slechts een geringe hoeveelheid onbrandbaar mengsel bij de
opening is.
N.B. Opvallend is dat de zones < LFL niet toenemen als functie van de tijd bij 2 tot 16
uur: bij 4 uur lijkt deze zone het grootst te zijn. Dit wordt veroorzaakt door de snelle
toename van H2 in combinatie met de sampletijd van 3 seconden van de analyser. Bij
de ene meting zal een bepaald sample worden geregistreerd net vóór dat LFL wordt
bereikt (resultaat: “wit”), bij een volgende meting valt de registratie vlak nadat LFL
wordt bereikt (resultaat: “geel/rood”).
Bij dezelfde configuratie, bij ø25 mm, verloopt het proces van toetreding van lucht op
vergelijkbare wijze. Wel is te zien dat bij 2 uur het proces van toetreding van lucht iets
sneller is gegaan, en na 4 en 68 uur juist langzamer. Na 68 uur bevindt zich bij de
uitstroomopening een zone van 0,4 meter onbrandbaar mengsel.

Opbouw concentratie H2 in leiding
als functie van de toetredingstijd

Configuratie v.d. leiding:

25 mm-leiding
toetredingstijd van de leiding
[uur]

Grafiek 2: Toetreding van lucht bij 10 meter leiding, waarvan de laatste 2 m verticaal ø25 mm.
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Verder is onderzocht of een groter verticaal leidingdeel ook tot een snellere uittrede
van waterstof leidt, gezien de veel geringere dichtheid ten opzichte van lucht.
Grafiek 3 toont de resultaten van proeven met verschillende verticale lengten, met
een toetredingstijd van tweemaal 4 uur en driemaal 16 uur.

Opbouw concentratie H2 in leiding
als functie van de toetredingstijd
16 mm-leiding
toetredingstijd van de leiding [uur], aantal
meters verticaal

configuraties
11m

11m
1
1
m

Grafiek 3 Toetreding van lucht bij diverse leidingconfiguraties ø16 mm
Ut de grafiek blijkt dat na 4 uur toetredingstijd er meer lucht is toegetreden bij 2 m
verticaal dan bij 0,6 meter. Echter na 16 uur is er een ander patroon te zien: Uit de
grafiek blijkt dat de snelste toetreding van lucht plaatsvindt bij een verticale lengte van
0,6 m. Dat is sneller dan 0 meter verticaal, maar ook sneller dan 2 meter verticaal.
Een langer verticaal deel leidt dus niet bij voorbaat tot een snellere toetreding van
lucht. Mogelijk wordt het verschil veroorzaakt door de langere lengte (meer
“kussengas”).
In alle gevallen is de hoeveelheid onbrandbaar mengsel bij de uitstroomopening
gering. Daardoor kan het ontsteekbare deel mogelijk ontstoken worden als er een
vonk in de buurt komt.
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3.3

Naschrift onderzoekstraject 1: invloed van gelaagdheid
Na het uitvoeren van het voorgenoemde metingen zijn resultaten bekend geworden
over het toetreden van lucht bij leidingen met veel grotere diameter 1.
Bij een leiding van 200 meter lang met een diameter van 200 mm bleek de
gemiddelde waterstofconcentratie van een liggende buis, na 1 uur gemiddeld 25% te
bedragen in de eerste 25 meter. Dat betekent dat lucht veel sneller intrad dan bij de
kleinere diameters uit het voorliggende onderzoek.
Dit kan worden verklaard door de grotere opwaartse kracht, als gevolg van de
geringe dichtheid van het gas in combinatie met de grote “stijghoogte” van 200 mm.
Dit leidt ertoe dat het gas vooral langs het bovenste deel van de (doorsnede van) de
leiding naar buiten stroomt, en lucht via het onderste deel naar binnen. Er ontstaan
dan lagen van gelijke concentratie in de leiding. Het is mogelijk dat hierdoor een
dunne pluim waterstof ontstaat boven de leiding, die wellicht te ontsteken is.
In het voorliggende onderzoek is niet onderzocht of dit verschijnsel op deze veel
kleinere schaal 23 -12,6 mm ook voorkomt. De kans dat hier een ontsteekbare pluim
ontstaat is naar verwachting echter kleiner, gezien de veel tragere toetreding van
lucht. Om hierover zekerheid te krijgen is nader onderzoek noodzakelijk.

1

Onderzoek door Kiwa Technology in het kader van project HyDelta, Werkpakket 1C,
in 2021 uitgevoerd door S. Lueb (op dit moment nog geen rapport beschikbaar).
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4 Onderzoekstraject 2
Naar aanleiding van de resultaten van het eerste traject heeft Netbeheer Nederland
aan Kiwa opdracht gegeven onderzoek uit te voeren om de volgende
verdiepingsvragen te beantwoorden:
A. Hoe lang na het losmaken van de leiding is er zo veel lucht in de leiding
toegetreden dat het gasluchtmengsel:
1. brandbaar (“ontsteekbaar”) is vanaf het open uiteinde tot op 30 cm “diep”
2. onbrandbaar is vanaf het open uiteinde tot op 30 cm “diep”
B. Wat is het effect op de mate van toetreding van lucht wanneer de leidingen geen
verticale lengte van 2 meter hebben maar van 7 meter?
C. In hoeverre komt de mate van toetreding van lucht en het ontstaan van een
ontsteekbaar gas-luchtmengsel overeen met dezelfde situatie met aardgas?
D. Wat is de invloed van de aanwezigheid van (het volume van) een gasmeter in de
binnenleidinginstallatie aan de niet-geopende zijde, zowel bij waterstof als bij
aardgas?
E. In hoeverre kan er een ontsteekbaar mengsel ontstaan in een gasmeter met
waterstof (en aardgas), wanneer deze uit de gas voerende installatie wordt
gehaald en vervolgens binnen wordt neergezet zonder deze eerst te ontluchten?
F. Hoe verloopt de intrede van lucht als beide zijden van de installatie geopend zijn?
Dit deel van het onderzoek wordt in dit rapport onderzoekstraject 2 genoemd.
De onderzoeksvragen A t/m F worden besproken in paragraaf 4.1 t/m 4.6

4.1

(On-)brandbaar mengsel in de eerste 30 cm
Onderzoeksvraag A
Hoe lang na het losmaken van de leiding is er zo veel lucht in de leiding toegetreden
dat het gasluchtmengsel:
1. brandbaar (“ontsteekbaar”) is vanaf het open uiteinde tot op 30 cm “diep”
TOELICHTING: Aangenomen is dat bij het ontsteken van een volume van
maximaal 30 cm leidinginhoud de kans op schade of een ongeval nog
beperkt is.
2. onbrandbaar is vanaf het open uiteinde tot op 30 cm “diep”
TOELICHTING: Aangenomen is dat de kans klein is dat een vonk van buitenaf
verder dan 30 cm in de leiding dringt vanaf het open uiteinde.
Om deze vragen te beantwoorden zijn de diagrammen uit paragraaf 3.2 weergegeven
in een grafiek waarin de afstand van LFL en UFL tot de uitstroomopening is uitgezet
tegen de toetredingstijd. Tevens is de stoechiometrische concentratie weergegeven.
Zie Grafiek 4 (16 mm) en Grafiek 5 (25 mm).
Tevens zijn in onderzoekstraject 2 aanvullende metingen uitgevoerd om meer inzicht
te verkrijgen in het verloop van deze grafieken. Ook deze zijn verwerkt in deze
figuren.
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Afstand van concentraties
C= LFL, C= stoechiometrisch en C= UFL
tot open uiteinde [m]
16 mm-leiding

Toetredingstijd
(uren)

Grafiek 4:Afstand LFL, UFL en stoechiometrische concentratie tot open uiteinde als
functie van de toetredingstijd. DN = 16 mm

AFLEESVOORBEELD 1:
Een grijze punt op coördinaat (30; 4) (rood omcirkeld) betekent: Na 30 uur
toetreding van lucht bevindt zich op 4 meter vanaf de uitstroomopening een
concentratie die overeenkomt met UFL (de bovenste ontstekingsgrens).
AFLEESVOORBEELD 2 (GEÏNTERPOLEERDE (GESTIPPELDE) GRAFIEKEN):
Op de plaats van 0,3 meter in de leiding zit de concentratie na 2 uren zich op de
UFL, na 9 uren op stoechiometrisch en na 70 uren onder de LFL.
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Afstand van concentraties
C= LFL, C= stoechiometrisch en C= UFL
tot open uiteinde [m]
25 mm-leiding

Toetredingstijd
(uren)

Grafiek 5: : LFL, UFL en stoechiometrische concentratie als functie van de
toetredingstijd. DN = 25 mm
In deze grafiek zijn lineaire trendlijnen geïnterpoleerd (gestippelde lijnen). Te zien is
dat de trendlijnen van 16 en 25 mm een vergelijkbaar verloop hebben. Blijkbaar heeft
de diameter weinig invloed op de snelheid van toetreding van lucht.
De hierboven geformuleerde twee vragen kunnen nu worden beantwoord. We
beginnen bij vraag 2:
Vraag 2
Hoe lang na het losmaken van de leiding is er zo veel lucht in de leiding toegetreden
dat het gasluchtmengsel onbrandbaar (niet ontsteekbaar) is vanaf het open uiteinde
tot op 30 cm “diep”?
In Grafiek 4 en Grafiek 5 is deze tijd af te lezen als het snijpunt van de trendlijn van
de onderste ontstekingsgrens (LFL, blauw) met de horizontale lijn met afstand 0,3
meter.
Voor beide diameters geldt dat de trendlijn snijdt met de lijn: afstand = 0,3 m tussen
de 25 en 75 uur, ofwel tussen 1 en 3 dagen.
Vraag 1
Hoe lang na het losmaken van de leiding is er zo veel lucht in de leiding toegetreden
dat het gasluchtmengsel brandbaar (ontsteekbaar) is vanaf het open uiteinde tot op
30 cm “diep”?
Deze tijd wordt bepaald aan de hand van de trendlijnen van de bovenste
ontstekingsgrens (UFL, grijs). Aangezien deze (grijze) meetpunten in Grafiek 4 en
Grafiek 5 de eerste uren veel steiler verlopen dan de getekende trendlijnen zijn er
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voor UFL nieuwe trendlijnen geconstrueerd op basis van de eerste vier uren. Zie
hiervoor Grafiek 6 en Grafiek 7.

Toetredingstijd
(uren)

Grafiek 6: UFL als functie van de toetredingstijd 0-4 uur voor DN=16 mm
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Toetredingstijd
(uren)

Grafiek 7: UFL als functie van de toetredingstijd 0-4 uur voor DN=16 mm (links) en
DN=25 mm (rechts).
Voor beide diameters geldt dat zich binnen een uur een ontsteekbaar mengsel
bevindt op 0,3 meter
Conclusie
In het leidingdeel vanaf het open einde tot 30 cm in de leiding:
• wordt binnen 1 uur toetreding van lucht een brandbaar mengsel gevormd, en
• duurt het 1 à 3 dagen voordat hier geen ontsteekbaar mengsel meer aanwezig is.

4.2

Effect van het hoogteverschil in de leiding
Onderzoeksvraag B:
Wat is het effect op de mate van toetreding van lucht wanneer de leidingen geen
verticale lengte van 2 meter hebben, maar van 7 meter?
Aanpak
Een aantal metingen is uitgevoerd met steeds 10 meter leiding, in de configuraties:
- 10 meter horizontaal, 0 meter verticaal
- 8 meter horizontaal, 2 meter verticaal
- 3 meter horizontaal, 7 meter verticaal.
Dit bij toetredingstijden van 2 uur en 16 uur, en bij diameters 16 en 25 mm. Zie de
volgende grafieken:
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Opbouw concentratie H2 in leiding
toetredingstijd: 2 uur

Grafiek 8: Situatie na 2 uur toetreding van lucht (twee configuraties en twee
diameters).
Toetredingstijd 2 uur:
Uit Grafiek 8 blijkt: Bij 16 mm verloopt de toetreding van lucht ongeveer even snel bij
de beide verschillende configuraties. Bij 25 mm verloopt de toetreding van lucht bij 7
meter verticaal langzamer dan bij 2 meter verticaal.
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Opbouw concentratie H2 in leiding
toetredingstijd: 16 uur
16 mm-leiding

Grafiek 9: Situatie na 16 uur toetreding van lucht (drie configuraties DN = 16 mm) .
Toetredingstijd 16 uur:
Uit Grafiek 9 blijkt: Na 16 uur is te zien dat ook bij 16 mm leiding de toetreding van
lucht langzamer verloopt bij 7 meter verticaal dan bij 2 meter verticaal. Bij 10 meter
horizontaal ligt de snelheid van toetreding van lucht net iets hoger dan bij 8 meter
horizontaal.
Uit vergelijking van verschillende verticale lengtes blijkt: De toetreding van lucht
verloopt bij de leiding met 2 meter verticaal sneller dan bij 7 meter verticaal, en ook
iets sneller dan bij een geheel horizontale leiding van 10 meter. Er is geen duidelijke
tendens in de relatie tussen de lengte van het verticale leidingdeel en de snelheid van
toetreding van lucht.
Conclusie
Zo lang de leiding aan één kant is afgesloten is de snelheid van luchttoetreding niet of
slechts in geringe mate afhankelijk van het verticale aandeel van de leiding.
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4.3

Vergelijking met aardgas
Onderzoeksvraag C
In hoeverre komt de mate van toetreding van lucht en het ontstaan van een
ontsteekbaar waterstof-luchtmengsel overeen met dezelfde situatie met aardgas?
In Grafiek 10 is de toetreding van lucht na 32 uur te zien.

Opbouw concentratie H2 in leiding
toetredingstijd: 32 uur
16 mm-leiding

Grafiek 10: Situatie na 32 uur toetreding van lucht (aardgas en waterstof)
Te zien is dat bij waterstofgas na 32 uur een groter ontsteekbaar gebied aanwezig is.
Er is echter niet af te lezen of het toetreding van luchtproces bij waterstof ook sneller
verloopt omdat waterstof over een veel ruimere bandbreedte explosief is dan
aardgas.
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Om die vergelijking mogelijk te maken is in Grafiek 11 de concentratie van zuurstof
als functie van de afstand uitgezet.

Opbouw concentratie O2 in leiding
na “open tijd” van 32 uur
16 mm-leiding

Grafiek 11 Concentratie zuurstof als functie van de afstand tot de opening
Uit deze grafiek blijkt dat bij 16 mm de toetreding van lucht van beide gassoorten
even snel gaat. Bij 25 mm leiding lijkt de toetreding van lucht van aardgas iets sneller
te verlopen dan bij waterstofgas.
Conclusie
De verschillen in Grafiek 10 komen vrijwel geheel voor rekening van het verschil in
ontstekingsgrenzen, en niet het verschil in snelheid van toetreding van lucht.

4.4

Invloed volume van de gasmeter
Onderzoeksvraag D
Wat is de invloed van de aanwezigheid van (het volume van) een gasmeter in de
binnenleidinginstallatie aan de niet- geopende zijde, zowel bij waterstof als bij
aardgas?
De proeven zijn uitgevoerd zowel zonder aangesloten gasmeter als mèt aangesloten
gasmeter. Zie Figuur 1 voor de situatie tijdens de toetredingstijd.
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Afsluiter
open tijdens
“open tijd”

Afsluiter
gesloten tijdens
“open tijd”

Figuur 1: Situatie tijdens toetredingstijd
Grafiek 12 geeft de situatie in de leiding (d.w.z. het deel vanaf de 2e afsluiter in Figuur
1) na 16 uur

Opbouw concentratie H2 in leiding
toetredingstijd: 16 uur

Grafiek 12: Situatie na 16 uur, met en zonder gasmeter (16 mm en 25 mm)
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Voor de 25 mm leidingen geldt dat de toetreding van lucht in de leiding veel sneller
verloopt als hierop een gasmeter is aangesloten.
Mogelijk komt dit doordat de gasmeter er voor zorgt dat er een opwaartse stroming
van waterstofgas plaatsvindt, waardoor dit via het open uiteinde wordt aangevuld met
lucht. Wel is het merkwaardig dat dit alleen bij 25 mm is waargenomen en slechts bij
één meting. Daarom is hier geen algemene gevolgtrekking aan te verbinden.
Conclusie
Mogelijk treedt lucht aanzienlijk sneller toe als de gasleiding een aaneengesloten
geheel vormt met de gasmeter. Het is aan te bevelen dit nader te onderzoeken.

4.5

Ontsteekbaar mengsel in een losgehaalde gasmeter
Onderzoeksvraag E:
In hoeverre kan er een ontsteekbaar mengsel ontstaan in een gasmeter met
waterstof dan wel aardgas, wanneer deze uit de gasvoerende installatie wordt
gehaald en zonder deze te spoelen in de woning wordt neergezet?
Meetopstelling
Gebruikte materialen:
• Gasmeter: Balgenmeter G6, merk Flonidan, type Slim SMR 5.0 -G6, V:2,2 dm3
• Cilinders aardgas met drukregelaar, 87% methaan.
• Cilinder waterstofgas met drukregelaar
• Voor de H2-metingen: H2-analyser Riken Keiki NP 1000, Kiwa nr. 10,
serienummer 9Y3010042RN, herkalibratie augustus 2021
• Voor de aardgasmeting: Inficon IRWin SXG, serienummer 921001267, cert.
verleend op 10-2-2021
Uitvoering per meting
Voorbereiding
Zie Figuur 2 voor de uitvoering van deze meting.
De gasmeter werd aan de ingaande en uitgaande zijde voorzien van een holle
rubberen stop. Elke stop was gasdicht afsluitbaar met een eigen afsluiter.
De gasmeter werd gevuld vanaf de ingaande zijde, bij een druk van circa 25-50 mbar.
Aan de uitgaande zijde werd de concentratie uitstromend gas gemeten. Op het
moment dat 100% waterstofgas respectievelijk 87% methaan werd gemeten werd de
gasmeter kort met alle zijden naar boven gekanteld (linkerkant, rechterkant, voorkant,
achterkant, onderkant) gedurende circa 2 seconden terwijl het gas bleef stromen. Dit
is gedaan om er zeker van te zijn dat er alleen maar waterstof in de meter aanwezig
was. Vervolgens werden in- en uitgaande zijde gesloten.
Periode van toetreding van lucht (toetredingstijd)
De ingaande zijde werd geopend en met een stopwatch werd de tijd gestart.
Meting
Na het verstrijken van de beoogde tijdsduur werd de gasconcentratie gemeten. Per
tijdsduur werden doorgaans drie metingen uitgevoerd loodrecht onder de ingaande
aansluiting, te weten op de bodem, in het midden en/of bovenin. Dit steeds met één
meting tegelijk zodat turbulentie in de meter als gevolg van monstername minimaal is.
De meting werd uitgevoerd aan de ingaande zijde van de gasmeter, omdat het
volume daar veel groter is dan aan de uitgaande zijde.
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Figuur 2a: Uitvoering proef met gasmeter (stap 1 en 2):
afblaas gas (-lucht)

gas-

gas-

analyser

analyser

gas in
afsluiter(open)

afsluiter (open)

stop

afsluiter(dicht)

stop

afsluiter (dicht)

stop

00123

stop

00123

1. Vullen tot 100% gas

2. Afsluiters dicht

gas-

gas-

analyser

analyser

lucht in/

afsluiter (dicht)

afsluiter (dicht)

gas uit

stop

stop

00123

00123

3. Verwijderen stop
+ aanbrengen meetleiding
Aanvang toetreding
omgevingslucht

4. Meting gasconcentratie
na einde
toetredingstijd

Figuur 2b: Uitvoering proef met gasmeter (stap 3 en 4)
Resultaten
De resultaten van waterstof en aardgas worden achtereenvolgens beschreven.
Waterstof
In Grafiek 13 is de concentratie waterstofgas als functie van de tijd weergegeven, op
drie verschillende hoogtes aan de ingaande zijde van de gasmeter.
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UFL

LFL

Grafiek 13 Concentratie waterstofgas in de gasmeter als functie van de tijd
Met rode lijnen zijn ontstekingsgrenzen aangegeven.
Uit de grafiek blijkt het volgende.
De eerste minuten vindt er een sterke daling van de waterstofconcentratie plaats. Er
stroomt dus al vrij snel (in vergelijking met de andere proeven) waterstofgas uit. Na 3
minuten is de waterstofconcentratie gehalveerd, na 10 minuten is de concentratie nog
circa 18%. Daarna gaat de daling steeds langzamer.
Bij een zelfde tijd wordt steeds een vergelijkbare concentratie gemeten onder, midden
en boven in de gasmeter. Dit duidt erop dat gedurende het uitstromen van gas een
sterke menging plaatsvindt in het ingaande compartiment van de gasmeter.
Na 10 minuten is de concentratie bovenin wat lager dan midden en onder. Mogelijk
komt dit doordat de analyser daar wat lucht uit de omgeving (boven de gasmeter)
aanzuigt.
Er is een ontsteekbaar mengsel in de gasmeter aanwezig tussen 2 en ca 70 minuten
na het losnemen van de ingaande zijde.
Aardgas
Figuur 3 geeft de resultaten van de metingen met aardgas.
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UFL
LFL

Figuur 3: Concentratie aardgas in de gasmeter als functie van de tijd
Ook hier daalt de concentratie van het gemeten gas aanvankelijk snel, zij het wat
minder snel dan bij waterstofgas. Na 10 minuten ligt de concentratie aardgas op circa
25%, tegen 18% bij waterstofgas.
Ondanks deze verschillen ligt de snelheid van mengen met lucht in dezelfde orde van
grootte, hoewel aardgas vele malen “zwaarder” is dan waterstofgas 1.
Ook bij aardgas houden de concentraties onder, midden en bovenin gelijke tred met
elkaar, dus ook hier is sprake van een sterke menging met de intredende lucht.
Er is een ontsteekbaar mengsel in de gasmeter aanwezig tussen circa 20 en 45
minuten na het losnemen van de ingaande zijde.
Conclusie
• Zowel bij waterstofgas als bij aardgas is er een aanzienlijke tijd een ontsteekbaar
mengsel aanwezig: Bij aardgas na circa 20 minuten, bij waterstof al na 3 minuten.
• Bij aardgas blijft het explosieve mengsel ongeveer een half uur aanwezig, bij
waterstof een uur en een kwartier.
Hierbij wordt opgemerkt dat de metingen zijn uitgevoerd met een stilstaande
gasmeter. Het proces van mengen met buitenlucht gaat waarschijnlijk sneller als de
gasmeter wordt bewogen.

1

Bij 1 bar (abs) en 0 oC geldt:
Dichtheid lucht: 1,29 kg/m3
Dichtheid waterstofgas: 0,09 kg/m3
Dichtheid aardgas: 0,83 kg/m3
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4.6

Beide zijden van de leiding open
Onderzoeksvraag G : wat is het effect in de installatie bij 7 meter verticaal op de
toetreding van lucht als beide zijden worden geopend?
Uitvoering:
De leiding werd gevuld met waterstofgas. Op hetzelfde moment werden de afsluiters
aan beide zijden (ingaande en uitgaande zijde) geopend.
Na het verstrijken van de beoogde tijd werden de afsluiters tegelijkertijd gesloten.
Vervolgens werd de concentratie van waterstofgas bepaald.
Resultaat:
Tijdens de metingen bleek dat het waterstofgas snel uit de leiding verdween.
Na een proef met een toetredingstijd van 0,5 uur bleek er geen waterstof meer
aanwezig te zijn. Stapsgewijs werd de meettijd verkort totdat er nog een restant
waterstof werd aangetroffen, na 5 seconden open staan aan beide kanten. Zie de
onderstaande grafieken.

Grafiek 14: Concentratie waterstof als functie van de afstand tot de leidingopening
(16 mm)

Grafiek 15: Concentratie waterstof als functie van de afstand tot de leidingopening
(16 mm)
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Te zien is dat na 5 seconden het laatste restje waterstof het uiteinde van de leiding
bereikt en de leiding ”leeg” is.
Uit deze snelheid blijkt dat het mechanisme van toetreden van lucht in de leiding niet
diffusie is, maar stroming onder invloed van grote dichtheidsverschillen.
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5 Conclusies
In de onderzoeken is het volgende gebleken:
Leiding aan één kant geopend
1.
Bij de onderzochte leidingconfiguraties van 10 meter lengte treedt de lucht zeer
langzaam toe, ongeacht of deze geheel horizontaal ligt of dat hiervan 2 of 7 meter
verticaal ligt. Dit betekent dat waterstof ook zeer langzaam uittreedt. Het ontstaan van
een brandbare “wolk” bij de opening is niet mogelijk omdat het gas meteen opgaat in
de omgevingslucht tot een onbrandbare concentratie.
Conclusie: Een vonk of andere ontsteekbron in de nabijheid van het open uiteinde
zal niet tot ontsteking kunnen leiden. Het gas kan alleen ontsteken als de
ontsteekbron in de buis terechtkomt.
2.
Voor de snelheid waarmee lucht toetreedt is geen eenduidige invloed gevonden van:
• De leidingloop (d.w.z. het aandeel van de leiding dat stijgend verloopt:
0%, 20% of 70% stijgend)
• De leidingdiameter (16 of 25 mm)
Conclusie: De luchttoetreding is niet of slechts in geringe mate afhankelijk van de
leidingloop of de leidingdiameter (in de onderzochte configuraties).
3.
Bij een leiding van 8 meter horizontaal en 2 meter verticaal geldt dat op 30 cm
afstand van de uitstroomopening:
• binnen 1 uur met open leiding een ontsteekbaar mengsel aanwezig is, en
• het 1-3 dagen duurt totdat daar geen ontsteekbaar mengsel meer
aanwezig is.
Conclusie: De kans dat de gehele leidinginhoud, na open gelegen te hebben,
ontsteekt is zeer gering, want tegelijk met het toetreden van lucht in de gasgevulde
leiding groeit ook de “buffer” met een onbrandbare concentratie in het open uiteinde,
Een vonk moet daar doorheen om bij het brandbare mengsel te komen.
4.
Bij een 25 mm-leiding van 3 meter horizontaal en 7 meter trad de lucht veel sneller
toe wanneer de leiding aan de ingang op een gasmeter was aangesloten dan
wanneer dit niet het geval was.
Bij een 16 mm-leiding werd dit effect niet waargenomen.
Conclusie:
Mogelijk vindt er, door het volume van de gasmeter, een opwaartse stroming van
waterstofgas plaats, waardoor dit via het open uiteinde wordt aangevuld met lucht.
Wel is het merkwaardig dat dit alleen bij 25 mm is waargenomen en slechts bij één
meting. Daarom is hier geen algemene gevolgtrekking aan te verbinden.
Het is aan te bevelen dit nader te onderzoeken.
5.
Bij een leiding van 8 meter horizontaal en 2 meter verticaal werd ongeveer dezelfde
snelheid van toetreding van lucht gemeten bij aardgas als bij waterstof, ondanks het
feit dat waterstofgas veel lichter is dan aardgasMaar omdat de ontstekingsgrenzen
van waterstof veel ruimer zijn dan van aardgas, werd bij leidingen met waterstofgas
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wel een navenant grotere zone met ontsteekbaar mengsel gevonden dan met
aardgas.
Conclusie: Bij waterstofgas werd een grotere ontsteekbare zone gevonden dan bij
aardgas. Dit is echter toe te schrijven aan de veel ruimere ontstekingsgrenzen van
waterstofgas en niet aan de snelheid waarmee lucht toetreedt.
Invloed van gelaagdheid
6.
Zoals onder 1. vermeld treedt de lucht zeer langzaam toe bij een leiding die aan één
kant geopend is. Echter uit ander onderzoek (zie paragraaf 3.3) blijkt dat de uittrede
van gas en de toetreding van lucht veel sneller verloopt bij grotere leidingdiameters
(o.a. 200 mm), met als gevolg een gelaagdheid van concentraties en mogelijk een
ontsteekbare dunne waterstofpluim bij het punt van uittrede.
Gezien de zeer trage toetreding van lucht bij de kleinere diameters in het
voorliggende project is te verwachten dat dit effect veel kleiner is bij kleine diameters.
Om zekerheid hierover te verkrijgen is echter nader onderzoek nodig.
Leiding aan beide zijden geopend
7.
Bij de leiding van 10 meter (waarvan 7 meter verticaal) duurde het slechts 5
seconden voordat het waterstofgas geheel was verdrongen. Dit werd geconstateerd
bij zowel 16 mm als 25 mm leidingen.
Conclusie: Bij een binneninstallaties die aan beide zijden wordt geopend, bestaat er
een risico op een steekvlam bij de hoogste zijde van de installatie als daar een
ontsteekbron aanwezig is. Het gas komt namelijk zeer snel vrij. Hierop moeten
maatregelen worden getroffen.
Gasmeter, gevuld met gas
8.
Bij dit onderzoek werden de gasconcentraties op verschillende hoogten in de
gasmeter gemeten.
Bij het uitnemen van een geheel met waterstof gevulde gasmeter trad er veel sneller
lucht naar binnen dan in een met waterstof gevulde leiding. Er is een ontsteekbaar
mengsel in de gasmeter aanwezig tussen 2 en ca 70 minuten na het losnemen van
de ingaande zijde.
In het geval van aardgas treedt de lucht iets langzamer toe. Een ontsteekbaar
mengsel is aanwezig tussen 20 en 45 minuten.
Conclusie: Er is een reële kans is dat er het gasluchtmengsel in een uitgenomen H2gasmeter ontsteekt als er een vonk bij komt tijdens de duur van een meterwisseling in
een woning. Bij een aardgasmeter is deze kans kleiner, maar eveneens niet te
verwaarlozen.
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6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
1. Onderzoek proefondervindelijk het effect van het ontsteken van een explosief
gasluchtmengsel in een gasmeter en een gasleiding, aangezien nog niet bekend
is in hoeverre het gevaarlijk is als dit werkelijk optreedt.
2. Breid het onderzoek uit naar leidinginstallaties met grotere leidingdiameters en
langere lengtes.
3. Onderzoek de invloed van een aangesloten gasmeter bij andere
leidingconfiguraties en toetredingstijden, gezien het grote verschil dat gemeten is
met en zonder gasmeter.
4. In een van de HyDelta-onderzoeken (zie paragraaf 3.3) is geconstateerd dat er
bij vergelijkbaar onderzoek bij grotere leidingdiameters een gelaagdheid ontstaat
in de leiding (d.w.z. lagen van gelijke concentratie).
Als ook bij kleine leidingdiameters (zoals in het voorliggende onderzoek) het
ontstaan van gelaagdheid onderzocht moet worden, onderzoek dan eerst hoe
deze gelaagdheid te meten is. De meetmethode gebruikt voor grotere diameters
in het HyDelta-onderzoek is op deze kleine schaal namelijk niet bruikbaar.
5. Voer ontsteekproeven uit met de onderzochte configuraties aangezien niet
bekend is in hoeverre het gevaarlijk is als de gevonden gasconcentraties tot
ontsteking komen.
6. Onderzoek de invloed van geforceerde ventilatie (in plaats van natuurlijke
ventilatie) nabij de uitstroomopening.
7. Analyseer de gevonden risico’s in relatie tot de in de praktijk optredende situaties
en selecteer de juiste maatregelen waar dat nodig is.

004P001916-01
© Kiwa Technology B.V.

12 juli 2021

- 32 -

Bijlagen
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I Controle meetmethode: bepalen H2
door meting O2
Op verzoek van de opdrachtgever is de meetmethode, waarbij de concentratie
waterstof wordt berekend op basis van het percentage zuurstof, gecontroleerd bij 0%
waterstof, bij 50% waterstof en bij 100% waterstof.
0% waterstof
Bij aanvang van elke meetserie werd de analyser gekalibreerd op buitenlucht, en
werd de zuurstofconcentratie ingesteld op 20,93%. Daarmee is het meetpunt bij 0%
waterstof geverifieerd.
100% waterstof
De analyser gaf 1,2 à 1,5% zuurstof aan. Dit is in orde omdat het meetbereik van de
analyser 5 - 100% zuurstof is.
50% waterstof
Gedurende 10 minuten werden waterstofgas (vanuit een cilinder) en lucht (met een
pompje) onder druk door een buis gevoerd zodat hierin een geringe overdruk
ontstond.
Uit deze buis werd gedurende deze 10 minuten een monster aangezogen door de
O2-analyser. Tevens werd met deze overdruk een “Tedlar-bag” (monsternamezak)
gevuld. Door middel van gaschromatografie werd vervolgens de samenstelling
gemeten.
Met de zuurstofanalyser werd een tijdgemiddelde concentratie van 10,5% zuurstof
gemeten. Omgerekend naar waterstofgas (inclusief de kruisgevoeligheid van de
analyser voor waterstof van 0,34%) is dat 49,8% waterstof.
Met gaschromatografie werden de volgende concentraties gemeten:
Zuurstof: 10,5%
Waterstof: 49,5%
Conclusie: het onderlinge verschil tussen gaschromatografie en zuurstofmeting
bedraagt slechts (49,8/49,5-1)100% = + 0,6% van de afgelezen waarde bij een
mengsel van circa 50/50%.
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II Verwerking van de meetresultaten
Met een datalogger is van elke meting de zuurstofconcentratie als functie van de tijd
geregistreerd. Zie Grafiek 16 als voorbeeld:

Grafiek 16: Voorbeeldgrafiek : Gemeten zuurstofconcentratie als functie van de tijd
(verticaal leidingdeel: 2 m).
Om uit de gegevens van deze grafiek de waterstofconcentratie als functie van de
afstand tot de uitstroomopening te bepalen zijn er twee omrekeningen nodig,
namelijk:
a. De omrekening van O2-concentratie naar H2-concentratie.
b. De omrekening van H2-concentratie als functie van de tijd naar de H2concentratie als functie van de afstand tot de uitstroomopening.
Deze omrekeningen zijn als volgt uitgevoerd:
Ad a. De omrekening van O2-concentratie naar H2-concentratie
De O2-analyser heeft een geringe kruisgevoeligheid voor de aanwezigheid van
waterstof. Deze kruisgevoeligheid is gespecificeerd in de documentatie. Bij het
omrekenen naar H2 is hiervoor gecorrigeerd.
Het meetbereik van de analyser is van 5 – 100% zuurstof. Meetwaarden onder 5%
zuurstof (boven circa 80% waterstof) zijn daarom niet in de analyse gebruikt. Deze
meetwaarden zijn ook niet nodig aangezien 80% H2 ruimschoots boven de UFL ligt,
zie Grafiek 17. In deze grafiek zijn ook LFL en UFL weergegeven.
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Grafiek 17: Gegevens van Grafiek 16, omgerekend naar H2.
Ad b. De omrekening van H2-concentratie als functie van de tijd naar de H2concentratie als functie van de afstand tot de uitstroomopening
De pompsnelheid bij de analyser bij een vaste instelling van de flowmeter is
vastgesteld aan de hand van de stromingssnelheid in de buis. Hiertoe werden achter
elkaar gelegen buisdelen afwisselend met 100% waterstof en 100% lucht gevuld.
Afzonderlijk werden de tijdsduur gemeten waarop een bekend aantal meters lucht
passeerde en waarop een aantal meters waterstofgas. Voor extra nauwkeurigheid
werd deze tijdregistratie gedaan a.d.h.v. het display van de analyser in plaats van met
de datalogger. De display heeft namelijk een sampletijd van circa 1 s. (ondanks dat is
bij het loggen van deze data een minimale sampletijd van 3 seconden mogelijk).
Uit de betreffende leidinginhouden en de gemeten tijden werd het pompdebiet
bepaald bij zowel lucht als H2.
Het bleek dat de pomp bij waterstof een aanmerkelijk hoger volumedebiet heeft dan
bij lucht. Om het verband tussen pompdebiet en concentratie in kaart te brengen
werd het pompdebiet vastgesteld bij nog enkele andere gasluchtconcentraties.
Uit dit verband kon bij elk meetsample het volumedebiet worden berekend, en
daarmee de corresponderende leidinglengte van dat sample. Door het optellen van
deze sample-lengtes kon vervolgens ook de oorspronkelijke afstand van elk sample
t.o.v. de uitstroomopening bepaald worden.
Met deze afstanden werd bepaald:
• De afstand van uitstroomopening tot LFL
• De afstand van de uitstroomopening tot de stoechiometrische concentratie
• De afstand van uitstroomopening tot UFL.
Zie Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4, en Grafiek 1, Grafiek 2 en Grafiek 3 voor de
resultaten.
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Tabel 2: Toetreding van lucht bij circa 10 m leiding, waarvan de laatste 2 m verticaal
(ø16 mm)
16 mm

Afstand tot open uiteinde

Buislengte meetconfiguratie

Diffusietijd (uur)

LFL<C<
Cstoich.
(m)

lengte
tot. (m)

C<LFL
(m)

Cstoich.<
C<UFL
C>UFL
(m)
(m)

lengte
hor (m)

lengte
vert (m.)

2

0,1

0,0

0,5

9,1

9,7

7,6

2,1

4

0,2

0,4

1,7

7,4

9,7

7,6

2,1

16

0,1

0,7

2,2

6,7

9,7

7,6

2,1

68

0,6

3,2

5,8

0,0

9,7

7,6

2,1

168

0,6

4,4

4,7

0,0

9,7

7,6

2,1

Tabel 3: Toetreding van lucht bij ca 10 meter leiding, waarvan de laatste 2 m verticaal
(ø25 mm).
25 mm
C<LFL
(m)

Diffusietijd (uur)

Afstand tot open uiteinde

Buislengte meetconfiguratie

LFL<C<
Cstoich.
(m)

lengte
tot. (m)

Cstoich.<
C<UFL
C>UFL
(m)
(m)

lengte
hor (m)

lengte
vert (m.)

2

0,1

0,5

1,1

8,3

9,9

7,8

2,1

4

0,1

0,5

1,2

8,0

9,9

7,8

2,1

68

0,4

1,8

7,7

0,0

9,9

7,8

2,1

Tabel 4: Toetreding van lucht bij diverse leidingconfiguraties (ø16 mm)
16 mm

Afstand tot open uiteinde

Buislengte meetconfiguratie

Diffusietijd; aantal
meters verticaal

LFL<C<
Cstoich.
(m)

lengte
tot. (m)

C<LFL
(m)

Cstoich.<
C<UFL
C>UFL
(m)
(m)

lengte
hor (m)

lengte
vert (m.)

4 uur, 0,6 m. verticaal

0,1

0,4

1,3

11,4

11,4

10,8

0,6

4 uur, 2 m. verticaal

0,2

0,6

2,3

9,7

9,7

7,6

2,1

16 uur, 0 m. verticaal

0,1

0,4

2,5

9,8

9,8

9,8

0,0

16 uur, 0,6 m. verticaal

0,1

0,9

3,6

11,4

11,4

10,8

0,6

16 uur, 2 m. verticaal

0,1

0,8

3,0

9,7

9,7

7,6

2,1
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III Leidingconfiguratie 1, 2 en 3
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IV Leidingconfiguratie 4
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