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Samenvatting 

Momenteel worden door de Regionale Netbeheerders diverse pilots uitgevoerd met 
betrekking tot de distributie van waterstof. Om deze pilots veilig te kunnen uitvoeren 
moet er op voorhand al duidelijkheid zijn over de veiligheid van cruciale 
gashandelingen zoals het spoelen bij het ontluchten (in bedrijf stellen) en het 
ontgassen ((tijdelijk) buiten bedrijf stellen) van waterstofleidingen. 
 
Doelstelling van dit onderzoek en het onderzoek spoelen van waterstofleidingen1 is te 
komen tot een veilige en doelmatige wijze om waterstofdistributie-leidingen te 
ontluchten (in bedrijf stellen), drukloos te maken en te ontgassen ((tijdelijk) buiten 
bedrijf stellen). 
 
Het resultaat van het onderzoek is een set van werkinstructies en – indien nodig – 
een voorstel voor aanpassingen aan de apparatuur van Esders2, zodat veilig en 
doelmatig waterstof kan worden afgeblazen c.q. afgefakkeld. 
 
De onderbouwing van deze werkinstructies zijn vastgelegd in dit rapport en in het 
Kiwa-rapport Spoelen van waterstofleidingen. Het gaat hierbij om een aantal 
theoretische beschouwingen en de resultaten van praktijktesten. 
 
 

Conclusies 
Afblazen versus affakkelen 
Alle voordelen en nadelen van beide technieken beschouwend, is de conclusie dat 
beide technieken als gelijkwaardig worden beschouwd en goed toepasbaar zijn bij 
waterstof.  
 
Opmerkingen:  

• Bij afblazen kan de waterstofpluim onbedoeld worden ontstoken, de kans 
hierop wordt echter gering geacht.  

• Bij affakkelen moet men alert zijn op bomen en struiken in de omgeving. 
 
Afblazen 
Afblazen is – veiligheids-technisch gezien en met inachtneming van de gebruikelijke 
veiligheidsmaatregelen – een goede en eenvoudige methode bij het spoelen van 
waterstofleidingen. Veiligheids-technisch gezien is het vergelijkbaar met aardgas.  
Het afblazen van waterstof is een factor 40 minder belastend voor het milieu. 
 
Voor opnamen van de uitgevoerde praktijkproeven, zie: 

• Afblazen van waterstof wordt zichtbaar gemaakt door er rook aan toe te 
voegen 

• Afblazen van waterstof en lucht wordt zichtbaar gemaakt door er rook aan toe 
te voegen 

 
Afblaasinstallatie 
Het is niet noodzakelijk de afblaasinstallatie van Esders aan te passen; de standaard 
afblaasinstallatie – zoals deze wordt toegepast bij het afblazen van aardgas – kan 
ook voor het afblazen van waterstof worden ingezet.  
 
  

 
1  Zie het Kiwa-rapport Spoelen van waterstofleidingen, benodigde spoelsnelheid bij het 

ontluchten en ontgassen, GT-200289. 
2  De firma Esders heeft de apparatuur voor het onderzoek beschikbaar gesteld en bijgedragen 

in de kosten van het onderzoek  

https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
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Hierbij de volgende opmerkingen: 

• Bij het spoelen1 van waterstofleidingen met een inert gas is het toepassen 
van een waterstof-vlamdover niet nodig.  
Motivatie: in dit geval is vlaminslag onmogelijk. 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met lucht geldt het volgende: 
o Het toepassen van een waterstof-vlamdover is niet noodzakelijk. 

Motivatie: de kans dat de waterstofpluim wordt ontstoken – en dat 
daarbij vlaminslag in de leiding optreedt – wordt zeer onwaarschijnlijk 
geacht. Hierbij wordt opgemerkt dat stof – indien aanwezig in de 
leiding en meegenomen met de gasstroom – mogelijk tot ontsteking 
van het afgeblazen waterstof zou kunnen leiden*. 

o Het toepassen van een waterstof-vlamdover kan als extra 
veiligheidsmaatregel worden toegepast. Nadeel hiervan is dat het 
debiet af te blazen gas (mogelijk te zeer) wordt belemmerd*. 

*) Zie bij aanbevelingen. 
 
Affakkelen 
Affakkelen is – veiligheids-technisch gezien en met inachtneming van de gebruikelijke 
veiligheidsmaatregelen – een goede en redelijk eenvoudige methode bij het spoelen 
van waterstofleidingen. Veiligheids-technisch gezien is het vergelijkbaar met het 
affakkelen van aardgas. 
 
Voor opnamen van de uitgevoerde praktijkproeven, zie: 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
diffusor en waterstof-vlamdover 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
waterstof-vlamdover (zonder diffusor) 

• Affakkelen van waterstof. De affakkelinstallatie is bij iedere proef anders 
opgebouwd 

 
Affakkelinstallatie 
Het is niet noodzakelijk de affakkelinstallatie van Esders aan te passen, de standaard 
affakkelinstallatie – zoals deze wordt toegepast bij het affakkelen van aardgas – kan 
ook voor het affakkelen van waterstof worden ingezet.  
 
Hierbij de volgende opmerkingen: 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met een inert gas is het toepassen van 
een waterstof-vlamdover niet nodig.  
Motivatie: in dit geval is vlaminslag onmogelijk. 
Opmerking: mocht echter het spoelen met stikstof onvolledig zijn uitgevoerd 
waardoor er lucht in een leidingdeel is achtergebleven dan geldt het 
volgende: 

o Betreft het een ‘dode’ aftakking die niet is gespoeld met stikstof dan 
is de kans op vlaminslag verwaarloosbaar. Immers, er moet dan 
meer dan 20% lucht in het af te fakkelen waterstof-stikstofmengsel 
worden opgenomen om vlaminslag te krijgen en dit wordt zeer 
onwaarschijnlijk geacht. Het opnemen van de lucht verloopt in dit 
geval door diffusie en verloopt voldoende langzaam. 

o Betreft het een maasleiding die niet met stikstof is gespoeld maar wel 
bij het spoelen met waterstof wordt meegenomen dan kan vlaminslag 
niet worden uitgesloten. In dit geval wordt geadviseerd om een 
waterstof-vlamdover toe te passen (let op de beperking van het 
debiet) of over te gaan op afblazen. 

• Bij het in bedrijf stellen van waterstofleidingen, waarbij de lucht rechtstreeks 
door waterstof wordt verdreven, moet een waterstof-vlamdover worden 

 
1  Als er gesproken wordt over spoelen dan heeft dit betrekking op zowel het ontluchten (in 

bedrijf stellen) als ook het ontgassen (buiten bedrijf stellen). 

https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
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toegepast. Nadeel hiervan is dat het debiet af te fakkelen gas (mogelijk te 
zeer) wordt belemmerd*.  
Motivatie: bij het affakkelen zonder waterstof-vlamdover is er een aanzienlijke 
kans op vlaminslag. 

*) Zie bij aanbevelingen. 

 
Werkinstructies 
Met de concept werkinstructies zoals deze, onder andere voor The Green Village, zijn 
opgesteld met betrekking tot het afblazen en affakkelen, kan veilig worden gewerkt.  
 
Hierbij de volgende opmerkingen: 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met een inert gas hoeft geen 
waterstof-vlamdover te worden toegepast. 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met lucht geldt het volgende: 
o Bij afblazen hoeft geen waterstof-vlamdover te worden toegepast 

(zie echter hierboven bij afblazen). 
o Bij affakkelen moet er een waterstof-vlamdover worden toegepast 

(zie hierboven bij affakkelen). 

• Voor wat betreft de afstanden die moeten worden aangehouden geldt het 
volgende: 

o Bij afblazen moet een minimum afstand ten opzichte van 
ontstekingsbronnen worden aangehouden die ≈ 1,3 keer groter is 
dan bij aardgas (uitgaande van 10% LEL1). 

o Bij het affakkelen van waterstof mag dezelfde minimum afstand 
worden aangehouden voor de af te zetten omgeving als bij het 
affakkelen van aardgas. 

 
In Tabel 1, op pagina 4 worden de resultaten samengevat weergegeven. 
 
 

Aanbevelingen 
Geadviseerd wordt het volgende: 

• Te onderzoeken of stofdeeltjes (roestdeeltjes), die mogelijk in het 
waterstofnet (het voormalige aardgasnet) aanwezig zijn, tot een onbedoelde 
ontsteking van het waterstof kunnen leiden en tot vlaminslag. 

• Onderzoek te doen naar de weerstand van de benodigde waterstof-
vlamdover(s) bij de diverse debieten. 

• Te onderzoeken of air-moven van waterstofleidingen veilig kan worden 
toegepast of zelfs de veiligheid kan verhogen. 
Toelichting: indien het waterstof door air-moven zodanig wordt verdund of 
kan worden verdund dat het af te blazen gas-luchtmengsel onder LEL is, dan 
kan deze methode worden toegepast zowel bij het buiten bedrijf stellen 
alsook bij het in bedrijf stellen. 

  

 
1  In dit rapport wordt consequent LEL gebruikt, zie voor de motivatie bijlage XII: Verbranding, 

deflagratie, explosie en detonatie van gasmengsels. 
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Actie Methode Spoelmedium Vlamdover Motivatie / opmerking 

In
 b

e
d

ri
jf

 s
te

ll
e

n
 

Afblazen 
Inert gas 
(stikstof) 

Nee 
• Vlaminslag onmogelijk 

• Ontsteken waterstofpluim zeer 
onwaarschijnlijk 

Affakkelen Inert gas Nee • Vlaminslag onmogelijk 

Afblazen Lucht Nee 

• Ontsteken waterstofpluim zeer 
onwaarschijnlijk, dan ook geen 
vlaminslag 

• Als de kans bestaat dat stof 
(roest) uit de leiding wordt 
meegenomen kan dit mogelijk tot 
ontsteking van het afgeblazen 
waterstof leiden (en tot 
vlaminslag) 
o Nader onderzoek geadviseerd 

Afblazen Lucht 
Indien 

toegepast 

• Mogelijk belemmering af te blazen 
debiet waterstof 
o Nader onderzoek geadviseerd 

Affakkelen Lucht Ja • Aanzienlijke kans op vlaminslag 

 

B
u

it
e

n
 b

e
d

ri
jf

 s
te

ll
e

n
 

Afblazen Inert gas Nee 
• Vlaminslag onmogelijk 

• Ontsteken waterstofpluim zeer 
onwaarschijnlijk 

Affakkelen Inert gas Nee • Vlaminslag onmogelijk 

Afblazen Lucht Nee 

• Ontsteken waterstofpluim zeer 
onwaarschijnlijk, dan ook geen 
vlaminslag 

• Als de kans bestaat dat stof 
(roest) uit de leiding wordt 
meegenomen kan dit mogelijk tot 
ontsteking van het afgeblazen 
waterstof leiden (en tot 
vlaminslag) 
o Nader onderzoek geadviseerd 

Afblazen Lucht 
Indien 

toegepast 

• Mogelijk belemmering debiet af te 
blazen waterstof  
o Nader onderzoek geadviseerd 

Affakkelen Lucht Ja • Aanzienlijke kans op vlaminslag 

 

Ombouw 
aardgas 

naar 
waterstof 

Affakkelen 
Waterstof 
(verdrijft 
aardgas) 

Nee 
• Affakkelen i.v.m. de 

milieubelasting van aardgas 

 
 
Het in- en buiten bedrijf stellen is gevisualiseerd in Figuur 1 op de volgende bladzijde. 

Tabel 1: Overzicht afblazen en affakkelen 
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Figuur 1: Links verbeeld het ontluchten (in bedrijf stellen): stikstof wordt 
verdreven door waterstof 
Rechts verbeeld het ontgassen (buiten bedrijf stellen): waterstof wordt 
verdreven door stikstof 
De praktijk van het spoelen is dat er een zekere mate van gelaagdheid 
en menging ontstaat, dit is in de figuur verbeeld 

In bedrijf stellen Buiten bedrijf stellen 
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Management review 

The Distribution System Operators (DSO’s) are currently conducting various pilots 
regarding distribution of hydrogen. For carrying out these pilots safely, clarity in 
advance is demanded about the safety of crucial gas operations such as purging 
during venting (commissioning) and degassing ((temporary) decommissioning) of 
hydrogen pipes. 
 
The aim of this study and the study of purging of hydrogen pipes1 is to come to a safe 
and efficient way of venting (commissioning) hydrogen distribution pipes, making 
them pressure less and degassing them ((temporary) decommissioning). 
 
The result of this study is a set of standard operating procedures and – if necessary – 
suggestions for modifications to the Esders2 equipment, such that hydrogen can be 
vented or flared off safely and efficiently. 
 
The substantiation of these standard operating procedures is laid down in this report 
and in Kiwa report Purging of hydrogen pipes. This concerns a number of theoretical 
considerations and the results of practical tests. 
 
 

Conclusions 
Venting versus flaring 
Consideration of all the advantages and disadvantages of both techniques leads to 
the conclusion that both techniques are considered to be of equal standing and 
suitable for hydrogen. 
 
Comments: 

• When venting, the hydrogen plume can be ignited unintentionally, but the 
liability for this to occur is considered to be very low. 

• When flaring, one must be aware of trees and shrubs in the area. 
 
Venting 
From a safety point of view and with due observance of the usual safety measures, 
venting is a suitable and simple method for purging hydrogen pipes. From a safety 
point of view, it is comparable with natural gas.  
Venting hydrogen is 40 times less harmful to the environment. 
 
For shots of the performed practical tests, see: 

• Afblazen van waterstof wordt zichtbaar gemaakt door er rook aan toe te 
voegen 

• Afblazen van waterstof en lucht wordt zichtbaar gemaakt door er rook aan toe 
te voegen 

 
Venting installation 
It is not necessary to modify the Esders venting installation; the standard venting 
installation – as being used for venting natural gas – is also suited for venting 
hydrogen. 
 
 
 

 
1  See Kiwa-report Spoelen van waterstofleidingen, benodigde spoelsnelheid bij het ontluchten 

en ontgassen, GT-200289. “(Purging of hydrogen pipes, required purging speed for 
commissioning and decommissioning)” 

2  Esders provided the equipment for the study and contributed to the costs of the study 

https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
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The following remarks are relevant: 

• When purging1 hydrogen pipes with an inert gas, the use of a hydrogen flame 
arrestor is not necessary. 
Motivation: in this case flame flashback is impossible. 

• The following applies when purging hydrogen pipes with air: 
o It is not necessary to use a hydrogen flame arrestor. 

Reasoning: the liability the hydrogen plume will be ignited – and that 
flame flashback will occur in the pipeline – is considered very low. It 
is noted here that dust – if present in the pipe and carried along with 
the gas flow – could possibly lead to ignition of the vented hydrogen*. 

o The use of a hydrogen flame arrestor can be used as an extra safety 
measure. The liability of (too much) obstruction of het gas flow to be 
vented is a disadvantage*. 

*) See recommendations. 
 
Flaring 
From a safety point of view and with due observance of the usual safety measures, 
flaring is a suitable and quite simple method for purging hydrogen pipes. From a 
safety point of view, it is of equal standard to flaring of natural gas. 
 
For shots of the performed practical tests, see: 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
diffusor en waterstof-vlamdover 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
waterstof-vlamdover (zonder diffusor) 

• Affakkelen van waterstof. De affakkelinstallatie is bij iedere proef anders 
opgebouwd 

 
Flaring installation 
It is not necessary to modify the Esders flaring installation; the standard flaring 
installation – as being used for natural gas flaring – can also be used for flaring 
hydrogen. 
 
The following remarks are relevant: 

• When purging hydrogen pipes with inert gas, the use of a hydrogen flame 
arrestor is not necessary. 
Reasoning: in this case flame flashback is impossible. 
Note: however, if nitrogen purging has been incomplete, causing air to remain 
in a pipe section, the following applies: 

o If it concerns a "dead" branch that has not been purged with nitrogen, 
then the liability of flame flashback is negligible. After all, more than 
20% of air must then be included in the hydrogen-nitrogen mixture to 
be flared in order to cause flame flashback, and this is considered 
very unlikely. In this case, the air is absorbed by diffusion and this is 
process runs sufficiently slow. 

o If it concerns a mesh pipe that is included in the purging with 
hydrogen, but not has been purged with nitrogen, then flame 
flashback cannot be excluded. In this case it is recommended to use 
a hydrogen flame arrestor (pay attention to the limitation of the flow 
rate) or to switch over to venting. 

• When commissioning hydrogen pipes, where the air is expelled directly by 
hydrogen, a hydrogen flame arrestor must be used. The disadvantage of this 
is that the flow of gas to be flared is (possibly too much) obstructed *. 
Reasoning: when flaring without a hydrogen flame arrestor, there is a 
considerable risk of flame flashback. 

 
1  When purging is mentioned, this refers to both venting (commissioning) and degassing 

(decommissioning). 

https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
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*) See recommendations. 
 
Standard operating procedures 
The draft standard operating procedures such as these have been drawn up, for 
example for The Green Village, with regard to venting and flaring, can be used safely. 
 
The following remarks are relevant: 

• When purging hydrogen pipes with inert gas, the use of a hydrogen flame 
arrestor is not necessary. 

• The following applies f purging hydrogen pipes with air: 
o The use of a hydrogen flame arrestor is not necessary for venting 

(see above for venting). 
o For flaring, a hydrogen flame arrestor must be used (see above for 

flaring). 

• With regard to the distances that must be observed, the following applies: 
o When venting, a minimum distance from ignition sources must be 

maintained that is ≈ 1.3 times longer than for natural gas (based on 
10% LEL1). 

o When flaring hydrogen, the same minimum distance can be 
maintained for the environment to be deposited as when flaring 
natural gas. 

 
Table 2 summarizes the results. 
 
 

Recommendations 
Recommendations are: 

• to investigate whether dust particles (rust particles), which may exist in the 
hydrogen network (the former natural gas network), can lead to unintentional 
ignition of the hydrogen and to a flame flashback. 

• to investigate the flow resistance of the required hydrogen flame arrestor(s) at 
various flow rates. 

• to investigate whether air-moving of hydrogen pipelines can be used safely or 
even add to safety. 
Note: if the hydrogen flow is diluted by air-moving or can be diluted to such 
an extend that the gas-air mixture to be vented is below LEL, this method can 
be used for both decommissioning and commissioning. 

 
  

 
1  LEL is consistently used in this report, see appendix XII for the motivation: Combustion, 

deflagration, explosion and detonation of gas mixtures. 
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Action Method Purge 
medium 

Flame 
arrestor 

Motivation/ remark 

C
o

m
m

is
s
io

n
in

g
 

Venting 
Inert gas 
(nitrogen) 

No 
• Flame flashback impossible 

• Igniting hydrogen plume very 
unlikely 

Flaring Inert gas No • Flame flashback impossible 

Venting Air No 

• Igniting hydrogen plume very 
unlikely, so igniting hydrogen 
plume very unlike 

• If it is liable that substance (rust) 
from the pipe is swirled away with 
the flow, this may possibly lead to 
ignition of the vented hydrogen 
(and to flame flashback) 
o Research advised 

Venting Air If applied  
• Possible obstruction of the flow of 

hydrogen to vent 
o Closer investigation advised 

Flaring Air Yes • Significant risk of flame flashback 

 

D
e
c

o
m

m
is

s
io

n
in

g
 

Venting Inert gas No 
• Flame flashback impossible 

• Igniting hydrogen plume very 
unlikely 

Flaring Inert gas No • Flame flashback impossible 

Venting Air No 

• Igniting hydrogen plume very 
unlikely, so flame flashback very 
unlikely 

• If it is liable that substance (rust) 
from the pipe is swirled away with 
the flow,, this may possibly lead to 
ignition of the vented hydrogen 
(and to flame flashback) 
o Closer investigation advised 

Venting Air If applied  
• Possible obstruction of the 

hydrogen flow to be vented 
o Closer investigation advised 

Flaring Air Yes • Significant risk of flame flashback 

 

Conversion 
of natural 

gas to 
hydrogen 

Flaring 
Hydrogen 
(expels natural 
gas) 

No 
• Flaring due to the environmental 

impact of natural gas 

 
 
Commissioning and decommissioning is visualized in Figure 2 on the next page. 

Table 2: Overview venting and flaring 
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Figure 2 Left: this depicts venting (commissioning): nitrogen is expelled by 
hydrogen 
Right: this depicts degassing (decommissioning): hydrogen is expelled 
by nitrogen 
The practice of purging involves the creation of a certain degree of 
layering and mixing, which is shown in the figure 

Commissioning 
Decommissioning 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 11 - 

 

Inhoud 

Samenvatting 1 

Management review 6 

Inhoud 11 

1 Inleiding 14 

1.1 Aanleiding onderzoek 14 

1.2 Doel van dit onderzoek 14 

1.3 Resultaat 15 

1.4 Aanpak 15 

1.5 Leeswijzer 15 

2 Gedrag waterstofpluim bij afblazen 17 

2.1 Uitgangspunten berekeningen 18 

2.2 Afmetingen aardgaspluim in de buitenlucht 19 

2.3 Afmetingen waterstofpluim in de buitenlucht 20 

2.4 Vergelijking ontwikkeling waterstofpluim versus aardgaspluim 20 

2.5 Afmetingen waterstofpluim bij verschillende omstandigheden 21 
2.5.1 Invloed van het afblaasdebiet op de grootte van de pluim 21 
2.5.2 Invloed diffusor op de waterstofpluim 22 
2.5.3 Invloed debiet, temperatuur en wind op waterstofpluim 24 
2.5.3.1 Effect van debiet 24 
2.5.3.2 Effect van temperatuur 25 
2.5.3.3 Effect van windsnelheid 26 

2.6 Conclusies 27 

2.7 Beantwoording onderzoeksvragen 28 

2.8 Consequenties voor H2 VWI’s 29 

3 Waterstof afblazen 30 

3.1 Aanpak 30 

3.2 Theoretische beschouwing m.b.t. het optreden van onbedoelde ontsteking 30 

3.3 Praktijkervaring van Kiwa Technology 33 

3.4 Praktijkproeven verspreiding waterstof en lucht 35 
3.4.1 Eerste sessie praktijkproeven 36 
3.4.2 Tweede sessie praktijkproeven 36 

3.5 Bevindingen en conclusies 37 

3.6 Beantwoording onderzoeksvragen 39 

3.7 Consequenties voor H2 VWI’s 39 

4 Warmtestraling bij affakkelen 40 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 12 - 

 

4.1 Vergelijking warmtestraling waterstofvlam versus aardgasvlam. 40 

4.2 Samenvatting en conclusie 42 

4.3 Beantwoording onderzoeksvraag 42 

4.4 Consequenties voor H2 VWI’s 42 

5 Waterstof affakkelen 43 

5.1 Aanpak 43 

5.2 Theoretische beschouwing ontstekingsbronnen voor affakkelen 43 

5.3 Praktijkproeven ontstekingsbronnen 48 
5.3.1 Eerste sessie praktijkproeven 48 
5.3.2 Tweede sessie praktijkproeven 52 

5.4 Effecten bij het ontsteken van waterstof 54 

5.5 Samenvatting en conclusies 54 

5.6 Beantwoording onderzoeksvragen 56 

5.7 Consequenties voor H2 VWI’s 56 

6 Voor- en nadelen van afblazenen t.o.v. affakkelen 57 

6.1 Technische aspecten 57 

6.2 Veiligheidsaspecten 57 

6.3 Duurzaamheidsaspecten 58 

6.4 Economische aspecten 60 

6.5 Samenvatting en conclusies 60 

7 Risico-inventarisatie en -evaluatie – affakkelen en afblazen 61 

8 Werkinstructies 63 

8.1 Aanpak 63 

8.2 Algemeen 63 

8.3 Veiligheidswerkinstructies waterstof 64 

9 Afblaas- en affakkelinstallatie 67 

9.1 Afblaasinstallatie 67 

9.2 Affakkelinstallatie 67 

9.3 Beantwoording onderzoeksvragen 68 

10 Conclusies 69 

11 Aanbevelingen 72 

I Begrippenlijst 73 

II Stralingsfactoren bij weersomstandig-heden en dimensies afblaas 74 

III Gedrag waterstofpluim bij afblazen volgens SLAB-model 75 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 13 - 

 

IV VIAG 80 

V VWI’s aardgas – ontluchten, affakkelen of afblazen 81 

VI PGS 35 – Waterstof 83 

VII European Industrial Gases Association AISBL – doc. 211/17 89 

VIII European Industrial Gases Association AISBL – IGC doc. 121/14 91 

IX NPR 7910-1 93 

X Hydrogen – Autoignition and Leak Testing 94 

XI Literatuur aangaande straling van aardgas en waterstof 97 

XII Verbranding, deflagratie, explosie en detonatie van gasmengsels 99 

XIII Meetopstelling praktijkproeven affakkelen en afblazen 101 

XIV Risico-inventarisatie en -evaluatie – inleiding 102 

XV Risico-inventarisatie en -evaluatie – uitwerking voor affakkelen en 
afblazen 105 

XVI Waterstof-vlamdover 108 

XVII PBM’s voor duurzaam geproduceerde gassen 109 

XVIII Verspreiding van waterstof 111 

XIX Eigenschappen van waterstof 118 

XX Zuurstofconcentratie bij verdrijven lucht door stikstof 119 
 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 14 - 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 
Momenteel worden door de Regionale Netbeheerders diverse pilots uitgevoerd met 
betrekking tot de distributie van waterstof. Om deze pilots veilig te kunnen uitvoeren 
moet er op voorhand al duidelijkheid zijn over de veiligheid van cruciale 
gashandelingen zoals het spoelen bij het ontluchten (in bedrijf stellen) en het 
ontgassen ((tijdelijk) buiten bedrijf stellen) van waterstofleidingen. 

1.2 Doel van dit onderzoek 
Doelstelling van dit onderzoek is te komen tot een veilige en doelmatige wijze om 
waterstofdistributie-leidingen te ontluchten (in bedrijf stellen), drukloos te maken en te 
ontgassen ((tijdelijk) buiten bedrijf stellen) en te spoelen. Bij het spoelen van 
waterstofleidingen kan stikstof als barrière (buffergas) tussen het waterstof en de 
lucht worden toegepast. 
 
Voor het ontgassen wordt momenteel gebruik gemaakt van apparatuur van de firma 
Esders1. Deze apparatuur dient als uitgangspunt voor het onderzoek waarbij ook 
aanpassingen of uitbreidingen worden onderzocht die de veiligheid en/of 
doelmatigheid verhogen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan: 
 

• Afblazen van waterstof: 
o Onverdund. 
o Verdund met een verdunner (voor beperkte volumes, bijvoorbeeld 

het ontgassen van aansluitleidingen). 

• Affakkelen van waterstof: 
o Onderzoek naar de geschiktheid van de huidige toegepaste brander 

én een onderzoek naar voor de hand liggende alternatieven zoals 
een diffusiebrander. 

o Onderzoek naar de ontsteking van de waterstof in de 
affakkelinstallatie: 

▪ Ontsteking van het gas door een propaanbrander (zoals 
gebruikelijk bij het affakkelen van aardgas). 

▪ Ontsteken door een katalysator. 
▪ Ontsteken door een ander ‘heet element’. 

 
Opmerking: 
Bij afblazen wordt het uit de leiding te verwijderen gas (hier lucht, aardgas of 
waterstof) door een slang of afblaasinstallatie naar de omgeving afgeblazen. 
Bij affakkelen wordt het uit de leiding te verwijderen gas (hier aardgas of waterstof) 
door een affakkelinstallatie verbrand. 

 
1  De firma Esders heeft de apparatuur voor het onderzoek beschikbaar gesteld en bijgedragen 

in de kosten van het onderzoek. 
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1.3 Resultaat 
Het resultaat van dit onderzoek is een set van werkinstructies1 en – indien nodig – 
een voorstel voor aanpassingen aan de apparatuur2 van Esders, zodat veilig en 
doelmatig waterstof kan worden afgeblazen c.q. afgefakkeld. 
In dit rapport zijn de resultaten verwerkt van het theoretisch onderzoek, enkele 
kleinschalige praktijkproeven en de resultaten van het onderzoek spoelen van 
waterstofleidingen3. Deze resultaten vormen de onderbouwing van de concept 
werkinstructies. 

1.4 Aanpak 
Het onderzoek is opgedeeld in drie onderdelen, een theoretisch onderzoek, een 
workshop met beslissingsmoment en een praktijkonderzoek. 
 
 

 
 
 
 

1. Het opstellen van een theoretische beschouwing rondom de voor- en nadelen 
van affakkelen en afblazen, risico’s bij affakkelen en afblazen. Het eventueel 
doen van voorstellen voor het aanpassen van de concept waterstof 
werkinstructies (VWI H2) die zijn opgesteld voor The Green Village. 
Daarnaast het uitvoeren van een aantal kleine praktijkproeven. 

2. Een werksessie met alle betrokkenen waarin de resultaten worden 
besproken/bediscussieerd, en waar wordt besloten over eventuele 
vervolgstappen met praktijkonderzoek.  

3. Waar van toepassing wordt praktijkonderzoek uitgevoerd. 
 
De theoretische beschouwing valt uiteen in een aantal deelonderzoeken. De aanpak 
wordt in de diverse hoofdstukken verder toegelicht. 
 
Opmerking: 
Het praktijkonderzoek is nog niet uitgevoerd behoudens enkele praktijkproeven met 
het op kleine schaal afblazen en affakkelen. 

1.5 Leeswijzer 
Enkele opmerkingen bij het lezen van dit rapport: 

• Waterstof(gas) wordt in dit rapport zowel voluit geschreven alsook met het  
symbool H2. 

• Ook voor aardgas4 geldt dat dit zowel voluit is geschreven maar ook als 
symbool CH4. 

 
1  In deze werkinstructies moet worden aangegeven welke maatregelen getroffen moeten 

worden bij affakkelen en/of afblazen. Welke risico beperkende maatregelen moeten worden 
getroffen bij deze handelingen, hierbij rekening houdend met windsnelheden, mogelijke 
ontstekingsbronnen, etc.  

2  Hierbij valt onder meer te denken aan het toepassen van een waterstof-vlamdover, de 

configuratie van de (uitmonding) van de afblaasinstallatie en de hoogte van de 
uitstroomopening. 

3  Zie het Kiwa-rapport Spoelen van waterstofleidingen, benodigde spoelsnelheid bij het 
ontluchten en ontgassen, GT-200289. 

4  Bedoeld is aardgas G25 (L-gas 14% N2 + 86% CH4), tenzij anders vermeld. 

1. Theoretisch 
onderzoek

2. Workshop
GO/NO GO

3. Praktijk 
onderzoek

Resultaat: 
Set van werkinstructies en 
mogelijk aanpassingen aan 
apparatuur om veilig en 
doelmatig af te kunnen blazen 
of fakkelen. 
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• Voor de eenheid m3/h geldt dit moet worden gelezen als m3
n/h. 

• Voor LEL wordt ook wel de term LFL (Lower Flammability Limit) gebruikt. Zie 
voor een toelichting bijlage XII. In dit rapport wordt uitsluitend LEL1 gebruikt. 

 
De globale opbouw van het rapport is als volgt: 

• Eerst wordt met betrekking tot het afblazen de grootte en het gedrag van 
waterstofpluimen berekend, hoofdstuk 2, waarna in hoofdstuk 3 ingegaan 
wordt op het afblazen van waterstof en de consequenties voor het in- en uit 
bedrijfstellen van waterstofleidingen. 

• Vervolgens wordt met betrekking tot het affakkelen ingegaan op de 
warmtestraling van de vlam, hoofdstuk 4, waarna in hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op het affakkelen van waterstof en de consequenties voor het in- 
en uit bedrijfstellen van waterstofleidingen. 

• In hoofdstuk 6 wordt het afblazen en affakkelen met elkaar vergeleken. 

• In hoofdstuk 7 is de risico-inventarisatie en -evaluatie met betrekking tot het 
in- en uit bedrijfstellen van waterstofleidingen opgenomen. 

• In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten van de voorgaande hoofdstukken 
vertaald naar de consequenties voor de Veiligheid WerkInstructies (VWI’s). 

• Of er aanpassingen aan de afblaas- of affakkelinrichting nodig zijn, wordt 
beschreven in hoofdstuk 9. 

• Hoofdstuk 10 en 11 bevatten respectievelijk de conclusies en aanbevelingen. 

• Verder zijn er 20 bijlagen opgenomen. 

 
1  De Lower Explosion Limit (LEL) voor waterstof is 4,1%. 
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2 Gedrag waterstofpluim bij afblazen 

In dit hoofdstuk wordt het gedrag van de waterstofpluim die bij afblazen vrijkomt 
beschouwd en vergeleken met de gedragingen van een aardgaspluim. Verder zijn 
ook berekeningen uitgevoerd bij verschillende debieten, met verschillende 
windsnelheden, temperaturen, en is de invloed bepaald van een diffusor op de 
afblaaspijp van de afblaasinstallatie.  
 
Opmerking: in de periode van het maken van de berekeningen was de verwachting 
dat de spoelsnelheid bij waterstof 3x hoger zou moeten zijn dan bij aardgas vanwege 
de geringere dichtheid1. Gebleken is dat de spoelsnelheid nagenoeg hetzelfde kan 
blijven (zie het Kiwa-rapport Spoelen van waterstofleidingen, benodigde 
spoelsnelheid bij het ontluchten en ontgassen, GT-200289). Voor waterstof is 
daardoor achteraf gezien in dit rapport met een te negatief scenario gerekend. 
 
Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt: 

• Hoe de waterstofpluim zich ontwikkelt in de buitenlucht. 

• Hoe snel het waterstofgas zich verspreidt. 

• Welke omstandigheden een rol spelen bij de verspreiding (snelheid, 
windrichting, druk, e.d.) bij verschillende drukken tussen 0 en 8 bar waarbij 
wordt bekeken welke effecten het heeft als de druk daalt (naar atmosferisch 
indien het net leeg wordt geblazen). 

• Wat de risico’s zijn die voortvloeien uit het gedrag van de vrijgekomen 
waterstofpluim in vergelijking met een aardgaspluim. 

 
Aanpak: 

• Het gedrag wordt met een theoretisch model berekend gebruik makend van 
Computational Fluid Dynamics (CFD), waarbij ook de grens wordt 
aangegeven waarbinnen de waterstofconcentratie hoger is dan 10% LEL 
(Lower Explosion Limit)2. 

• Ter vergelijking is eenzelfde berekening (zelfde omstandigheden en energie-
inhoud) met aardgas uitgevoerd. Hierbij wordt de grens aangegeven 
waarbinnen de aardgasconcentratie hoger is dan 10% LEL. 

• Het gedrag van uitstromend waterstof is op kleine schaal inzichtelijk gemaakt 
met een rookgenerator (zie 3.4). 

 
Opmerkingen: 

• Met het theoretisch model wordt de verspreiding van gassen berekend. Dit 
model gaat uit van een vrije veld situatie. De uitstroomsnelheid (druk) en de 
windrichting worden in het theoretisch model meegenomen, en ook 
turbulentie in de atmosferische grenslaag. Het effect van de aanwezigheid 
van obstakels (bijvoorbeeld afblazen in het zog van een gebouw) blijft buiten 
beschouwing. 

• De vergelijking is op basis van de LEL, omdat deze maatgevend is voor de 
kans op ontsteking (deflagratie). De kans op detonatie van de gaspluim 
(zowel voor H2 als voor CH4), in de buitenlucht en bij de omvang die hier 
relevant is, is nihil3. (Zie bijvoorbeeld NSS1740.16 NASA (1997) SAFETY 
STANDARD FOR HYDROGEN AND HYDROGEN SYSTEMS Guidelines for 

 
1 Voor de berekeningen op basis van het SLAB-model zie bijlage II. 
2  Naast LEL wordt ook wel de term LFL (Lower Flammability Limit) gebruikt. Zie voor een 

toelichting bijlage XII. In dit rapport wordt uitsluitend LEL gebruikt. 
3  In theorie geldt dat detonatie (schokgolfvorming) onmogelijk is bij een waterstofconcentratie 

tussen > 4,2% en < 18,4%. Het pluimvolume dat bij afblazen van distributieleidingen 
aanwezig is, is te klein om in de open lucht een vlamfront tot een schokgolf te laten 
ontwikkelen (zie genoemde referentie NASA, bijlage X). 
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Hydrogen System Design, Materials Selection, Operations, Storage, and 
Transportation). 

• Zie voor aanvullende informatie het document van EIGA1: Hydrogen vent 
systems for customer applications, Doc 211/17. Zie bijlage VII. 

2.1 Uitgangspunten berekeningen 
De CFD-berekeningen2 hebben als referentie een aardgaspluim die is geproduceerd 
vanuit een uitmonding 33,7 mm x 3,2 mm, op 2,5 m hoogte boven maaiveld, met een 
debiet 100 m3

n/h3 in de atmosfeer met een windsnelheid van 1,5 m/s4, bij een 
temperatuur van 20 ºC. Aardgas bestaat uit 86 vol% methaan en 14 vol% N2 (G25, 
referentiegas volgens EN 433). In de atmosfeer, stroomopwaarts van de pluim, heerst 
een windprofiel met een logaritmisch snelheidsverloop met de hoogte (ruwheidlengte 
z0 = 0,1 m). Een dergelijk profiel is typisch de stroming over een open ruimte met hier 
en daar obstakels van 1 m hoogte, bijvoorbeeld een brede straat (waarbij het 
straatmeubilair en aanwezige begroeiing de obstakels vormen). 
 
 

 

 

Ten opzichte van de referentiepluim met aardgas zijn vergelijkende berekeningen 
gedaan van een pluim van waterstof. De doorgerekende variaties betreffen 
pluimdebiet, windsnelheid, temperatuur en aanwezigheid van een diffusor. 
 
Beoordeelde parameters zijn: 

 
1  European Industrial Gases Association. 
2  De CFD-berekeningen zijn uitgevoerd door Demcon-Bunova op specificaties van Kiwa 

Technology. 
3  In NEN 7244-7 wordt een spoelsnelheid van 1 m/s vermeld. Voor een leiding DN 200 

betekent dit een debiet van circa 100 m3
n/h. In Nederland heeft 96% van de 

gasdistributieleidingen een diameter ≤ DN 200. 
4  Een windsnelheid van 1,5 m/s ter hoogte van de uitmonding (2,5 m) is een typische 

windsnelheid in Nederland voor stedelijk gebied. 

Figuur 3: Overzicht van de geometrie en atmosferische condities 
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• Pluimvolume tussen 0 en10% LEL. 
o Aardgas tussen 0 en 0,59 Vol% gas in lucht 
o Waterstof tussen 0 en 0,41 vol% gas in lucht 

• Pluimvolume tussen 0 en 100% LEL. 
o Aardgas tussen 0 en 5,9 Vol% gas in lucht 
o Waterstof tussen 0 en 4,1 vol% gas in lucht 

• Lengte van de pluim (tot 100% en tot 10% LEL). 

• Hoogte van de pluim (tot 100% en tot 10% LEL). 

2.2 Afmetingen aardgaspluim in de buitenlucht 
De concentraties van aardgas rondom de uitmonding zijn weergegeven in Figuur 4. 
 
 

 

Het volume van de pluim is bepaald op de volgende wijze. Het volume van alle 
roostercellen waarin de concentratie op de hoekpunten hoger is dan 100% LEL is 
berekend (voor aardgas 5,9 vol% gas in lucht). Dit zijn de roostercellen binnenin de 
pluim. Het volume van alle roostercellen waarvan minstens één hoekpunt een 
concentratie heeft van meer dan 100% is berekend en minstens een hoekpunt een 
concentratie heeft van minder dan 100%. Dit zijn de roostercellen op het ‘oppervlak’ 
van de pluim. Het pluimvolume is de som van het volume van de cellen binnenin plus 
de helft van het volume van de cellen aan het oppervlak. 
 

 
 

Het volume van het ‘oppervlak’ is een indicatie van de nauwkeurigheid van de 
volumebepaling. Deze wordt beperkt doordat er een grens is aan het aantal 

Figuur 4: Vorm en concentratie verdeling in de aardgaspluim, debiet 100 m3
n/h 

(dwarsdoorsnede over hart van de uitmonding) 

Figuur 5: Grafische uitleg: het volume binnen de LEL-waarde rekent de gele 
elementen niet mee (exclusief). Het volume buiten de LEL-waarde 
rekent de gele elementen wel mee (inclusief) 
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roostercellen i.v.m. de rekentijd en de geheugencapaciteit van de computer. Met deze 
methode is een nauwkeurigheid van ±10% gerealiseerd. D.w.z. dat pluimgrootte 
maximaal 10% kan afwijken, reken-technisch is dit niet significant. Een iets ander 
rekenrooster kan verschillen tot deze omvang veroorzaken. 

 100% LEL 10% LEL 

Lengte (ΔX) [m] 0,780 14,90 

Hoogte (ΔY) [m] 1,200   2,73 

Volume [m3] 0,065 13,50 

2.3 Afmetingen waterstofpluim in de buitenlucht 
Voor een waterstofpluim is een berekening gemaakt onder dezelfde geometrie en 
atmosferische condities. Hierbij komt de vraag naar voren op welke basis we pluimen 
met elkaar vergelijken: op basis van volumestroom of op basis van benodigde 
spoelsnelheid. Vanwege het verschil in dichtheid tussen aardgas en waterstof, kan 
worden beargumenteerd dat bij waterstof de minimum spoelsnelheid een factor 2 à 3 
groter moet zijn om stratificatie van lucht en gas in de leiding te vermijden. Daarom is 
in eerste instantie de vergelijkende berekening gemaakt met een waterstofpluim van 
300 m3/h. Dit levert het onderstaande resultaat. 

 100% LEL 10% LEL 

Lengte (ΔX) [m] 4,53 31,80 

Hoogte (ΔY) [m] 1,74  4,47 

Volume [m3] 1,20 75,00 

 
 
De waterstofpluim is in alle opzichten groter dan de aardgaspluim. Hij is zelfs zo groot 
dat de 10% LEL grens zich uitstrekt voorbij de rekendomein grens van 20 m 
stroomafwaarts. 

2.4 Vergelijking ontwikkeling waterstofpluim versus aardgaspluim 
In Figuur 6 zijn de pluimen van aardgas 100 m3

n/h en waterstof 300 m3
n/h op dezelfde 

schaal afgebeeld en tevens pluimen van aardgas 100 m3
n/h en waterstof 100 m3

n/h. 
 

Aardgas 100 m3
n/h en waterstof 300 m3

n/h Aardgas 100 m3
n/h en waterstof 100 m3

n/h 

  

  

Tabel 3: Pluimafmetingen aardgas 100 m3
n/h 

Tabel 4: H2-pluimafmetingen 300 m3
n/h 

Figuur 6: Links: vergelijking aardgaspluim (100 m3
n/h) met waterstofpluim (300 m3

n/h) 
Rechts: vergelijking aardgaspluim (100 m3

n/h) met waterstofpluim 
(100 m3

n/h) 
Bruin is CH4 en groen is H2 
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Uit de vergelijking van de twee pluimen komen de volgende conclusies naar voren: 

• De onderkant (10% LEL grens) van de waterstofpluim valt ongeveer samen 
met de onderkant van de aardgaspluim. 

• Afgezien van het verschil in grootte (vanwege het verschil in volumedebiet) 
en ondanks het grote dichtheidsverschil tussen aardgas en waterstof, wijkt 
het stijggedrag van de waterstofpluim nauwelijks af van de aardgaspluim. 

 
In Figuur 7 zijn de pluimen van aardgas 100 m3

n/h en waterstof 100 m3
n/h op dezelfde 

schaal afgebeeld. 
 
 

 

Uit de vergelijking van de twee pluimen komen de volgende conclusies naar voren: 

• De waterstofpluim is in volume groter dan aardgaspluim, ook in lengte. 

• Voor het 10% LEL volume is het verschil verhoudingsgewijs aanmerkelijk 
minder.  

• Als de snelheid van de jet eenmaal is uitgewerkt, dan is de wind alles 
bepalend. 

• De aardgaspluim stijgt in het begin onder een iets grotere hoek dan de 
waterstofpluim. 

• De onderkant (10% LEL grens) van de waterstofpluim ligt onder de onderkant 
van de aardgaspluim. 

2.5 Afmetingen waterstofpluim bij verschillende omstandigheden 

2.5.1 Invloed van het afblaasdebiet op de grootte van de pluim 
Gebaseerd op ervaring van de eerste twee vergelijkende berekeningen, is een 
nieuwe set van berekeningen uitgevoerd met waterstofpluimen met verschillende 
variaties. 
Allereerst is gekeken naar het effect van variatie in volume debiet. Hierbij is gerekend 
met 300, 100 en 10 m3

n/h in een rekendomein van 40 m lengte. De berekening met 
300 m3

n/h is dus een herhaling van de eerdere berekening, maar nu in een domein 
dat groot genoeg is om ook de 10% LEL grens van de pluim te bevatten. 
 
 

Figuur 7: Vergelijking aardgaspluim (100 m3
n/h) met waterstofpluim (100 m3

n/h) 
Bruin is CH4 en groen is H2 
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 H2 300 m3
n/h H2 100 m3

n/h H2 10 m3
n/h CH4 100 m3

n/h 

 
100% 
LEL 

10%  
LEL 

100%  
LEL 

10%  
LEL 

100%  
LEL 

10%  
LEL 

100%  
LEL 

10%  
LEL 

∆X [m] 4,53 31,80 4,36 19,64 1,49 5,50 0,78 14,90 

∆Y [m] 1,74  4,47 1,73  2,64 0,20 0,42 1,20  2,73 

Vol [m3] 1,20 75,00 0,33 17,00 0,014 0,33 0,065 13,50 

2.5.2 Invloed diffusor op de waterstofpluim 
In de volgende set van berekening is de uitmonding van de afblaaspijp  
(van 33,7 mm x 3,2 mm) uitgebreid met een diffusor, met afmetingen zoals 
weergegeven in Figuur 9. 

Figuur 8: Zijaanzicht van H2-pluim (boven 300, midden 100, onder 10 m3
n/h)  

10% LEL en 100% LEL contouren 
Let op: de schaal van de bovenstaande figuren verschilt enigszins 

Tabel 5: H2-pluimafmetingen (bij 1.5 m/s zijwind) 
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De afblaaspijp met diffusor is doorgerekend met 10 m3
n/h en 100 m3

n/h. De 
berekening toont aan dat waterstof en lucht in de diffusor worden gemengd, voordat 
het mengsel vrij de atmosfeer in stroomt. Het effect op de pluimafmetingen is beperkt 
(zie Tabel 6).  
 
 

 

 

Figuur 9: Afmetingen de diffusor op de uitlaat van de afblaas 

Figuur 10: H2-pluim bij afblaaspijp met diffusor bij 10 m3
n/h 
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 H2 100 m3
n/h H2 10 m3

n/h 

 
100% LEL 10% LEL 100% LEL 10% LEL 

∆X [m] 3,55 (3,52) 19,30 (19,6) 1,17 (1,49) 7,23 (5,50) 

∆Y [m] 0,99 (0,95)  2,63 (2,64) 0,29 (0,20) 0,61 (0,42) 

Vol [m3] 0,35 (0,33) 16,50 (17,0) 0,018 (0,014) 0,66 (0,33) 

 
Toelichting: de waarde tussen (haakjes) zijn de waarden zonder diffusor uit Tabel 5. 
 
De conclusie is dat het nuttig effect van de diffusor beperkt is.  

2.5.3 Invloed debiet, temperatuur en wind op waterstofpluim 
In de volgende berekeningen is het effect van de windsnelheid, temperatuur en debiet 
bestudeerd. Hierbij is weer gebruikt gemaakt van afblaaspijp met een uitmonding 
33,7 mm x 3,2 mm, dus zonder diffusor. 

2.5.3.1 Effect van debiet  
Toelichting op de figuren: 

• Bij Figuur 12 (zie ook Figuur 5 op blz. 19): 
o De lijn ‘Exclusief’ is het volume zonder de gele cellen.  
o De lijn ‘Gemiddeld’ is het gemiddelde volume. 
o De lijn ‘Inclusief’ is het volume met de gele cellen. 

  

Figuur 11: H2-pluim bij afblaaspijp met diffusor bij 100 m3
n/h 

Tabel 6: H2-pluimafmettingen bij afblaaspijp met diffusor  
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• Bij Figuur 13: 
o X = 1.87F0.51: is X = 1.87 de lengte van de pluim (vanaf de uitmonding 

van de afblaas) bij het debiet van 10 m3 en F0.51 de factor waarmee de 
lengte van de pluim toeneemt bij toenemend debiet. 

o Y = 0.10F0.70: is Y = 0.10 de hoogte van de pluim (vanaf de uitmonding 
van de afblaas) bij het debiet van 10 m3 en F0.70 de factor waarmee de 
lengte van de pluim toeneemt bij toenemend debiet. 

 
 

  

  

In Figuur 12 is het volume van de 10% LEL H2-pluim weergegeven en van de 100% 
LEL H2-pluim.  
In Figuur 13 zijn de uiterste positie in X en Y van de 10% LEL en 100% LEL pluimen 
grafisch weergegeven voor alle vijf onderzochte debieten. Hieruit blijkt: 

o De lengte X en de hoogte Y van de pluim neemt toe naarmate het debiet 
groter is (zoals te verwachten).  

o Bij het afblazen van waterstof met een debiet tot 300 m3/h is op een afstand 
van vijf meter vanaf de afblaas de gasconcentratie lager dan 100% LEL.  

o Bij het afblazen van waterstof met een debiet tot 300 m3/h is tot op een 
afstand van 35 meter vanaf de afblaas de gemiddelde gasconcentratie hoger 
dan 10% LEL (op een hoogte van minimaal 2,5 m (uitmonding afblaas)1. 

2.5.3.2 Effect van temperatuur 
Voor de situatie met 200 m3

n/h volumebiet is het effect onderzocht van de 
temperatuur van het uitstromende gas. De temperatuur is verlaagd tot 10 ºC. 
Het effect op de pluimafmetingen en pluimvolume is marginaal. 

 
1  Het CFD-model berekent de tijdsgemiddelde concentratie op ieder punt. In de praktijk 

fluctueert de ontstane concentratie aanzienlijk rondom dit gemiddelde, als de afzonderlijke 
wervels van de turbulente stroming passeren. 

Figuur 12: Volume H2 bij 1.5 m/s zijwind, links bij 10% LEL, rechts 100% LEL bij 
een debiet 10, 50, 100, 200 en 300 m3

n\h 

Figuur 13: H2-pluimafmeting bij 1,5 m/s zijwind, links bij 10% LEL,  
rechts 100% LEL bij een debiet 10, 50, 100, 200 en 300 m3

n\h 
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 200 m3
n/h – 10 ºC 200 m3

n/h – 20 ºC 

 
100% LEL 10% LEL 100% LEL 10% LEL 

∆X [m] 4,35 26,35 4,35 26,31 

∆Y [m] 1,41   3,59 1,41   3,70 

Vol [m3] 0,79 44,00 0,79 44,20 

2.5.3.3 Effect van windsnelheid 
Tenslotte is het effect van variatie in windsnelheid bestudeerd bij de waterstofpluim 
van 200 m3

n/h bij 20 °C met de eenvoudige uitmonding (33,7 mm x 3,2 mm). 
Berekeningen zijn uitgevoerd bij 0,75 m/s en 3,0 m/s en vergeleken met de 
berekeningen bij 1,5 m/s. 
De resultaten zijn in de onderstaande figuren samengevat. 
 

  

  

Uit de figuren valt op te maken dat bij toenemende windsnelheid de pluim langer en 
dunner wordt en het netto effect is dat het H2-pluimvolume kleiner wordt. 
 
De wind heeft een groot effect op de verspreiding. Bij zwakke wind heeft de verticale 
impuls van de jet nog duidelijk invloed op de verspreiding. Vanaf windkracht 3 
overheerst het effect van de wind. De verspreiding is dan vooral in horizontale 
richting. Zie voor meer informatie bijlage XVIII. 

Tabel 7: H2-pluimafmetingen bij verschillende gastemperatuur 

Figuur 14: H2-pluimvolume als functie van de windsnelheid, links bij 10% LEL, 
rechts bij 100% LEL, bij een windsnelheid van 0,75 – 1,5 – 3,0 m/s 

Figuur 15: H2-pluimvolume als functie van de windsnelheid, links bij 10% LEL, 
rechts bij 100% LEL, bij een windsnelheid van 0,75 – 1,5 – 3,0 m/s 
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2.6 Conclusies 
De belangrijkste conclusies zijn (zie ook Tabel 8): 

• Het afblazen van waterstof leidt tot een grotere pluim dan het afblazen van 
hetzelfde volume aardgas. 

• Bij het afblazen van waterstof met een debiet tot 100 m3/h is op een afstand 
van vier meter vanaf de afblaas de gasconcentratie onder de explosiegrens – 
bij aardgas is dit ruim één meter. 
Op een afstand van 20 meter vanaf de afblaas is de gasconcentratie onder 
de 10% LEL-grens (op een hoogte van minimaal 2,5 m (uitmonding afblaas) 
en hoger – bij aardgas is dit 15 meter. 

• Bij het afblazen van waterstof met een debiet tot 300 m3
n/h moet tot op een 

afstand van 35 meter vanaf de afblaas rekening worden gehouden met een 
gasconcentratie boven de 10% LEL (op een hoogte van minimaal 2,5 m 
(uitmonding afblaas) en hoger. 

 
Overige conclusies zijn (zie ook Tabel 8): 

• De diffusor heeft nauwelijks invloed op de omvang en de vorm van de pluim. 

• De gastemperatuur heeft nauwelijks invloed op de omvang en de vorm van 
de pluim. 

• Naarmate de windsnelheid toeneemt, neemt de omvang van de pluim af. 

• Vanaf windkracht 3 wordt de pluim nagenoeg horizontaal weggeblazen. 
 
Opmerking:  

• Deze overige conclusies zijn gebaseerd op de berekeningen voor waterstof, 
maar vanwege het beperkte verschil tussen de gedragingen van een 
waterstofpluim en aardgaspluim (zie paragraaf 2.4) gelden deze conclusies 
ook voor aardgas. 

 
Toelichting op Tabel 8:  

• De resultaten van sommige berekeningen zijn meerdere keren in de tabel 
opgenomen om de vergelijking tussen de verschillende situaties te 
vergemakkelijken. Zo zijn bijvoorbeeld de resultaten van het afblazen van 
100 m3

n/h H2 bij een windsnelheid van 1,5 m/s drie keer in de tabel 
opgenomen: 1) vergeleken met CH4, 2) met en zonder diffusor, 3) vergeleken 
met 10, 50, 200 en 300 m3

n/h H2. 

• Als een resultaat voor een tweede keer of meerdere keren is vermeld is deze 
cursief weergegeven. 

• De X staat voor de lengte van de pluim Y voor de hoogte vanaf de 
uitmonding van de afblaas.  
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Me-
dium 

Flow 
 

[m3/h] 

Windsnel
-heid 

[m/s] 

Variatie X en Y 
100% LEL 

[m] 

Volume 
100% LEL 

[m3] 

X en Y 
10% LEL 

[m] 

Volume 
10% LEL 

[m3] 

CH4 100 1,5  0,78-1,20 0,065 14,90-2,73 13,50 

H2 100 1,5  3,52-0,95 0,330 19,64-2,64 17,00 

        

H2 10 1,5  1,49-0,20 0,014 5,50-0,42   0,33 

H2 10 1,5 Diffusor 1,17-0,29 0,018 7,23-0,61   0,66 

        

H2 100 1,5  3,52-0,95 0,330 19,64-2,64 17,00 

H2 100 1,5 Diffusor 3,55-0,99 0,350 19,30-2,63 16,50 

        

H2 10 1,5  1,49-0,20 0,014 5,50-0,42   0,33 

H2 50 1,5  2,77-0,63 0,130 15,92-1,74   6,50 

H2 100 1,5  3,52-0,95 0,330 19,64-2,64 17,00 

H2 200 1,5  4,35-1,41 0,800 26,31-3,70 46,00 

H2 300 1,5  4,53-1,74 1,200 31,80-4,47 75,00 

        

H2 200 0,75  3,10-2,30 0,870 22,60-5,08 61,00 

H2 200 1,5  4,35-1,41 0,800 26,31-3,70 46,00 

H2 200 3,0  5,34-0,91 0.500 32,09-2,19 26,00 

        

H2 200 1,5 T = 10 °C 4,35-1,41 0,790 26,35-3,59 44,00 

H2 200 1,5 T = 20 °C 4,35-1,41 0,790 26,31-3,70 44,20 

 

2.7 Beantwoording onderzoeksvragen 
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen herhaald en beantwoord. 
 

Vraag: Hoe ontwikkelt zich de waterstofpluim in de buitenlucht en hoe snel 
verspreidt het waterstofgas zich? 

Antwoord: Hoe de waterstofpluim zich ontwikkelt in de buitenlucht en hoe snel 
het waterstofgas zich verspreidt is, uit op te maken uit de diverse 
figuren en tabellen zoals deze zijn opgenomen in dit hoofdstuk en in 
bijlage XVIII. 

Dit geldt tevens voor wat betreft de omstandigheden die een rol 
spelen bij de verspreiding zoals het debiet, de uitmonding van de 
afblaas, temperatuur van het waterstof en de windsnelheid. 

Voor wat betreft de invloed van de windrichting geldt dat de pluim 
zich altijd met de wind mee verspreidt. 

Vraag: Welke omstandigheden spelen een rol bij de verspreiding (snelheid, 
windrichting, druk, e.d.) bij verschillende drukken tussen 0 en 8 bar 
waarbij wordt bekeken welke effecten het heeft als de druk daalt 
(naar atmosferisch indien het net leeg wordt geblazen)? 

Antwoord: Voor de effecten van het afblazen van waterstof bij de verschillende 
drukken in de leiding (tussen 0 en 8 bar) geldt het volgende: 

Tabel 8: Overzicht resultaten pluimberekeningen 
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Op enig moment daalt de druk en daarmee het debiet en zal de pluim 
qua volume en afmetingen steeds kleiner worden, zie de diverse 
waarden zoals vermeld in Tabel 8. 

Vraag: Wat zijn de risico’s die voortvloeien uit het gedrag van de 
vrijgekomen waterstofpluim in vergelijking met een aardgaspluim? 

Antwoord: De risico’s die voortvloeien uit het gedrag van de vrijgekomen 
waterstofpluim zijn vergelijkbaar met de risico’s van een 
aardgaspluim van hetzelfde debiet af te blazen gas, zie Tabel 8 en 
paragraaf 2.8.  
De effecten bij ontsteking zijn ongeveer hetzelfde, de kans op 
ontsteking is, bij zorgvuldig weren van ontstekingsbronnen uit de 
omgeving van de pluim, eveneens vergelijkbaar (spontane ontsteking 
van waterstof treedt niet op). 

2.8 Consequenties voor H2 VWI’s 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van berekeningen vertaald naar de 
consequenties voor de VWI’s. 
 
Uitgaande van een gelijk debiet (100 m3/h) af te blazen aardgas en waterstof 
(windsnelheid 1,5 m/s), dan geldt voor waterstof dat er rekening moet worden 
gehouden met: 

• Een pluim ≥ 100% LEL van circa 4 m (≈ 3 x zo lang is dan bij aardgas). 

• Een pluim ≥ 10% LEL van circa 20 m (≈1,3 x zo lang is dan bij aardgas). 

• Een pluimvolume ≥ 100% LEL van 1/3 m3 (≈ 5 x zo groot is dan bij aardgas). 
 
Bovenstaande betekent dat bij het afblazen van waterstof met een debiet van 
100 m3/h minimaal 20 m afstand moet worden aangehouden ten opzichte van 
ontstekingsbronnen (uitgaande van 10% LEL grens). Voor de gevarenzone tot op 
circa 2 m boven maaiveld zijn er geen consequenties, immers het waterstof wordt 
minimaal 2,5 meter boven maaiveld afgeblazen. 
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3 Waterstof afblazen 

Nu door de berekeningen inzicht is verkregen in de verspreiding van waterstof (zie 
hoofdstuk 2), wordt in dit hoofdstuk onderzocht onder welke omstandigheden het 
afgeblazen waterstof eventueel ontsteekt en op welke wijze(n) dit onbedoeld 
ontsteken van waterstof kan worden voorkomen. 
 
Nagegaan is: 

• Onder welke omstandigheden een waterstofpluim onbedoeld ontsteekt. 

• Welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om ontsteking van waterstof bij 
afblazen te voorkomen. Hierbij is de mogelijkheid van het verdunnen van het 
af te blazen waterstof meegenomen. 

3.1 Aanpak 
Literatuur met betrekking tot het afblazen is geraadpleegd en de belangrijkste punten 
daaruit zijn overgenomen.  
 
Verder heeft Kiwa Technology enige ervaring opgedaan met het afblazen van 
waterstof in opdracht van Gasunie1. Hierbij ging het om grote capaciteiten; te weten 
400 m3/h en 800 m3/h gedurende 15 minuten. Maar ook bij grotere capaciteiten tot 
maximaal 2.400 m3/h gedurende enkele seconden bij het drukloos maken van een 
afsluiterschema, als onderdeel van de Kiwa waterstofcursus.  
Daarnaast is er ook ervaring opgedaan met het afblazen met een capaciteit van circa 
24 m3/h bij genoemde waterstofcursus. Deze ervaringen worden beschreven en 
meegewogen in de totale analyse van de risico’s die zich kunnen voordoen bij het 
afblazen van waterstof. 
 
Ook zijn er op kleine schaal, vergelijkbaar met het ontluchten van een aansluitleiding, 
praktijkproeven uitgevoerd met afblazen. 

3.2 Theoretische beschouwing m.b.t. het optreden van onbedoelde 
ontsteking 
Als gas, waterstof of aardgas, wordt afgeblazen moet te allen tijden worden 
voorkomen dat dit onbedoeld tot ontsteking wordt gebracht. Dit betekent dat de 
locatie waar het gas wordt afgeblazen zorgvuldig moet worden bepaald, zodanig dat 
er gedurende het afblazen geen ontstekingsbronnen zijn die het gas kunnen 
ontsteken. Hierbij wordt er impliciet vanuit gegaan dat zelfontsteking van waterstof 
niet optreedt. Dit is gebaseerd op het document Hydrogen – Autoignition and Leak 
Testing, zie bijlage X, waarin wordt gesteld dat bij een goed ontwerp van de afblaas2 
er geen omstandigheid is die zelfontsteking zou kunnen veroorzaken. De warmte die 
nodig is om waterstof te ontsteken moet van een externe bron komen. 
 
In deze paragraaf is informatie dienaangaande opgenomen uit de volgende bronnen: 

• Veiligheidsinstructie aardgas – VIAG. Zie bijlage IV. 

• Veiligheidswerkinstructies – VWI H2-13, VWI H2-20 en VWI H2-21. Zie & 8.3. 

• Publicatie Gevaarlijke Stoffen PGS 35 – Waterstof. Zie bijlage VI. 

 
1  Kiwa Technology heeft toestemming van Gasunie om de ervaringen opgedaan tijdens het 

onderzoek voor Gasunie “Inzicht in de lekdichtheid van afsluiters en flensverbindingen en in 
de effecten bij afblazen van H2” in dit onderzoek te betrekken. 

2  Op basis van de documenten o.a. zoals opgenomen in de bijlage is er sprake van een goed 
ontwerp als onder andere aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) diameter afgestemd 
op de af te blazen hoeveelheid waterstof, tot 500 m3

n/h lijkt DN 25 en wanddikte 0,69 mm 
vooralsnog voldoende, 2) uiteinde RVS 304 3) voorziening voor het aarden van de 
affakkelinstallatie. 
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• European Industrial Gases Association AISBL (EIGA) – doc. 211/17. Zie 
bijlage VII. 

• EIGA – ICG doc. 121/14. Zie bijlage VIII. 

• NPR 7910-1. Classification of hazardous areas with respect to explosion 
hazard - Part 1: Gas explosion hazard, based on  
NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015. Zie bijlage IX. 

• Het document Hydrogen – Autoignition and Leak Testing. Zie bijlage X. 
 
VIAG 
De belangrijkste punten met betrekking tot het afblazen van gas zijn benoemd in 
artikel 6.8 van de VIAG. 
 
6.8 Uitstroming van gas en gevarenzone 

• Met uitstroming van gas en mogelijke ontstekingsbronnen moet bij 
gastechnische werkzaamheden altijd rekening worden gehouden. 

• Bij activiteiten waarbij vrije gasuitstroming verwacht mag worden moeten 
mogelijke ontstekingsbronnen zoveel mogelijk worden verwijderd of 
uitgeschakeld. Ontstekingsbronnen kunnen zijn: auto’s, machines, verlichting, 
gevelkachels, elektrische schakelkasten, hoogspanningslijnen, 
bovenleidingen van elektrische tractie, mobiele telefoons, PDA’s, enzovoort. 

• Er mogen geen ontstekingsbronnen zijn op de werkplek zelf en in de 
omgeving daarvan. 

 
(Concept) Veiligheid Werkinstructies H2

1 
De belangrijkste punten met betrekking tot het afblazen van gas uit de VWI’s zijn, 
aanvullend op de VIAG, de volgende: 

• Vul de leiding met waterstof, gebruik hierbij een antistatische slang. Tijdens 
het vullen met waterstof moet minimaal een AVP G-distributie toezicht houden op 
het uiteinde van de antistatische slang. 

• Ga je ontluchten, affakkelen of afblazen? Gebruik dan een metalen buis of 
een antistatische slang. Deze moet: 

o In een stabiele opstelling staan met een uitmonding op minimaal 
2,5 meter boven het maaiveld.  

o Op een veilige plek staan, zodat de veiligheid van personeel, 
omstanders en goederen niet in gevaar komt. 

• Een affakkelinstallatie moet een ontstekingsvoorziening hebben en een 
waterstof-vlamdover. 

• De antistatische slang én de affakkelinstallatie moeten een 
afsluitmogelijkheid hebben die wordt bediend door een AVP G-distributie. 

 
PGS 35 
De belangrijkste punten met betrekking tot het afblazen van gas uit de PGS 35 zijn: 

• Er is weinig energie voor nodig om het gas te doen ontsteken. Afhankelijk 
van de druk en de uitstroomsnelheid kan waterstof, met zeer lage energie, 
worden ontstoken waardoor een fakkelbrand ontstaat. 

• Om waterstof te kunnen ontsteken, is slechts een kleine hoeveelheid energie 
nodig (0,02 mJ). 

• Om ophoping van statische lading in de constructies te vermijden worden 
elektrisch goed geleidende materialen toegepast en moet worden gezorgd 
voor potentiaalvereffening. 

• Waterstof heeft een kleurloze, nauwelijks zichtbare, vlam en heeft vrijwel 
geen warmtestraling. 

 
  

 
1  Genoemde VWI’s zijn van The Green Village en Rendo. 
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EIGA – doc. 211/17 
De belangrijkste eisen met betrekking tot het afblazen (tot een maximum van 
500 mn

3/h) van gas uit dit document van EIGA zijn: 

• Afblaaspijp en geluiddemper van RVS 304. 

• Minimale wanddikte van de (RVS) afblaaspijp: 
o DN 25 ≥ 0,69 mm. 
o DN 50 ≥ 1,25 mm. 

• Geen vlamdover toepassen. 
 
EIGA – doc. 214/14 
De belangrijkste punten met betrekking tot het afblazen van gas uit dit document 
(scope is transport- en distributieleidingen) van EIGA zijn: 

• Grote volumes waterstof (niet nader gekwantificeerd) kunnen worden 
afgeblazen naar de atmosfeer op een veilige buitenlocatie. 

• Afblazen van leidingsystemen wordt het meest toegepast (meer dan 
affakkelen). 

• Om de kans op zelfontsteking te minimaliseren wordt RVS of een ander ‘niet 
vonken veroorzakend metaal’ geadviseerd voor het laatste deel, het uiteinde 
van de afblaas. 

• Er bestaat geen consensus over het nut en de noodzaak van vlamdovers en 
over het al dan niet spoelen met stikstof. Beide, zowel spoelen met stikstof en 
het toepassen van een vlamdover, kunnen geen kwaad. 

 
NPR 7910-1 
De belangrijkste punten uit de NPR 7910-1 met betrekking tot de zonering bij het 
afblazen van gas uit een vaste afblaas zijn: 

• Bij buitenluchtomstandigheden ontstaat een bolvormige gevarenzone met de 
gevarenbron als middelpunt. Daarbij geeft: 

o Een kleine gevarenbron (tot circa 1 g/s ≡ circa 40 m3/h) een zone met 
een straal van 1 m. 

o Een grote gevarenbron (tot circa 10 g/s ≡ circa 400 m3/h) een zone 
met een straal van 7 m. 

 
Hydrogen – Autoignition and Leak Testing 

• De zelfontstekingstemperatuur van waterstof is 1084 °F, 585 °C. 

• Bij een goed ontwerp van de afblaas is er geen omstandigheid die 
zelfontsteking zou kunnen veroorzaken. De warmte die nodig is om waterstof 
te ontsteken moet van een externe bron komen. 

 
De voornaamste informatie uit de hierboven genoemde documenten is: 

• Afblazen is een geaccepteerde techniek. 

• De afblaaspijp bestaat bij voorkeur uit roestvaststaal (RVS) of een ander ‘niet 
vonken veroorzakend materiaal’. 

• De uitmonding van de afblaas moet zich minimaal 2,5 meter boven het 
maaiveld bevinden. 

• Bij activiteiten waarbij vrije gasuitstroming verwacht mag worden moeten 
mogelijke ontstekingsbronnen worden verwijderd of uitgeschakeld. 

• Om ophoping van statische lading in de constructies te vermijden worden 
elektrisch goed geleidende materialen toegepast en moet worden gezorgd 
voor potentiaalvereffening. 

• Zelfontsteking van waterstof is niet realistisch. 
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Verdunnen van af te blazen waterstof 

Een effectieve manier om te voorkomen dat het afgeblazen waterstof ontsteekt is het 

zodanig verdunnen, vermengen met lucht, dat de waterstofconcentratie van het 

uitstromende waterstof/luchtmengsel onder de LEL ligt. Dit betekent dat aan 1 m3 

waterstof mimimaal 25 m3 lucht moet worden toegevoegd. Dit kan mogelijk worden 

gerealiseerd met een verdunner en een venturi (zoals toegepast bij air-moven).  
 
Verdunner 

De afmetingen van de verdunner inclusief afblaaspijp moeten zodanig zijn, dat het 

geheel voor de monteurs hanteerbaar is. Dit legt restricties aan de hoeveelheid 

waterstof die met een verdunner1 kunnen worden afgeblazen. Maar voor beperkte 

volumes, bijvoorbeeld het ontgassen van aansluitleidingen, is dit wellicht een goede 

methode. In het kader van dit onderzoek wordt deze optie (vooralsnog) niet 

onderzocht omdat een verdunner niet beschikbaar is. Ook wordt getwijfeld aan de 

toepasbaarheid van een verdunner (bij de nagenoeg atmosferische druk) en de 

noodzaak om het af te blazen te verdunnen bij het spoelen van aansluitleidingen. 

 

Opmerking: 

De verdunner is ontwikkeld voor het verdunnen van gas waarbij het gas met hoge 

druk vrijkomt. 
 
Air-moven 
Ook bij het air-moven wordt het waterstof verregaand verdund. Mogelijk dat door 
berekeningen de specificaties van de air-mover kunnen worden bepaald die benodigd 
zijn voor het voldoende verdunnen van het waterstof. 
 

Opmerking: 

Air-moven wordt toegepast bij het ontgassen van hoofdleidingen, maar zou mogelijk 

ook kunnen worden ingezet bij het ontluchten. Hierbij wordt dan het waterstof-

luchtmengsel – en op het eind van het ontluchtingsproces het pure waterstof – met de 

venturi verdund. Mogelijk zodanig dat het verdunde waterstof-luchtmengsel niet 

brandbaar is. 

3.3 Praktijkervaring van Kiwa Technology 
Zoals in paragraaf 3.1 vermeld heeft Kiwa Technology ervaring opgedaan met het 
afblazen van waterstof. Hierbij werd het waterstof afgeblazen door een 
afblaasinstallatie waarvan de uitmonding zich 2,5 meter boven maaiveld bevond2. 
 
Concreet gaat het om: 

A. Twee beproevingen waarbij waterstof is afgeblazen bij een capaciteit van 
10 g/s (≈ 400 m3/h) gedurende minimaal 15 minuten. 

B. Drie beproevingen waarbij waterstof is afgeblazen bij een capaciteit van 
20 g/s (≈ 800 m3/h) gedurende minimaal 15 minuten, zie Figuur 16. 

C. Ruim 25 cursussen waarbij waterstof is afgeblazen bij het drukloos maken 
van een afsluiterschema van Gasunie. De begindruk hierbij is 67 bar 
teruglopend naar atmosferisch. De maximale capaciteit bij aanvang van het 
afblazen is gedurende korte tijd (enkele seconden) circa 2.400 m3/h. 

D. Circa vijf cursussen waarbij waterstof is afgeblazen met een capaciteit van 
0 m3/h naar circa 24 m3/h (0 m/s naar 11 m/s3) in een tijdsbestek van 
ongeveer één minuut. 

 
1  Deze verdunner is ooit ontwikkeld door Kiwa Technology en is vrijelijk toepasbaar voor dit 

onderzoek.  
2  Voorafgaand aan de uitvoering van de praktijkproeven is een Risico-inventarisatie en  

–evaluatie (RI&E) uitgevoerd, evenals een taak taakrisico-analyse (TRA). Bij de uitvoering 
zijn persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen. 

3  De laminaire vlamsnelheid van waterstof is 3,46 m/s (van aardgas 0,43 m/s), bron NAS, 
2004. 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 34 - 

 

Opmerking: na genoemd aantal cursussen is het waterstof afgefakkeld 
waarbij het gas met een propaanbrander is ontstoken. Eerst propaanbrander 
aan, dan waterstof afblaaskraan open (hierbij is geen vlaminslag 
geconstateerd).  
 
Bij het afblazen van het waterstof genoemd onder A en B is de 
waterstofconcentratie op vastgestelde punten gemeten, zie Figuur 16.  
Bij die vijf beproevingen is op een hoogte van 1,8 m boven maaiveld de 
hoogst opgetreden gasconcentratie gemeten bij het afblazen van 20 g/s op 
2,5 meter benedenwinds van afblaas. De concentratie bedroeg 32% LEL. De 
gemiddelde waterstofconcentratie uitgezet naar de meettijd van 15 minuten 
waarbij met 20 g/s werd afgeblazen bedroeg 1,04% LEL. Deze gemiddelde 
waarde geeft een indicatie van de mate waarin waterstof op dit punt 
aanwezig was tijdens het afblazen. 

 
Bij al deze beproevingen en cursussen is het waterstof niet ontstoken.  
Bij de afblaasinstallatie(s) is geen waterstof-vlamdover toegepast, de afblaaspijp is 
van (koolstof)staal.  
 
Opmerking: 
Deze praktijkervaring is uiteraard geen bewijs dat zelfontbranding bij het afblazen niet 
kan optreden, het mag wel als bevestiging dienen bij het onderzoek door de NASA 
zoals dit is genoemd in bijlage X. 
 
In Figuur 16 zijn de waterstofconcentraties grafisch weergegeven die zijn gemeten op 
een hoogte van 8 meter boven maaiveld bij twee afzonderlijk metingen bij het 
afblazen van 100% H2 met 20 g/s. 
 
Toelichting: 

• De waarden links(onder) zijn de hoogst gemeten concentraties gedurende 
het afblazen, inclusief de tijd voor het inregelen van het debiet en – nadat de 
toevoer is gestopt – de tijd voor het drukloos maken (minimaal 15 minuten). 

• De waarden tussen de (haakjes) is de gemiddelde waterstofconcentratie 
uitgezet naar de meettijd van 15 minuten waarbij met 20 g/s werd afgeblazen. 
Deze waarde geeft een indicatie van de mate waarin waterstof op dit punt 
aanwezig was tijdens het afblazen. 

• Recht boven de afblaas is op 8 m boven maaiveld meer dan 100% LEL 
gemeten. Hierbij schakelt de gasdetector automatisch uit. Hierdoor is het niet 
mogelijk om de gemiddelde waterstofconcentratie te bepalen, dit is 
aangegeven als ‘Onbekend’. 
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3.4 Praktijkproeven verspreiding waterstof en lucht 
Tijdens de praktijkproeven bestond de afblaasinstallatie uit een 1” standpijp, zonder 
diffusor1. Bij de eerste sessie is ook een 2” waterstof-vlamdover toegepast. Het 
waterstof respectievelijk de lucht werd toegevoerd door een PE-leiding 32 mm met 
een lengte van 10 m. Er is geen stikstof (inert gas) toegepast als buffergas. 
 
Om het verspreiden van het waterstof respectievelijk de lucht zichtbaar te maken is 
een rookgenerator toegepast. Deze rookgenerator produceert de rook door het 
verdampen van een olie. De verdamping van deze olie is de drijvende kracht voor het 
transport van de damp naar het broekstuk (zie Figuur 17), vandaar wordt de rook 
meegenomen door het waterstof / de lucht. Het volume van het af te blazen gas 
neemt door de rook nauwelijks toe. 
 
Voor de uitvoering van de meetopstelling wordt verwezen naar bijlage XIII. 
 
 

 
1  De afblaasinstallatie inclusief 2” waterstof-vlamdover is beschikbaar gesteld door Esders. Zie 

eventueel de Brochure Fakkelinstallatie NL. 

Figuur 16:  Waterstofconcentraties van twee afzonderlijke metingen in LEL H2 bij 
afblazen met 20 g/s, gemeten concentraties op 8 m boven maaiveld 
De afstand tussen de meetpunten is telkens 2,5 m 

Bovenaanzicht Bovenaanzicht 

Zij-aanzicht Zij-aanzicht 
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3.4.1 Eerste sessie praktijkproeven 
In Tabel 9 zijn de uitgevoerde praktijkproeven beschreven. Bij deze proeven is bij het 
afblazen van 100% H2 rook meegenomen. Het genoemde debiet is het debiet 
waterstof, maar de rook voegt nauwelijks debiet toe. 
 
Voor de opnamen, zie: Afblazen van waterstof wordt zichtbaar gemaakt door er rook 
aan toe te voegen 

Praktijkproef Debiet 
[m3/h] 

V 
[m/s] 

Resultaat Film 
nr. 

100% H2 met rook wordt toegevoerd 3,6 1,4 De rook verspreidt zich verticaal 31 
32 

100% H2 met rook wordt toegevoerd, 
ontsteken met katalysator 

3,6 1,4 De katalysator ontsteekt zichtbaar 
de rookdeeltjes. Geen vlaminslag 

33 

 

3.4.2 Tweede sessie praktijkproeven 
In Tabel 10 zijn de uitgevoerde praktijkproeven beschreven. Bij deze proeven is bij 
het afblazen van 100% H2 rook meegenomen, idem bij 100% lucht. Het genoemde 
debiet is het debiet waterstof / lucht, maar de rook voegt nauwelijks debiet toe. 
 
Voor de opnamen, zie: Afblazen van waterstof en lucht wordt zichtbaar gemaakt door 
er rook aan toe te voegen 
  

Figuur 17: Afblaasinstallatie, rechts is (ook) de rookgenerator afgebeeld 

Tabel 9: Beschrijving van de eerste sessie praktijkproeven 

https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
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Praktijkproef Debiet 
[m3/h] 

V 
[m/s] 

Resultaat Film 
nr. 

100% H2 met rook wordt toegevoerd 5,0 1,9 De rook wordt nagenoeg 
horizontaal verspreid 

34 

100% H2 met rook wordt toegevoerd 5,0 1,9 De rook verspreidt zich vooral 
verticaal 

36 

100% H2 met rook wordt toegevoerd 5,0 1,9 De rook wordt nagenoeg verticaal 
verspreid 

39 

100% H2 met rook wordt toegevoerd 5,0 1,9 De rook wordt nagenoeg verticaal 
verspreid 

40 

     

100% lucht met rook wordt 
toegevoerd 

5,0 1,9 De rook wordt nagenoeg 
horizontaal verspreid 

35 

100% lucht met rook wordt 
toegevoerd 

5,0 1,9 De rook wordt dan weer 
nagenoeg horizontaal verspreid, 
dan weer verticaal 

37 

100% lucht met rook wordt 
toegevoerd 

5,0 1,9 De rook verspreidt zich vooral 
verticaal 

38 

 
Bespreking resultaten praktijkproeven met afblazen 

• Het zichtbaar maken van het af te blazen gas (waterstof en lucht) blijkt met 
een rookgenerator realiseerbaar. 

• De verspreiding van het gas blijkt niet of nauwelijks relatie te hebben met de 
dichtheid van het afgeblazen gas. 

• De windrichting en -snelheid blijken bepalende factoren te zijn voor de 
richting waarin het gas zich verspreidt. 

• De weerstand van de waterstof-vlamdover is een factor van belang in het 
bijzonder bij het uitstromen van grote hoeveelheden lucht en waterstof zoals 
bij het spoelen van hoofdleidingen. 

3.5 Bevindingen en conclusies 
De in deze pararaaf vermelde bevindingen en conclusies zijn gebaseerd op de 
literatuurstudie en de praktijkproeven zoals in dit hoofdstuk beschreven. 
 
De belangrijkste bevindingen zijn: 

• Zelfontsteking van waterstof treedt niet op. 

• Het is mogelijk om het af te blazen gas (waterstof en lucht) met een 
rookgenerator zichtbaar te maken. De bevindingen bij de gegeven 
omstandigheden (met name de uitstroomsnelheid van het gas) zijn: 

o De verspreiding van het gas blijkt niet of nauwelijks relatie te hebben 
met de dichtheid van het afgeblazen gas. Dit komt overeen met de 
berekeningen in paragraaf 2.4, zie bijvoorbeeld Figuur 6.  
Een verklaring hiervoor is deze: op het moment dat het gas zich 
meer en meer vermengt met de omgevingslucht, nadert de dichtheid 
het gas-luchtmengsel de dichtheid van de omgevingslucht. 

o De windrichting en -snelheid blijken (bij de geringe uitstroomsnelheid) 
bepalende factoren te zijn voor de richting (hier bedoeld horizontaal 
of verticaal) waarin het gas zich verspreidt. 

 

Tabel 10: Beschrijving van de tweede sessie praktijkproeven 
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Overige bevindingen zijn: 

• De afblaaspijp bestaat bij voorkeur uit roestvaststaal (RVS) of een ander ‘niet 
vonken veroorzakend materiaal’. 
Opmerking: bij het afblazen van het afsluitschema van Gasunie en bij de 
waterstofcursus wordt een (koolstof)stalen afblaaspijp toegepast. 

• De uitmonding van de afblaas moet zich minimaal 2,5 meter boven het 
maaiveld bevinden. 

• De toepassing van een buffergas bij de beproevingen zou geen toegevoegde 
waarde hebben gehad. 

• Bij activiteiten waarbij vrije gasuitstroming verwacht mag worden, moeten 
mogelijke ontstekingsbronnen worden verwijderd of uitgeschakeld. 

• Om ophoping van statische lading in de constructies te vermijden, worden 
elektrisch goed geleidende materialen toegepast en moet worden gezorgd 
voor potentiaalvereffening. 

 
De belangrijkste conclusies zijn: 

• Afblazen is – veiligheids-technisch gezien en met inachtneming van de 
gebruikelijke veiligheidsmaatregelen1 – een goede en eenvoudige methode 
voor het spoelen van waterstofleidingen. 
Dit onderzoek geeft (vooralsnog) geen enkele (veiligheids-technische) reden 
die het afblazen van waterstofdistributieleidingen belemmert. 
Opmerkingen:  

o Als de verwachting is dat er stof meekomt bij het afblazen dan is het 
niet uit te sluiten dat het waterstof ontsteekt door de wrijvingswarmte 
die ontstaat door de onderlinge wrijving van de stofdeeltjes. 
De kans hierop wordt gering geacht, maar voor netdelen die bekend 
staan vanwege stofproblemen dienen netbeheerders hier rekening 
mee te houden en eventueel nader onderzoek naar te (laten) doen. 

• Er is geen aanleiding gevonden voor het toepassen van een waterstof-
vlamdover, zie ook de RI&E bijlage XV. Integendeel: voor het ontluchten van 
– in het bijzonder hoofdleidingen (grote capaciteit af te blazen gas) – kan het 
toepassen van een waterstof-vlamdover hinderlijk zijn vanwege de 
afmetingen en het gewicht2. 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met lucht geldt het volgende: 
o Het toepassen van een waterstof-vlamdover is niet noodzakelijk. 

Motivatie: de kans dat de waterstofpluim wordt ontstoken – en dat 
daarbij vlaminslag in de leiding optreedt – wordt zeer onwaarschijnlijk 
geacht. 

• Voor het buiten bedrijf stellen van waterstofleidingen door air-moven geldt het 
volgende: 

o Een waterstof-vlamdover is (naar alle waarschijnlijkheid) niet nodig 
omdat het gas bij het air-moven naar verwachting voldoende wordt 
verdund (tot onder LEL). 

 
Opmerkingen:  

o Het toepassen van een waterstof-vlamdover als extra veiligheidsmaatregel 
kan worden overwogen, zie echter voetnoot 2. 

  

 
1  Zie hoofdstuk 6. 
2 De 2” waterstof-vlamdover, welke is toegepast bij het onderzoek en geschikt is voor het 

ontluchten van aansluitleidingen, weegt 7,7 kg. Een waterstof-vlamdover geschikt voor het 
afblazen bij hoofdleidingen kan mogelijk 40 à 50 kg wegen, zie bijlage XVI. 
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3.6 Beantwoording onderzoeksvragen 
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen herhaald en beantwoord. 
 

Vraag: Onder welke omstandigheden ontsteekt een waterstofpluim?  

Antwoord: Ontsteking ontstaat uitsluitend als er een externe ontstekingsbron 
zich bevindt in het gebied waarin zich een waterstofconcentratie van 
100% LEL bevindt. Zie hiervoor hoofdstuk 2. 

Zelfontsteking treedt niet op. 

Opmerking: in de gasstroom meegenomen stofdeeltjes 
(roestdeeltjes) kunnen vonken veroorzaken door statische 
elektriciteit. Deze vonken kunnen een ontsteekbron zijn. 

Vraag: Welke beheersmaatregelen zijn noodzakelijk om ontsteking van 
waterstof bij afblazen te voorkomen? Hierbij de mogelijkheid van het 
verdunnen van het af te blazen waterstof meenemen. 

Antwoord: De maatregelen zijn: 

• Het voorkomen van ontstekingsbronnen. 

• Het toepassen van een RVS afblaaspijp of een 
gecertificeerde antistatische halfgeleidende slang type Ω 
(Ohm). 

• Het aarden van de afblaasinstallatie. 

• Afblazen op minimaal 2,5 m boven maaiveld. 

Het verdunnen van waterstof door air-moven is een mogelijkheid 
maar (nog) niet onderzocht. Het verdunnen met de zogenaamde 
verdunner (zie paragraaf 3.2) is niet haalbaar. 

3.7 Consequenties voor H2 VWI’s 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van de theoretische beschouwing en de 
praktijkonderzoeken vertaald naar de consequenties voor de VWI’s. 
 
Deze consequenties zijn: 

• Afblazen van waterstof kan als methode voor het spoelen van 
waterstofleiding als werkwijze worden opgenomen. Hierbij gelden de 
gebruikelijke voorschriften, zoals onder andere: 

o De uitmonding van de afblaas moet zich minimaal 2,5 meter boven 
het maaiveld bevinden. 

o Er moet worden gezorgd voor potentiaalvereffening (aarden van de 
afblaasinstallatie). 

o Geen ontstekingsbronnen in de nabijheid. 
Voor de consequenties met betrekking tot de veiligheidsafstanden bij 
afblazen van waterstof wordt verwezen naar paragraaf 2.8. 

• Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn: 
o Een afblaaspijp uit roestvaststaal (RVS) of een ander ‘niet vonken 

veroorzakend materiaal’. 
o Een zuurstofdetector voor het vaststellen dat de lucht in voldoende 

mate uit de leiding is verdreven (bij het spoelen met een inert gas). 
Deze zuurstofconcentratie moet zijn ≤ 0,4% (zie bijlage XX). 

o Een zuurstofdetector als PBM (bij het spoelen met een inert gas). 
o Bij in bedrijf stellen het spoelen met een inert gas of het toepassen 

van een waterstof-vlamdover. 
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4 Warmtestraling bij affakkelen 

In dit hoofdstuk wordt de warmtestraling van een waterstofvlam vergeleken met de 
warmtestraling van een aardgasvlam bij het affakkelen. 

4.1 Vergelijking warmtestraling waterstofvlam versus aardgasvlam. 
Een waterstofvlam is vrijwel onzichtbaar, niet alleen in het zichtbare licht, maar ook 
de stralingsemissie in het infrarood is aanmerkelijk geringer dan die van methaan en 
aardgas. De oorzaak hiervan wordt toegeschreven aan het ontbreken van uit koolstof 
gevormde roetdeeltjes die in een aardgasvlam een grote bijdrage leveren aan de 
straling. 
Bij grote gasuitstroom langs de bodem is het verschil minder uitgesproken. De 
meegeblazen stofdeeltjes zullen ook in een waterstofvlam een bijdrage leveren in de 
straling en ook (beperkt) zichtbaar zijn. Bij een standaard affakkel procedure speelt 
dit effect geen rol. 
 
Een ander aspect is dat een waterstofvlam (bij eenzelfde druk en uitstroomopening) 
waarschijnlijk een iets andere vorm heeft dan een aardgasvlam. Het waterstof wordt 
met een hogere snelheid in de omgevingslucht geïnjecteerd en de 
verbrandingssnelheid is hoger. Dit heeft invloed op de stralingsbelasting in de 
nabijheid van de vlam. Voor de vlammen uit de affakkelinstallaties voor 
werkzaamheden aan een distributienet (ca. 255 mn

3 H2/h1) is dit waarschijnlijk van 
ondergeschikt belang.  
De stralingsbelasting van een vlam wordt door [Moline et al.] gegeven door de 
volgende empirische correlatie formule: 
 

𝑄 = 𝑉𝐹 𝑆 𝜏 
Met:  
 Q stralingsbelasting [W/m2] 
 VF view factor [-] 
 S bron sterkte [W] 

  transparantie van de atmosfeer (voor kleine vlammen  = 1) 
 

𝑆 =  𝜒 �̇� Δ𝐻𝑐 
Met: 
 S bronsterkte [MW] 

  radiant fraction [-] 
 �̇� bron massastroom [kg/s] 

 Hc energie inhoud [MJ/kg] 
 

𝜒 = 0.085 𝑙𝑜𝑔10(𝑡𝑓 𝑎𝑓 𝑇𝑎𝑑
4 ) − 1.16 

Met: 

  radiant fraction [-] 
 tf verblijftijd [ms] 
 af absorptie coëfficiënt [m-1] 
 Tad adiabatische vlamtemperatuur [K] (H2: 2.390 K, CH4: 1.963 K) 
  

 
1  De vermelde 255 mn

3 geldt voor PE-leiding DN 300, SDR 17,6 en een spoelsnelheid van 

1,0 m/s. 
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Figuren uit international journal of hydrogen energy 34 (2009) 9611–9619. Properties 
of large-scale methane/hydrogen jet fires E. Studer, Jamois, S. Jallais, G. Leroy,  
J. Hebrard, V. Blanchetière. 
 
Voor een vergelijking tussen methaan en waterstofvlammen is vooral het verschil in 
radiant fraction (warmtestraling) interessant. Dit is in bovenstaande figuur 
weergegeven (Fig. 3: De effectieve fractie stralende gassen in de vlam als functie van 
het methaangehalte). Uit de figuur blijkt dat de warmtestraling daalt van 17% bij puur 
methaan (gele pijl) naar 11% bij pure waterstof (rode pijl).  
Het verschil in absorptie coëfficiënt is ook bijna een factor 2, maar het verschil in 
adiabatische temperatuur werkt in de andere richting (zie in bovenstaande figuur 
(Fig. 2: De atmosferische absorptielengte van warmtestraling als functie van het 
waterstofgehalte β in aardgas)). Beide effecten zijn kleiner dan het effect in radiant 
fraction, omdat de factoren in de logaritme staan, bovendien is de verblijftijd van de 
verbrandingsgassen in de vlam bij waterstof (waarschijnlijk) korter dan bij aardgas.  
Het uitgangspunt voor de vergelijking is dat bronsterkte �̇� Δ𝐻𝑐 voor een waterstof 
fakkel hetzelfde is als voor een aardgasfakkel, gebaseerd op een ongeveer gelijke 
waarde van de Wobbe-index. Hier wordt uitgegaan van drie keer zoveel volume H2 uit 
dan CH4 en daarom is de bronsterkte gelijk. 
Zonder gedetailleerde vlam- en pluimberekeningen is het moeilijk om een eventuele 
verandering in viewfactor in te schatten, maar naar verwachting wordt de vlam en dus 
de viewfactor kleiner vanwege de hogere verbrandingssnelheid van waterstof. 
Het bovenbeschreven model is bedoeld voor grote vlammen waar de impuls van de 
gasstroom belangrijker is dan de krachten t.g.v. dichtheidsverschillen (lage Froude 
getallen). Dit is zeker het geval bij de jet-stroming bij incidenten met 
transportleidingen, maar in iets mindere mate geldig voor affakkelinstallaties.  
Desondanks, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de stralingsbelasting van een 
waterstoffakkel lager is dan die van een aardgasfakkel van hetzelfde vermogen. Ter 
illustratie zie Tabel 11, voor verdere informatie zie de bijlagen II en XI. 

Symbool Omschrijving Aardgas (CH4) Waterstof (H2) 

Q Stralingsbelasting [kW/m2] 0,476 0,315 

VF Viewfactor [1/m2] (benadering) 0,0032 0,0032 

R Afstand [m] 5 5 

S Bronsterkte [kW] 149,5 99,0 

 Transparantie atmosfeer [-] 1 1 

Tabel 11: Stralingsbelasting aardgas en waterstof 
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Symbool Omschrijving Aardgas (CH4) Waterstof (H2) 

 Radiant fraction [-] (stralingswarmte) 0,17 0,11 

ḿ Volumestroom [m3
n/h] 100 300 

Hc Calorische waarde [MJ/m3
n] 31,65 10,80 

4.2 Samenvatting en conclusie 
Als de hoeveelheid af te fakkelen waterstof drie keer zo groot is als de hoeveelheid af 
te fakkelen aardgas, dan is de bronsterkte ongeveer gelijk. Echter, de viewfactor bij 
waterstof is kleiner vanwege de hogere verbrandingssnelheid van waterstof en 
daarmee is ook de warmtestraling lager. 
 
Op basis van bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de 
stralingsbelasting van waterstoffakkel lager is dan die van een aardgasfakkel van 
hetzelfde vermogen. Anders gezegd: bij het affakkelen van 100 m3/h waterstof is de 
stralingsbelasting lager dan bij het affakkelen van 100 m3/h aardgas. 

4.3 Beantwoording onderzoeksvraag 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksvraag herhaald en beantwoord. 
 

Vraag: Wat zijn de veiligheidsafstanden bij affakkelen?  

Antwoord: In de praktijk kunnen dezelfde veiligheidsafstanden aangehouden 
worden als bij aardgas. 

4.4 Consequenties voor H2 VWI’s 
In deze paragraaf wordt de uitkomst van vergelijking van de warmtestraling van een 
waterstofvlam en een aardgasvlam vertaald naar de consequenties voor de VWI’s. 
 
Voor wat betreft de veiligheidsafstanden bij het affakkelen kan dezelfde afstand 
worden aangehouden als bij het affakkelen van aardgas. Dit geldt voor die situaties 
waarbij de energie-inhoud van het af te fakkelen waterstof en aardgas gelijk is. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij het affakkelen van 300 m3/h waterstof en het affakkelen van 
100 m3/h aardgas. 
Is het debiet gelijk dan zal de warmtebelasting bij waterstof ongeveer een derde zijn 
en kan met een kleinere afstand worden volstaan. 
 
In de praktijk betekent dit dat het mogelijk is om zich bij de affakkelinrichting op te 
houden bijvoorbeeld voor het bedienen van de afblaasafsluiter en het meten van de 
gasconcentratie. Wel is het raadzaam de affakkelinrichting bovenwinds te benaderen. 
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5 Waterstof affakkelen 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoek naar de wijze(n) waarop waterstof veilig kan 
worden ontstoken bij het affakkelen. 
 
Voor het affakkelen zijn de volgende mogelijkheden beschouwd: 

• Diffusiebrander: 
o Propaanbrander. 
o Heet element. 

• Katalysator. 
 
Vervolgens zijn de kansrijke ontstekingsbronnen op kleine schaal onderzocht. Hierbij 
is ook praktijkonderzoek gedaan naar de noodzaak en werking van een vlamdover. 
Zo is onderzoek gedaan naar de risico’s van verschillende debieten en 
waterstofconcentraties in lucht bij het affakkelen; wanneer treedt vlaminslag op? 

5.1 Aanpak 
Ten eerste is een theoretische beschouwing uitgevoerd aangaande de 
ontstekingsbronnen voor de diffusiebrander (propaanbrander, heet element) en van 
een katalytische ontstekingsbron. Daarbij zijn de bijbehorende beheersmaatregelen 
benoemd. Dit onderdeel is afgerond met een vergelijking van de ontstekingsbronnen 
teneinde de meest geschikte ontstekingsbron te kunnen selecteren. 
 
Ten tweede zijn op kleine schaal beproevingen gedaan om de geschiktheid van de 
ontstekingsbronnen te onderzoeken. Het betreft de volgende ontstekingsbronnen1: 

• De propaanbrander. 

• De katalysator. 

5.2 Theoretische beschouwing ontstekingsbronnen voor affakkelen 
In deze paragraaf worden de drie ontstekingsbronnen beschouwd, waarbij het heet 
element en de katalysator worden vergeleken met de propaanbrander. De genoemde 
voor- en nadelen van de ontstekingsbronnen moeten tegen die achtergrond worden 
gelezen.  
 
Propaanbrander 
Met een propaanbrander kan een mengsel van waterstof en lucht gemakkelijk worden 
ontstoken2. Er is in dat opzicht geen verschil met aardgas.  
 
Het voordeel van een propaanbrander is dat het een beproefde, betrouwbare en 
eenvoudige techniek is.  
 
Nadelen zijn: 

• Propaan is een fossiele brandstof, het bedrijven van een propaanbrander 
zorgt voor emissie van broeikasgassen.  

• Er zijn propaanflessen nodig. Dit vereist veiligheidsmaatregelen op de 
werkplek, een opslag voor de flessen en logistiek van inkoop en retour. 
Opmerking: een propaanbrander behoort tot het standaard gereedschap van 
monteurs van de netbeheerder en aannemers van 
gasleidingwerkzaamheden. 

 
1  Het heet element is niet in het praktijkonderzoek betrokken. 
2  De vlamtemperatuur van een propaanbrander ligt op ca. 1.900 ⁰C. De 

zelfontbrandingstemperatuur van aardgas is 620 °C en van waterstof 585 °C (bron 

publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl). 
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• De brander brandt ook buiten het waterstof/luchtmengsel en vormt daarmee 
een risico. Er wordt met open vuur gewerkt, met name bij het aansteken van 
de brander is er een (geringe) kans op verwonding (brandwonden). Dit is 
minder het geval bij een heet element en katalysator. 

 
Opmerking: 
Het toepassen van stikstof als ‘tussengas’ zal de goede werking van de 
propaanbrander mogelijk belemmeren: door het stikstof zal de vlam mogelijk doven. 
 
Heet element 
Naast een propaanbrander kan ook met een ‘heet element’ een 
waterstof/luchtmengsel worden ontstoken. 
 
De temperatuur van het hete element moet hoger zijn dan de 
zelfontstekingstemperatuur van waterstof (585 °C). Een eenvoudig ‘heet element’ is 
de gloeiontsteker die wordt gebruikt voor het voorgloeien van een dieselmotor. 
Dieselmotoren hebben 850 °C nodig voor zelfontsteking.  
Bosch Duratherm gloeiontstekers regelen zelf hun temperatuur. De karakteristiek van 
een Duratherm gloeiontsteker is weergegeven in Figuur 18. 
 
 

 

Tijdens het starten bereikt de gloeiontsteker zijn hoogste temperatuur. Daarna wordt 
gedurende drie minuten de temperatuur geregeld tussen 1.000 en 1.100 ⁰C. Hiermee 
wordt de emissie van de dieselmotor beperkt in de periode die voorafgaat aan het 
bereiken van voldoende hoge bedrijfstemperatuur.  
 
Een doorsnede van de gloeiplug is weergegeven in Figuur 19. 
 
 

 

Figuur 18:  Karakteristiek van een Bosch Duratherm gloeiontsteker (rood) 

Figuur 19:  Doorsnede van een Bosch Duratherm gloeiontsteker 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 45 - 

 

Het linker gedeelte van de gloeiontsteker wordt verhit door de verwarmingsspoel 
(heating coil). De temperatuur wordt geregeld door de regelspoel (regulating coil). De 
gloeibuis (glow tube) is gemaakt van hittebestendig Inconel 601 staal en maakt deel 
uit van de stroomkring. 
 
De temperatuurregeling van de gloeiontsteker is geschikt voor het drie minuten 
aanwezig laten zijn van een continue ontstekingsbron voor waterstof. Wellicht is het 
mogelijk om deze tijd te verlengen. 
Een gloeiontsteker werkt zonder aanpassingen op de boordenergie van een diesel 
bestelbus. Er moet wel een apart elektrisch circuit op het elektrische systeem worden 
aangesloten voor het gebruik bij de fakkel. 
 
Het voordeel van een gloeiontsteker zijn de lage kosten want een in massa 
geproduceerde gloeiontsteker voor dieselmotoren kan voor de fakkel worden 
gebruikt. Het accupakket van een bestelbus voor onderhoudswerkzaamheden bevat 
voldoende lading om het element meerdere malen per dag te gebruiken.  
 
Nadelen zijn: 

• Het heet element kan ook buiten het waterstof/luchtmengsel heet zijn. 
Hiervoor zijn echter eenvoudige oplossingen mogelijk, zoals een kooi die 
aanraking voorkomt. 

• De servicewagen moet opgesteld staan in de nabijheid van de 
affakkelinstallatie, op kabellengte afstand. Is dit niet haalbaar, dan zal een 
stroomaggregaat moeten worden toegepast. 

 
Katalysator 
De katalysator heeft een honingraatstructuur, zie Figuur 20. De actieve stof, een 
mengsel van platina en palladium, is op het oppervlak van de kanalen aangebracht. 
Het mengsel van waterstof en lucht stroomt door de kanalen. 
 
 

 

De keramische drager van de katalysator is een schijf met diameter van 100 mm. 
Overige kenmerken van de katalysator zijn opgenomen in Tabel 12. 
  

Figuur 20: Katalysator. Doorsnede is 100 mm 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 46 - 

 

Leverancier en type BASF; REX 1329 

Platina-Palladium-Rhodium 
verhouding 

9:1:0 

Dichtheid edelmetaalbelading 90 g/ft3 

Structuur van de drager 400 kanalen/inch2 

 
 
De werking van een katalysator is als volgt: als een mengsel van waterstof en lucht in 
contact komt met een katalysator, dan zal de reactie tussen zuurstof en waterstof bij 
omgevingstemperatuur spontaan verlopen. Dit is te merken aan een 
temperatuurverhoging en de vorming van water of stoom.  
 
Afhankelijk van de concentratie waterstof in lucht is het gedrag van de “vlam” anders. 
Toelichting: 

• Waterstofconcentratie < 100% LEL 
o Situatie 1: het brandende mengsel is niet in staat om voldoende 

energie aan niet-brandende delen van het mengsel door te geven. 
Het mengsel zal alleen in de katalysator branden. 

• Waterstofconcentratie ≥ 100% LEL 
o Situatie 2: de snelheid waarmee het mengsel de katalysator 

instroomt is lager dan de vlamsnelheid van 3,5 m/s. 
Het vlamfront zal stroomopwaarts bewegen en verlaat de katalysator 
via de instroomzijde. Om de vlam te laten stabiliseren is een 
branderdek nodig dat stroomopwaarts van de katalysator wordt 
geplaatst. Dit kan het branderdek van de fakkel zijn. 

o Situatie 3: de snelheid waarmee het mengsel de katalysator 
instroomt is hoger dan de vlamsnelheid van 3,5 m/s. 
Het mengsel zal ontbranden zodra het de katalysator instroomt. Het 
is voor het vlamfront echter niet mogelijk tegen de stroom in te 
bewegen en het zal dus stabiliseren aan de instroomzijde van de 
katalysator. 

 
De constructie van de fakkel is erop gericht dat situatie 2 optreedt en situatie 3 niet, 
zie Figuur 21. 
 
De beschrijving van de positienummers in Figuur 21 is als volgt: 

1. Katalysator 
2. Diffusor 
3. Afblaaspijp 
4. Vlamdover 

Tabel 12: Kenmerken van de katalysator  
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De voordelen van een katalysator zijn: 

• Werkt zonder hulpenergie. 

• Het waterstof wordt ook bij lage waterconcentraties in lucht bedrijfszeker 
ontstoken. 

 
De nadelen zijn: 

• Het waterstof moet met lucht zijn voorgemengd; er is ook bij een katalysator 
zuurstof vereist om het waterstof te verbranden. 

• De katalysator moet gereactiveerd worden als deze circa drie maanden niet 
is gebruikt. Dit reactiveren kan gemakkelijk met een föhn (circa 80 ⁰C) in 
15 minuten worden uitgevoerd. 

• De katalysator mag niet vochtig zijn (dan moet deze eerst worden gedroogd). 
Als het regent moet de katalysator aan de bovenzijde worden afgeschermd. 

 
Opmerking: 
Het toepassen van stikstof als buffergas zal de goede werking van de katalysator 
belemmeren: het stikstof voorkomt het verbranden van (de lage concentraties van) 
het waterstof. 
 
Samenvatting 
Een samenvatting en weging van de theoretische beschouwing van het ‘heet 
element’ en de katalysator t.o.v. de propaanbrander is in Tabel 13 weergegeven.  
Op basis van de uitkomsten van de beschouwing is besloten het heet element niet in 
het initiële praktijkonderzoek te betrekken, de katalysator wel. Echter, hetgeen bij de 
theoretische beschouwing al was onderkend, namelijk dat het waterstof met lucht 
moet zijn voorgemengd, bleek tijdens de praktijkproeven met de huidige 
affakkelinstallatie niet (voldoende) realiseerbaar. Voor toepassing van de katalysator 
zou een speciale affakkelinstallatie moeten worden ontworpen. Dit maakt dat het 

Figuur 21: Werking katalysator 
Links situatie 1: waterstofconcentratie < 100% LEL 
Midden situatie 2: waterstofconcentratie ≥ 100% LEL, uitstroomsnelheid 
lager dan vlamsnelheid 
Rechts situatie 3: waterstofconcentratie ≥ 100% LEL, uitstroomsnelheid 
hoger dan vlamsnelheid 
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technische aspect (vooralsnog) de doorslag geeft en de keus voor de ontstekingsbron 
op de propaanbrander valt. 

Aspect Propaanbrander Heet element Katalysator 

Economisch 0 - 1 + 5 

Technisch 0 - 2 - 6 

Veiligheid 0 + 3 + 7 

Duurzaam 0 0 4 + 8 

 
Motivatie: 
1  Behoort niet tot het standaard gereedschap. Vergt een beperkte aanpassing van 

de servicewagen: aansluiting en bedieningsapparatuur voor het ‘heet element’. 
2  De servicewagen moet in de nabijheid van de affakkelinstallaties staan opgesteld. 
3  Minder kans op brandwonden (indien voorzien van een kooi). 
4  Bij het opwekken van de elektrische stroom komt CO2 vrij. 
5  Behoort niet tot het standaardgereedschap maar eenmaal aangeschaft zijn er 

verder geen onkosten (lange levensduur). 
6  Waterstof moet zijn voorgemengd met minimaal ca. 30% lucht. Enig onderhoud is 

vereist na drie maanden inactief zijn. Moet worden afgeschermd bij neerslag. 
7  Ook geringe waterstof/luchtmengsels worden verbrand. Minder kans op 

brandwonden. 
8  Waterstof wordt volledig verbrand (indien voorgemengd met lucht) waardoor geen 

enkele negatieve invloed op het milieu. 

5.3 Praktijkproeven ontstekingsbronnen 
De praktijkproeven zijn in twee sessies uitgevoerd; initiële proeven die experimenteel 
van aard waren, gevolgd door gestructureerde proeven. 

5.3.1 Eerste sessie praktijkproeven 
Tijdens de eerste initiële praktijkproeven was de affakkelinstallatie in eerste instantie 
als volgt opgebouwd: een 1” standpijp waarop een 2” vlamdover is gemonteerd. Op 
de vlamdover bevindt zich een diffusor (kegelvormige uitmonding), zie Figuur 22 
links. 
Vervolgens zijn beproevingen uitgevoerd waarbij de affakkelinstallatie als volgt was 
opgebouwd: de 2” vlamdover waarop de 1”standpijp, zie Figuur 22 rechts1. 
Het waterstof respectievelijk het waterstof-luchtmengsel werd toegevoerd door een 
PE-leiding 32 mm met een lengte van 10 m. 
 
Opmerking:  
De toepassing van de affakkelinstallatie zoals getoond in Figuur 22 is niet conform de 
instructies van de fabrikant vanwege het beproeven van diverse uitvoeringsvormen. 
 
Voor de uitvoering van de meetopstelling wordt verwezen naar bijlage XIII. 
 
Voor de opnamen, zie: Affakkelen van waterstof. De affakkelinstallatie is bij iedere 
proef anders opgebouwd 
 

 
1  De afblaasinstallatie is beschikbaar gesteld door Esders. Zie eventueel de Brochure 

Fakkelinstallatie NL. De bij de eerste sessie proeven is een diffusor van Kiwa toegepast. 

Tabel 13: Vergelijkende weging van de ontstekingsbronnen 
+ Positief t.o.v. de propaanbrander 
0  Neutraal t.o.v. de propaanbrander 
- Negatief t.o.v. de propaanbrander 

https://youtu.be/_ST2wltTCbY
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
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In Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16 en Tabel 17 zijn de uitgevoerde praktijkproeven 
beschreven.  

Praktijkproef Debiet 
[m3/h] 

V 
[m/s] 

Ontste-
king 

Resultaat Film 
nr. 

100% H2 wordt toegevoerd 3,6 1,4 Propaan-
brander 

H2 ontsteekt en blijft branden. 
Geen vlaminslag 

- 

100% H2 wordt toegevoerd 3,6 1,4 Kataly-
sator 

H2 ontsteekt en blijft branden. 
Geen vlaminslag 

17 

H2-luchtmengsel, 20% H2, 
wordt toegevoerd 

4,0 1,5 Propaan-
brander 

H2 ontsteekt niet - 

≈ Stoichiometrisch, 
26% H2, H2-luchtmengsel 
wordt toegevoerd 

9,8 3,7 Kataly-
sator 

Katalysator is actief. De fakkel 
wordt echter niet aangestoken 

- 

H2-luchtmengsel, 66% H2, 
wordt toegevoerd 

2,4 0,9 Propaan-
brander 

H2 ontsteekt niet - 

H2-luchtmengsel, 85% H2, 
wordt toegevoerd 

4,3 1,6 Propaan-
brander 

H2 ontsteekt maar dooft - 

  

 
1  Deze uitvoering van de fakkelinstallatie wijkt af van de fakkelinstallatie van Esders. Zie Figuur 

24 voor Esders uitvoering van de fakkelinstallatie. 

Figuur 22: De opstelling van de fakkelinstallatie1  
Links met de waterstof-vlamdover op de standpijp, voorzien van diffusor 
(met propaanbrander)  
Rechts met de waterstof-vlamdover onderaan de standpijp, zonder 
diffusor 

Tabel 14: Beschrijving van de praktijkproeven met de waterstof-vlamdover op de 
standpijp, met diffusor 
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Praktijkproef Debiet 
[m3/h] 

V 
[m/s] 

Ontste-
king 

Resultaat Film 
nr. 

≈ Stoichiometrisch  
H2-luchtmengsel, 33% H2, 
wordt toegevoerd 

12,0 4,6 Propaan-
brander 

Makkelijk te ontsteken. Vlaminslag 
in PE-leiding. Medium brandt op 
mengpunt (Figuur 23). 

20 

 

Praktijkproef Debiet 
[m3/h] 

V 
[m/s] 

Ontste-
king 

Resultaat Film 
nr. 

≈ Stoichiometrisch  
H2-luchtmengsel, 33% H2, 
wordt toegevoerd 

2,4 0,9 Propaan-
brander 

H2 ontsteekt niet 18 

≈ Stoichiometrisch  
H2-luchtmengsel, 26% H2, 
wordt toegevoerd 

8,8 3,3 Propaan-
brander 

Vlaminslag in de pijp, de vlam 
komt niet voorbij de waterstof-
vlamdover. 

21 

 

Praktijkproef Debiet 
[m3/h] 

V 
[m/s] 

Ontste-
king 

Resultaat Film 
nr. 

≈ Stoichiometrisch  
H2-luchtmengsel, 25% H2, 
wordt toegevoerd 

4,0 1,5 Propaan-
brander 

H2 ontsteekt en blijft branden. 
Geen vlaminslag 

19 

 
 
Bespreking resultaten eerste sessie praktijkproeven met affakkelen 
Propaanbrander 
Met de propaanbrander is 100% H2 goed te ontsteken, uiteraard nadat er enige 
menging met omgevingslucht heeft plaatsgevonden.  
Echter, een voorgemengd waterstof-luchtmengsel is niet (< 66% H2 in lucht) tot 
nauwelijks (< 85% H2 in lucht) te ontsteken. Bij 85% H2 in lucht ontstak de vlam wel 
maar doofde vrijwel onmiddellijk. 
 
Katalysator 
De toegepaste katalysator is ongeveer 12 jaar oud en was tot op het moment van de 
experimenten ongebruikt. Vooraf werd de katalysator geregenereerd met warme lucht 
om de zuurstofmoleculen, die zich in de loop der jaren hadden afgezet, van het 
edelmetaal te verwijderen. De instelling van het warme lucht pistool bedroeg 200 ⁰C. 
 
De katalysator wordt warm als hij boven de fakkel wordt gehangen. Er wordt dus 
waterstof en zuurstof omgezet naar water. Slechts in een enkel geval slaat de vlam 
terug op de rand van de uitmonding. Door slechte menging van het 
waterstof/luchtmengsel wordt de vlam die in de katalysator brandt met moeite 
doorgegeven aan de fakkel.  
 

Tabel 15: Beschrijving van de praktijkproeven zonder waterstof-vlamdover, zonder 
diffusor 

Tabel 16: Beschrijving van de praktijkproeven met de waterstof-vlamdover 
onderaan de standpijp, zonder diffusor 

Tabel 17: Beschrijving van de praktijkproeven met de waterstof-vlamdover 
bovenop de standpijp, zonder diffusor 
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Het waterstofgas dat uit de fakkel stroomt is moeilijk, of geheel niet aan te steken met 
de katalysator. Dit is het gevolg van slechte menging van lucht en waterstof. De 
reden hiervoor is dat er geen voormenging met lucht plaatsvindt in de fakkel, maar 
dat er pas contact met lucht is nadat het waterstof uit de fakkel stroomt.  
De configuratie van de uitmonding van de affakkelinrichting is voor ontsteken met een 
katalysator niet geschikt. 
 
Waterstof-vlamdover 
De waterstof-vlamdover werkt goed. Na ontsteking van het waterstof blijft de vlam 
altijd stroomafwaarts van de waterstof-vlamdover branden, dus geen vlaminslag 
stroomopwaarts van de waterstof-vlamdover. Anders gezegd: het vlamfront kan de 
vlamdover niet passeren. 
 
In de situatie waarbij de waterstof-vlamdover boven op de standpijp is gemonteerd, 
ontstaat er geen vlaminslag; de vlam brandt op het metalen bed van de waterstof-
vlamdover. 
 
Er is ook een proef uitgevoerd met de waterstof-vlamdover onderaan de standpijp 
gemonteerd. Een stoichiometrisch mengsel is toegevoerd. Dit mengsel is met de 
propaanbrander gemakkelijk te ontsteken. Het ontsteken is duidelijk hoorbaar. De 
vlam slaat hierbij terug in de standpijp, maar het vlamfront komt niet voorbij de 
waterstof-vlamdover; geen vlaminslag voorbij de waterstof-vlamdover.  
 
Ook is een stoichiometrisch mengsel van waterstof en lucht toegevoerd, zonder de 
aanwezigheid van de waterstof-vlamdover. Weer blijkt dat dit mengsel met de 
propaanbrander gemakkelijk is te ontsteken en weer is het ontsteken duidelijk 
hoorbaar. Ondanks de gassnelheid van 5,0 m/s1 in de PE-leiding verplaatst het 
vlamfront zich stroomopwaarts, naar het punt in de leiding van de proefopstelling 
waar waterstof en lucht worden gemengd. Op dat punt smolt de PE gasleiding, zie 
Figuur 23. Van een explosie was geen sprake. 
 

 

  

 
1  De vlamsnelheid van waterstof is 3,5 m/s dus lager dan de stromingssnelheid van 5,0 m/s, 

maar hierbij moet worden bedacht dat aan de buiswand en in het zog van de buiswand de 
stromingssnelheid nagenoeg nul is. Er is dus langs de buiswand en (beperkt) gebied waar de 
stromingssnelheid lager is dan de vlamsnelheid. Afhankelijk van de warmteafgifte naar de 
buiswand kan de vlam al dan niet in stand blijven. Of de vlam werkelijk inslaat, is derhalve 
afhankelijk van de snelheidsgradiënt bij de wand en de warmte afgifte naar de wand. 

Figuur 23:  De gesmolten PE leiding op het mengpunt 
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Algemeen 
Het is met de gebruikte proefopstelling niet na te gaan of het waterstof na het 
ontsteken volledig wordt verbrand. Het is aannemelijk dat er met een standaard 
fakkelinstallatie onverbrande waterstof in de omgeving terecht komt.  
De menging van het waterstof met de omgevingslucht is slecht, waardoor 
waarschijnlijk niet alle waterstof wordt verbrand, ook niet als met de propaanbrander 
het “mengsel” wordt aangestoken. Het is visueel niet waarneembaar of alle waterstof 
wordt verbrand. 
 
Volledige verbranding is waarschijnlijk ook niet het geval bij methaan. Er is bij het 
affakkelen van aardgas een gele vlam zichtbaar. Goede verbranding van methaan 
heeft een blauwe vlam als kenmerk. 

5.3.2 Tweede sessie praktijkproeven 
Tijdens de tweede sessie praktijkproeven is gebruik gemaakt van een standaard 
opgebouwde affakkelinstallatie zoals afgebeeld in Figuur 241.  
 
 

  

Achtereenvolgens zijn de in Tabel 18 en Tabel 19 aangegeven proeven uitgevoerd. 
Deze proeven zijn uitgevoerd bij een constant debiet van 6,3 m3/h, de bijbehorende 
gassnelheid in de standpijp is 2,4 m/s2. Op basis van de resultaten van de eerste 
sessie is besloten voor deze tweede sessie alleen de propaanbrander als 

 
1 De affakkelinstallatie is beschikbaar gesteld door Esders. Zie eventueel de Brochure 

Fakkelinstallatie NL. 
2  Het debiet wordt beperkt door de uitlaatdruk van de meetopstelling (30 mbar) en de 

weerstand van de vlamdover. 

Figuur 24: Affakkelinstallatie met waterstof-vlamdover 
Links voorzien van diffusor 
Rechts zonder diffusor 
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ontstekingsbron in te zetten. Voor aanvang van iedere proef is de PE-leiding 
gespoeld met lucht. 
 
Voor de opnamen, zie: 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
diffusor en waterstof-vlamdover 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
waterstof-vlamdover (zonder diffusor) 

Praktijkproef Resultaat Film 
nr. 

H2-luchtmengsel, 4,1% H2 (LEL) 
wordt toegevoerd 

Waterstof ontsteekt niet - 

H2-luchtmengsel, 18,4% H2, wordt 
toegevoerd 

Waterstof ontsteekt niet 1 

Stoichiometrisch H2-luchtmengsel, 
29,5% H2, wordt toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

2 - 3 

H2-luchtmengsel, 52,5% H2, wordt 
toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

4 - 5 

H2-luchtmengsel, 74,8% H2, (UEL) 
wordt toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

6 

100%H2 wordt toegevoerd – 3 m3/h 
Gassnelheid 1,1 m/s 

Waterstof ontsteekt, geen vlaminslag  7 - 8 

100% H2 wordt toegevoerd – 5 m3/h  
Gassnelheid: 1,9 m/s 

Waterstof ontsteekt, geen vlaminslag  9 

 

Praktijkproef Resultaat Film 

H2-luchtmengsel, 4,1% H2 (LEL) 
wordt toegevoerd 

Waterstof ontsteekt niet 10 

H2-luchtmengsel, 18,4% H2, wordt 
toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

11 - 12 

Stoichiometrisch H2-luchtmengsel, 
29,5% H2, wordt toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

13 

H2-luchtmengsel, 52,5% H2, wordt 
toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

14 

H2-luchtmengsel, 74,8% H2, (UEL) 
wordt toegevoerd 

Waterstof ontsteekt, vlaminslag 
begrensd door de waterstof-vlamdover 

15 

100% H2 wordt toegevoerd – 5 m3/h  
Gassnelheid: 1,9 m/s 

Waterstof ontsteekt, geen vlaminslag  16 

 
 
Bespreking resultaten de tweede sessie praktijkproeven met affakkelen 
Onder de gegeven omstandigheden (w.o. het debiet van 6,3 m3/h) blijkt het volgende: 

• Een lage concentratie waterstof-luchtmengsel (< 18,4%) wordt niet 
ontstoken. 

Tabel 18: Beschrijving van de praktijkproeven met de standaard affakkelinstallatie, 
voorzien van diffusor 

Tabel 19: Beschrijving van de praktijkproeven met de standaard affakkelinstallatie, 
zonder diffusor 

https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
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Bij dit beperkte debiet en met deze lage concentratie waterstof, is het 
uitstromende mengsel kort boven de uitmonding van de affakkelinstallatie al 
zodanig met omgevingslucht gemengd, dat er geen ontsteking plaatsvindt.  

• De diffusor werkt belemmerend op het ontsteken van een lage concentratie 
waterstof-luchtmengsel (< 29,5%). 
Door toepassing van de diffusor treedt er gemakkelijker menging van het 
uitstromende mengsel met de omgevingslucht op, waardoor bij deze 
waterstofconcentratie geen ontsteking plaatsvindt. 

• Als een waterstof-luchtmengsel dat uit een leiding stroomt wordt ontstoken, 
dan treedt er vlaminslag op in betreffende leiding. 

• De waterstof-vlamdover voorkomt vlaminslag effectief; de vlam blijft altijd 
stroomafwaarts van de waterstof-vlamdover branden. 

• Bij het spoelen van de leiding met 100% waterstof treedt geen vlaminslag 
op. 
Hieruit moet worden geconcludeerd dat er bij een leidingdiameter DN 32 en 
een spoelsnelheid van 1,9 m/s (in de PE-leiding) er geen of slechts zeer 
geringe menging optreedt bij het verdrijven van de lucht uit de leiding. 

5.4 Effecten bij het ontsteken van waterstof 
In opdracht van Gasunie1 zijn proeven uitgevoerd waarbij: 

• Waterstof direct is ontstoken – de normale werkwijze bij het affakkelen. 

• Een waterstofpluim is ontstoken. De ontstekingsbron is hierbij na enige tijd – 
nadat het debiet was opgevoerd – ingeschakeld 

 
Bij het affakkelen is een afblaas toegepast met een inwendige diameter van 35,7 mm. 
Het debiet is geleidelijk opgevoerd tot maximaal 1.600 m3/h.. Het affakkelen van 
waterstof verloopt op dezelfde wijze als het affakkelen van aardgas, ook het 
geluidsniveau komt nagenoeg overeen. Dit geldt voor het afblazen van 100% 
waterstof.  
Bij het ontsteken van een waterstof-luchtmengsel is merkbaar dat dit explosief 
ontsteek hetgeen gepaard gaat met een ‘knal’. Het geluidsniveau is echter beperkt. 
 
Bij het ontsteken is eerst het debiet opgevoerd tot maximaal 800 m3/h en vervolgens 
zijn de ontstekingsbronnen (gloeipluggen) geactiveerd. Bij het ontsteken van de 
waterstofpluim die hierbij ontstaat (met een grootte van grofweg 3 m3) wordt een 
geluidsniveau bereikt tussen 100 en 120 dB(A) op 15 m van de afblaas. Er treedt 
geen waarneembare drukgolf op. 

5.5 Samenvatting en conclusies 
De in deze pararaaf vermelde bevindingen en conclusies zijn gebaseerd op de 
theoretische beschouwing en de praktijkproeven zoals in dit hoofdstuk beschreven. 
 
De bevindingen zijn: 

• De configuratie van de uitmonding van de affakkelinrichting is voor ontsteken 
met een katalysator niet geschikt; het waterstofgas dat uit de fakkel stroomt is 
moeilijk, of geheel niet, aan te steken met de katalysator. 

• Met de propaanbrander worden brandbare waterstof-luchtmengsels trefzeker 
ontstoken. 

• Het is aannemelijk dat er met een standaard fakkelinstallatie onverbrande 
waterstof in het milieu terechtkomt (zoals het ook aannemelijk is dat bij het 
affakkelen van aardgas een deel onverbrand in het milieu terechtkomt). 

• De diffusor werkt belemmerend op het ontsteken van een lage concentratie 
waterstof-luchtmengsel (< 29,5%). 

• Een lage concentratie waterstof-luchtmengsel (< 18,4%) wordt niet ontstoken. 

 
1 Deze paragraaf is opgenomen met toestemming van Gasunie. 
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• Als een waterstof-luchtmengsel ontsteekt, treedt er vlaminslag op.  
Dit heeft zich ook voorgedaan in een situatie waarbij de uitstroomsnelheid 
van het waterstof hoger was dan de vlamsnelheid van waterstof. 

• De waterstof-vlamdover voorkomt vlaminslag effectief; de vlam blijft altijd 
stroomafwaarts van de waterstof-vlamdover branden. 

• Bij het spoelen (verdrijven van lucht uit de leiding) met een spoelsnelheid van 
1,9 m/s bij een 32 mm PE-leiding met 100% waterstof treedt geen vlaminslag 
op. 

• Het affakkelen van waterstof is vergelijkbaar met het affakkelen van aardgas. 

• Mocht een waterstofpluim onbedoeld tot ontsteking komen dan gaat dit 
gepaard met een luide knal, maar er treedt geen waarneembare drukgolf op. 

 
De belangrijkste conclusies zijn: 

• De propaanbrander is het meest geschikt als ontstekingsbron. 
Motivatie: 

o Het is een standaard gereedschap. 
o Eenvoudig in gebruik. 
o Effectief: een brandbaar mengsel wordt altijd ontstoken. 

• Tot DN 32 met 100% waterstof kan het spoelen met lucht eventueel zonder 
waterstof-vlamdover worden uitgevoerd. 
Motivatie: 

o Vlaminslag is tijdens de praktijkproeven niet opgetreden (ook niet bij 
de praktijkcursus waterstof 1). Hierbij moet worden vermeld dat geldt 
dit voor een DN 32 leiding met een lengte van 10 m. In dit geval 
treedt, bij het spoelen met de juiste spoelsnelheid van met lucht 
gevulde leidingen, slechts in beperkte mate vermenging van 
waterstof met lucht op.  
Maar voor leidingen met een grotere diameter en / of bij lagere 
spoelsnelheden zal dit nog moeten worden onderzocht. 

o Een waterstof-vlamdover voorkomt vlaminslag (mocht onbedoeld een 
significante hoeveelheid waterstof-luchtmengsel worden toegevoerd). 

 
Opmerkingen:  

• Het spoelen met een inert gas als extra veiligheidsmaatregel kan worden 
overwogen. Hierbij moet echter met het gevaar op verstikking rekening 
worden gehouden. 

• Bij het toepassen van een (grote) waterstof-vlamdover moet met het extra 
gewicht van de affakkelinstallatie rekening worden gehouden. 

 
Bovenstaande leidt voor het affakkelen tot de eindconclusie: 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met een inert gas is het toepassen van 
een waterstof-vlamdover is niet nodig.  
Motivatie: in dit geval is vlaminslag onmogelijk. 

• Bij het in bedrijf stellen van waterstofleidingen waarbij de lucht rechtstreeks 
door waterstof wordt verdreven, dan moet er een waterstof-vlamdover 
worden toegepast. Nadeel hiervan is dat het debiet af te fakkelen gas 
(mogelijk te zeer) wordt belemmerd*.  
Motivatie: bij het affakkelen zonder waterstof-vlamdover is er een aanzienlijke 
kans op vlaminslag. 

  

 
1  Het betreft ruim 20 cursussen waarbij waterstof is afgefakkeld bij een capaciteit van 0 m3/h 

naar circa 24 m3/h in een tijdsbestek van ongeveer één minuut. Hierbij is het waterstof 
ontstoken met een propaanbrander; eerst propaanbrander aan, dan waterstof afblaaskraan 
open. Hierbij is geen vlaminslag opgetreden (zie ook paragraaf 3.3: Praktijkervaring van Kiwa 
Technology). 
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5.6 Beantwoording onderzoeksvragen 
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen herhaald en beantwoord. 
 

Vraag: Op welke wijze kan waterstof worden ontstoken bij affakkelen?  

Antwoord: De propaanbrander is hiervoor het meest geschikt. 

Vraag: Wat is nut en noodzaak van de waterstof-vlamdover? 

Antwoord: Bij het spoelen met inert gas heeft een waterstof-vlamdover geen 
toegevoegde waarde. 

Bij in bedrijf stellen waarbij de lucht rechtstreeks door waterstof wordt 
verdreven is een vlamdover noodzakelijk.  
Motivatie: omdat vermenging waterstof met lucht in de leiding niet 
kan worden uitgesloten, moet een waterstof-vlamdover worden 
toegepast. 

Vraag: Wat zijn de risico’s bij verschillende uitstroomsnelheden van het 
waterstof bij affakkelen? 

Antwoord: Bij het spoelen met inert gas is de uitstroomsnelheid niet zo kritisch, 
alleen afblazen van de vlam moeten worden voorkomen. 

Bij het spoelen met lucht moet uiteraard ook worden voorkomen dat 
de vlam wordt afgeblazen, maar daarbij geldt tevens dat er naarmate 
de spoelsnelheid lager is, er een groter volume waterstof-
luchtmengsel ontstaat. Dit kan leiden tot vlaminslag. Inslag kan ook 
optreden bij uitstroomsnelheden die hoger zijn dan de vlamsnelheid 
van waterstof, zie hiervoor de resultaten van de praktijkproef met een 
stoichiometrisch mengsel (Figuur 23 en de bijbehorende tekst).  

5.7 Consequenties voor H2 VWI’s 
In deze paragraaf worden de uitkomsten van praktijkproeven vertaald naar de 
consequenties voor de VWI’s. 
 
Deze consequenties zijn: 

• Affakkelen van waterstof kan als methode voor het spoelen van 
waterstofleiding als werkwijze worden opgenomen. Hierbij gelden de 
gebruikelijke voorschriften, zoals onder andere: 

o De uitmonding van de afblaas moet zich minimaal 2,5 meter boven 
het maaiveld bevinden. 

o Bij in bedrijf stellen moet er een waterstof-vlamdover worden 
toegepast als de lucht rechtstreeks door waterstof wordt verdreven..  
Opmerking: bij het spoelen met een inert gas is een waterstof-
vlamdover niet nuttig. 

o Voor de veiligheidsafstand bij het affakkelen geldt dat bij een gelijk 
debiet de warmtebelasting bij waterstof ongeveer een derde is. 
Hierdoor kan met een kleinere veiligheidsafstand worden volstaan, 
zie hoofdstuk 4. 
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6 Voor- en nadelen van afblazenen t.o.v. 
affakkelen 

Op basis van de kennis en ervaringen opgedaan door het onderzoek zoals 
beschreven in de voorgaande hoofdstukken, worden in dit hoofdstuk de voor- en 
nadelen van afblazen ten opzichte van affakkelen benoemd en vice versa. De 
aspecten die hierbij worden beschouwd zijn: 

• Technische aspecten 

• Veiligheidsaspecten 

• Duurzaamheidsaspecten 

• Economische aspecten 
 
Opmerking: 
Doel van deze beschouwing is het affakkelen en afblazen van waterstof met elkaar te 
vergelijken. Er wordt in dit hoofdstuk geen vergelijk gemaakt met aardgas. 

6.1 Technische aspecten 
Met technische aspecten wordt de complexiteit van de methode en de 
betrouwbaarheid van de installatie beoordeeld. Ook andere installatie-aspecten 
(geluid, bedieningsgemak) worden meegewogen. 
Uitgangspunt bij de onderlinge vergelijking is dat bij beide methoden ongeveer 
hetzelfde debiet wordt gerealiseerd. Als dat niet zo is, dan heeft de methode die het 
grootste debiet toelaat een pluspunt; met dezelfde installatie kan dan een groter 
diameterbereik leidingen met de vereiste spoelsnelheid worden gespoeld. 
Hoewel de praktische verschillen klein zijn (beide methoden zijn simpel), is afblazen 
inherent iets eenvoudiger dan affakkelen. Een afblaasinstallatie heeft minder 
componenten, geen brander en toebehoren. In voorkomende gevallen kan de 
brander van de affakkelinstallatie (bijv. de eventueel aanwezige drukregelaar) enige 
geluidshinder veroorzaken, hoewel dit waarschijnlijk gering is vergeleken met de 
eventuele geluidsoverlast van de andere activiteiten. Ook het toepassen van een 
waterstof-vlamdover bij een affakkelinstallatie is een nadeel vanwege het gewicht en 
vormt mogelijk een belemmering bij het af te fakkelen debiet. 
 
Het verschil tussen beide methodes aangaande de technische aspecten is gering, 
maar affakkelen is inherent iets complexer. 

6.2 Veiligheidsaspecten 
De beoordeling op veiligheid is minder eenduidig dan de beoordeling op de andere 
aspecten. Enerzijds heeft een affakkelinstallatie bij verkeerd opstellen, een risico dat 
de omgeving (bijv. bomen, struiken) in brand geraken, met name als de 
affakkelinstallatie omvalt of wordt omgestoten. Anderzijds is er bij afblazen het 
principiële risico dat de waterstofpluim ontsteekt door ontstekingsbronnen in de 
omgeving, en wellicht schade en letsel toebrengt aan personen en/of eigendommen. 
 
Uiteindelijk moet de vergelijking worden gemaakt op basis van risico (kans x effect). 
De schatting van de kans kan eigenlijk alleen met ervaringen uit de praktijk worden 
gekwantificeerd. De praktijkervaring ontbreekt echter vooralsnog. Mede op basis van 
de berekeningen, zie hoofdstuk 2, wordt ingeschat dat voor beide methoden het 
veiligheidsrisico gering en beheersbaar is. Ook uit de bestaande documenten en 
veiligheidsvoorschriften (zie de bijlagen), komt wat dit betreft geen duidelijke voorkeur 
naar voren. 
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Afblazen 
Bij het spoelen van leidingen zal vermenging van het waterstof met het spoelmedium 
plaatsvinden. Hiervoor geldt dat er bij het afblazen gedurende een zekere periode 
een waterstof-spoelmediummengsel vrijkomt. Bij vermenging van het afgeblazen 
waterstof-spoelmediummengsel vindt uitsluitend ontsteking plaats als er onbedoeld 
een externe ontstekingsbron aanwezig is. Als er met stikstof wordt gespoeld, dan kan 
er geen vlaminslag optreden. Als er met lucht wordt gespoeld, dan kan het 
afgeblazen waterstof-luchtmengsel wel door een externe ontstekingsbron worden 
ontstoken en in dat geval kan er wel vlaminslag optreden. De kans hierop wordt 
gering geacht op basis van de ervaring met het afblazen van aardgas. 
 
Affakkelen 
Voor affakkelen geldt dat als er met stikstof wordt gespoeld, er dan geen vlaminslag 
kan optreden. Mocht echter het spoelen met stikstof onvolledig zijn uitgevoerd 
waardoor er lucht in een leidingdeel is achtergebleven dan geldt het volgende 
(zie Figuur 25): 

• Betreft het een ‘dode’ aftakking die niet is gespoeld met stikstof dan is de 
kans op vlaminslag verwaarloosbaar. Immers, er moet dan meer dan 20% 
lucht in het af te fakkelen waterstof-stikstofmengsel worden opgenomen om 
vlaminslag te krijgen (zie bijlage XX) en dit wordt zeer onwaarschijnlijk 
geacht. Het opnemen van de lucht verloopt in dit geval door diffusie en 
verloopt voldoende langzaam. 

• Betreft het een maasleiding die niet met stikstof is gespoeld maar wel bij het 
spoelen met waterstof wordt meegenomen dan kan vlaminslag niet worden 
uitgesloten. In dit geval wordt geadviseerd om een waterstof-vlamdover toe 
te passen (let op de beperking van het debiet) of over te gaan op afblazen. 

 
 

  

Bij affakkelen kan er geen ontsteking plaatsvinden van afgeblazen waterstof, immers 
het waterstof wordt verbrand.  
Wordt met lucht gespoeld dan kan vlaminslag niet worden uitgesloten, maar dit kan 
effectief worden voorkomen door het toepassen van een waterstof-vlamdover 
(geadviseerd). 
Bij affakkelen komt er warmte vrij. Hierdoor is er kans op brand in de omgeving van 
de fakkel. Deze kans wordt gering geacht op basis van de ervaring met het affakkelen 
van aardgas. 
 
Beide methodes worden aangaande de veiligheidsaspecten als gelijkwaardig 
beoordeeld. Nader onderzoek naar het effect van de ontsteking van een 
waterstofpluim kan leiden tot een andere beoordeling. 

6.3 Duurzaamheidsaspecten 
De directe bijdrage van waterstof aan het atmosferische broeikaseffect is nul. 
Waterstof heeft geen infrarood-absorptie. Er zijn echter wel secundaire effecten. 
Waterstof concurreert met methaan als het gaat over de absorptie in de bodem1. En 
waterstof reageert met andere stoffen die in de troposfeer een rol spelen in de 

Figuur 25: Links is een aftakleiding niet met stikstof gespoeld 
Rechts is een maasleiding niet met stikstof gespoeld 
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afbraak van methaan. Onderzoekers1 komen daarom tot de conclusie dat waterstof 
een CO2-equivalent heeft van 6. Eén kg H2 in de atmosfeer is dus equivalent met 6 kg 
CO2.  
Om dit in perspectief te plaatsen: methaan heeft een CO2-equivalent van 27. Bij het 
ontgassen van een waterstofleiding met een gegeven leidingvolume is de massa gas 
(waterstof) die wordt afgeblazen een factor 9x minder dan bij het afblazen van 
aardgas2. Waterstof is in dit opzicht dus effectief een factor 27 x 9 / 6 = 40 minder 
schadelijk dan methaan.  
 
Ter verduidelijking: 
Stel, in een leiding bevindt zich 1 kg CH4 ≡ 27 kg CO2. 
Dan kan in diezelfde leiding 1/9 kg H2 ≡ 1/9 * 6 kg CO2.  
Hieruit volgt: 
 

27 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 =  
1

9
∗ 6 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
27 ∗ 9

6
= 40 

 
Het 40 maal minder schadelijk zijn van het afblazen van waterstof geldt bij ontluchten 
((tijdelijk) buiten bedrijf stellen) maar uiteraard ook bij het op druk brengen (in bedrijf 
stellen) van gasleidingen waarbij een zekere hoeveelheid gas de atmosfeer wordt 
ingeblazen. 
 
Waterstof komt voor in de atmosfeer in een concentratie van 510 ppb. Methaan in 
een concentratie van circa 1.800 ppb en kooldioxide in een concentratie van circa 
400.000 ppb. 
 
Bij affakkelen wordt alle bijna waterstof verbrand en omgezet in waterdamp en 
waterdamp is onschadelijk voor het milieu. Echter, bij de verbranding ontstaat ook 
NOx en dat is een broeikasgas met een CO2-equivalent van circa 30 – 333. Daarnaast 
draagt NOx bij aan verzuring en is giftig. De concentratie NOx in de onverdunde 
verbrandingsgassen is afhankelijk van de grootte van de vlam maar typisch (veel) 
minder dan 100 ppm en is ongeveer hetzelfde als bij verbranding van methaan. 
Daarmee is het verbranden van waterstof t.a.v. de NOx uitstoot niet schadelijker dan 
de verbranding van aardgas. 
Een objectieve afweging van de gezondheids- en milieueffecten van NOx bij 
affakkelen tegen het broeikaseffect van H2 bij afblazen is lastig. De emissie van H2 is 
meer dan 10.000x het volume aan NOx, en de gezondheidseffecten van zeer 
incidenteel inademen van de rookgassen zijn niet of nauwelijks meetbaar.  
 
Daarom beoordelen we affakkelen als (iets) milieuvriendelijker dan afblazen4. 

 
1  R. Derwent: https://www.geos.ed.ac.uk/~dstevens/Presentations/Papers/derwent_ijhr06.pdf. 

Deze onderzoeker kwam tot de conclusie dat waterstof een CO2-equivalent heeft van 5.8. Bij 
Kiwa Technology zijn geen ‘officiële’ cijfers bekend. Het CO2-equivalent is ook afhankelijk van 
over welke tijdsperiode de impact wordt berekend. Er worden dan ook verschillende factoren 
genoemd in diverse publicaties. 

2  Laag calorisch bevat circa 14% stikstof. Aardgas heeft een dichtheid van ongeveer 0,833 
kg/m³ (bij 1 bar, 0°C) en waterstof 0.090 (Bron: Wikipedia). Hieruit volgt er een factor 9,26 
minder waterstof wordt afgeblazen bij dezelfde leidinginhoud en druk. 

3  Zie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24234471. 
4  Officiële lijsten van broeikasgassen 

(https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf en 
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-
Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf) bevatten geen informatie over H2. De hier 
gebruikte bron is: 
https://www.geos.ed.ac.uk/~dstevens/Presentations/Papers/derwent_ijhr06.pdf). 

https://www.geos.ed.ac.uk/~dstevens/Presentations/Papers/derwent_ijhr06.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24234471
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.geos.ed.ac.uk/~dstevens/Presentations/Papers/derwent_ijhr06.pdf
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Aangaande de duurzaamheidsaspecten is het oordeel dat affakkelen 
milieuvriendelijker is dan afblazen. 

6.4 Economische aspecten 
De economische aspecten zijn te onderscheiden in aanschafkosten (i.c.m. 
levensduur), onderhoud en bedieningskosten. 
Qua aanschafkosten is affakkelen inherent iets duurder, enkele honderden Euro’s. Er 
moet een ontsteek-voorziening aanwezig zijn met wellicht een bijbehorende 
brandstoftank (propaan). Eventueel moet er ook een waterstof-vlamdover aanwezig 
zijn. Dit maakt de installatie duurder. In theorie is ook de levensduur van de installatie 
korter. Een brander is qua constructie iets kwetsbaarder en de potentieel hoge 
temperaturen zorgen voor een vergelijkenderwijs lagere levensduurverwachting. 
Waarschijnlijk is het effectieve verschil in levensduur in de praktijk van weinig 
betekenis. Effectief hebben de installaties een technische levensduur van 10 à 20 
jaar. 
Qua onderhoud is de brander duurder. De ontsteekinstallatie vergt enig onderhoud en 
eventueel moet de brandstoftank regelmatig gevuld of uitgewisseld worden. Het gaat 
hooguit om enkele honderden Euro’s. 
Qua bedieningskosten is er weinig verschil tussen beide methoden. Een goed 
ontworpen installatie zal in enkele minuten bedrijfsklaar zijn en opgeruimd kunnen 
worden. 
 
Het verschil tussen beide methodes aangaande de economische aspecten is gering, 
maar affakkelen is inherent iets duurder, hooguit enkele honderden Euro’s. 

6.5 Samenvatting en conclusies 
Een samenvatting van de bevindingen en de conclusies zijn in Tabel 20 
weergegeven. 

Aspect Affakkelen Afblazen 

Technisch 0 + 

Veiligheid 0 0 

Duurzaam + 0 

Economisch 0 + 

 
Motivatie: 

• Technisch: Een afblaasinstallatie heeft minder componenten. 

• Veiligheid: Bij affakkelen kunnen bomen en struiken in de brand 
raken bij onjuist opstellen 
Als de affakkelinrichting omvalt is er direct brandgevaar.  
Bij het afblazen kan het afgeblazen gas onbedoeld 
ontsteken.  

• Duurzaamheid: Afblazen is minder duurzamer door gering broeikaseffect. 

• Economisch: Een afblaasinstallatie is iets goedkoper. 

 

Tabel 20: Vergelijkende beoordeling affakkelen versus afblazen 
+ Positief 
0 Neutraal 
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7 Risico-inventarisatie en -evaluatie – 
affakkelen en afblazen 

Op basis van de bevindingen, resultaten en conclusies beschreven in de voorgaande 
hoofdstukken is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld met 
betrekking tot het affakkelen en afblazen van waterstof. De inleiding op en de 
uitvoering van de RI&E zijn opgenomen in bijlage XIV respectievelijk XV. 
 
Als basis voor deze RI&E is uitgegaan van de RI&E Gastechnische risico’s (versie 2, 
d.d. 02-12-2019) voor aardgas opgesteld in opdracht van de Groep 
VeiligheidsRegelgeving zoals deze is geactualiseerd door werkgroep VIAG 2019. 
 
Het gaat om de volgende VWI’s: 

• 13: LD-aansluitleidingen ontluchten. 

• 20: LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen. 

• 21: HD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen. 
 
Onderstaand zijn de verschillen tussen de RI&E voor aardgas en waterstof per 
genoemde VWI toegelicht. 
 
Algemeen 
Voor K (de kans van het risico), voor B (de blootstellingsfrequentie van het risico) en 
E (het effect van het risico) is vooralsnog dezelfde waarde aangehouden als bij 
aardgas, tenzij hieronder aangegeven. Opgemerkt wordt dat met name het effect E 
mogelijk aangepast moet worden. Dit zal nader onderzoek uit moeten wijzen. 
 
VWI 13: LD-aansluitleidingen ontluchten 
Als extra benoemd bij waterstof: 

• Onder ‘gevaar/arbo-risico’: Vlaminslag. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is aangegeven bij het gebruik van de 
antistatische slang dat dit een gecertificeerde antistatische halfgeleidende 
slang type Ω (Ohm) moet zijn. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is geschrapt: Schriftelijke en mondelinge 
instructies aan bewoner, omdat het vooralsnog niet wenselijk is dat de 
bewoner zelf de aansluitleiding gaat ontluchten. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is toegevoegd: Werken met twee 
personen, omdat dit in de beginfase door Kiwa Technology wordt 
geadviseerd. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is toegevoegd: 
Bij in bedrijf stellen van leidingen waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks 
wordt verdreven door waterstof: 

o Bij affakkelen een waterstof-vlamdover toepassen. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is toegevoegd: Bij (tijdelijk) buiten bedrijf 
stellen spoelen met een inert gas. 

• Onder ‘maatregel ter bescherming’ is toegevoegd: Zuurstofmeter (bij 
toepassing van inert gas). 

• Onder ‘opmerking’ is opgenomen: Optionele extra maatregelen ter 
voorkoming: Bij in bedrijf stellen – waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks 
door waterstof wordt verdreven – de uitstroomopening van de 
afblaasinstallatie (-slang) voorzien van een waterstof-vlamdover. Of spoelen 
met een inert gas. 
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VWI 20: LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen 
Als extra benoemd bij waterstof: 

• Onder ‘gevaar/arbo-risico’: Vlaminslag. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is bij affakkel- afblaasinstallatie toegevoegd 
dat een RVS afblaaspijp moet worden toegepast. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is toegevoegd: Affakkelinstallatie voorzien 
van een waterstof-vlamdover. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is toegevoegd:  
Bij in bedrijf stellen van leidingen waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks 
wordt verdreven door waterstof: 

o Bij affakkelen een waterstof-vlamdover toepassen. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is toegevoegd: Bij het (tijdelijk) buiten 
bedrijf stellen van leidingen spoelen met een inert gas. 

• Onder ‘maatregel ter bescherming’ is toegevoegd: Zuurstofmeter (bij 
toepassing van inert gas). 

• Onder ‘opmerking’ is opgenomen: Optionele extra maatregelen ter 
voorkoming: Bij in bedrijf stellen – waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks 
door waterstof wordt verdreven – de uitstroomopening van de 
afblaasinstallatie (-slang) voorzien van een waterstof-vlamdover. Of spoelen 
met een inert gas. 

 
Opmerkingen:  

• Onder ‘gevaar/arbo-risico’ is aardgascondensaat verwijderd. 

• Onder ‘maatregelen ter bescherming’ is condensaat PBM’s verwijderd. 
 
VWI 21: HD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen 
Als extra benoemd bij waterstof: 

• Onder ‘gevaar/arbo-risico’: Vlaminslag. 

• Bij ‘maatregel ter voorkoming’ is bij afblazen B verhoogd van 2 (bij aardgas) 
verhoogd naar 3. Dit is gedaan in de verwachting dat bij in bedrijf stellen 
afblazen vaker zal worden toegepast. Om dezelfde reden is bij affakkelen B 
verlaagd van 3 (bij aardgas) naar 2. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is uitbufferen toegevoegd. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is bij affakkel- afblaasinstallatie toegevoegd 
dat een RVS-afblaaspijp moet worden toegepast. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is het volgende toegevoegd: 
Affakkelinstallatie voorzien van een waterstof-vlamdover. 

• Onder ‘maatregel ter voorkoming’ is het volgende toegevoegd:  
Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van leidingen spoelen met een inert gas. 

• Onder ‘opmerking’ is opgenomen: Optionele extra maatregelen ter 
voorkoming: Bij in bedrijf stellen – waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks 
door waterstof wordt verdreven – de uitstroomopening van de 
afblaasinstallatie (-slang) voorzien van een waterstof-vlamdover. Of spoelen 
met een inert gas. 

 
Opmerkingen:  

• Onder ‘gevaar/arbo-risico’ is aardgascondensaat verwijderd. 

• Onder ‘maatregelen ter bescherming’ is condensaat PBM’s verwijderd. 
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8 Werkinstructies 

De VWI H2 waarbij het afblazen en/ of affakkelen van waterstofdistributieleidingen 
wordt benoemd zijn: 

• VWI H2 13: LD-aansluitleidingen veilig vullen met waterstof. 
(Rendo-versie 02-12-2019)  

• VWI H2 20: LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf 
stellen. (The Green Village-versie 12-05-2020). 

• VWI H2 21: HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf 
stellen. (The Green Village-versie 01-04-2019). 

8.1 Aanpak 
Voor de genoemde VWI H2 worden suggesties gedaan voor aanpassingen op basis 
van de RI&E en de bevindingen, resultaten en conclusies beschreven in de 
voorgaande hoofdstukken. 

8.2 Algemeen 
In deze paragraaf wordt ingegaan op: 

1. Het meten van gasconcentraties bij afblazen en affakkelen. 
2. De veiligheidsafstanden bij het affakkelen en afblazen. 
3. De toe te passen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 

 
Ad 1. 
Voor het meten van de gasconcentratie bij het afblazen en affakkelen kan de 
Variotec® 460 Tracergas worden toegepast, zie https://www.euro-index.nl/sewerin-
variotec-460-tracergas.html. Deze gasdetector heeft een meetbereik tot 100% H2. 
 
Ad 2. 
Voor wat betreft de veiligheidsafstanden bij het affakkelen kan dezelfde afstand 
worden aangehouden als bij het affakkelen van aardgas. Dit geldt voor die situaties 
waarbij energie-inhoud van het af te fakkelen waterstof en aardgas gelijk is.  
Is het volume gelijk dan zal de warmtebelasting bij waterstof ongeveer een derde 
zijn en kan met een kleinere afstand worden volstaan. 
 
Voor wat betreft de veiligheidsafstanden bij het afblazen bij een windsnelheid van 
1,5 m/s geldt dat er rekening moet worden gehouden met: 

• Bij een debiet van 50 m3/h: 
o Een pluim ≥ 100% LEL van circa 3 m. 
o Een pluim ≥ 10% LEL van circa 16 m. 
o Een pluimvolume ≥ 100% LEL van circa 0,13 m3. 

• Bij een debiet van 100 m3/h af te blazen waterstof: 
o Een pluim ≥ 100% LEL van circa 4 m. 
o Een pluim ≥ 10% LEL van circa 20 m. 
o Een pluimvolume ≥ 100% LEL van 0,33 m3. 

 
Bovenstaande betekent dat bij het afblazen met waterstof minimaal de vermelde 
afstand ten opzichte van ontstekingsbronnen (uitgaande van 10% LEL grens) moet 
worden aangehouden. Voor de gevarenzone tot op circa 2 m boven maaiveld zijn er 
geen consequenties, immers het waterstof wordt minimaal 2,5 meter boven maaiveld 
afgeblazen. 
 
Voor andere volumes en windsnelheden zie paragraaf 2.6, Tabel 8. 
 
  

https://www.euro-index.nl/sewerin-variotec-460-tracergas.html
https://www.euro-index.nl/sewerin-variotec-460-tracergas.html
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Ad 3. 
In het kader van het Kenniscentrum Gasnetbeheer loopt er een onderzoek naar de 
geschiktheid van PBM’s, gasdetectors en gassignaleringsapparatuur voor duurzaam 
geproduceerde gassen. Zie het Kiwa rapport Geschiktheid PBM’s voor duurzame 
gassen, blootstelling van gasmeetapparatuur aan waterstof, methaan en aan 
mengsels van beiden, GT-200046. In bijlage XVII is een memo opgenomen waarin 
het onderzoek is beschreven. 

8.3 Veiligheidswerkinstructies waterstof 
De relevante delen uit de VWI’s H2 zijn in deze paragraaf opgenomen met betrekking 
tot het ontluchten, affakkelen of afblazen. 
 
Ter vergelijking zijn in bijlage V de relevante delen opgenomen uit de VWI’s G 
(aardgas) met betrekking tot het ontluchten, affakkelen of afblazen. 
 
Toelichting op de wijze waarop de voorgesteld aanpassingen zijn aangeduid. 

• Als een tekstgedeelte kan vervallen is deze tekst doorgehaald. 

• Een toevoeging is oranje en vetgedrukt weergegeven. 

• Tekst die – na en op basis van nader onderzoek – mogelijk kan worden 
toegevoegd die is groen en vetgedrukt weergegeven. 

• Tekst die – na en op basis van nader onderzoek – mogelijk kan vervallen is 
grijs, cursief en vetgedrukt weergegeven. 

 
 
VWI H2-13 
LD-aansluitleidingen veilig vullen met waterstof, Rendo-versie 02-12-2019. 
 
Risico’s en maatregelen 
Risico:  Ongecontroleerde uitstroming van waterstof. 
Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de waterstofconcentratie meten. 

Als de waterstofconcentratie >10% LEL LFL is, verlaat dan direct de 
werkplek.  
Geef het door aan de WV. 

 
Risico: Aanwezigheid van een waterstof/lucht mengsel in de leiding. 
Maatregel: Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen spoel de leiding met stikstof 

totdat alle lucht en/of waterstof verdreven is. 
 
Werkwijze 

Let op! 

Een te vullen leiding met waterstof is altijd eerst gevuld met stikstof.  
De lucht in de leiding is voldoende verwijderd indien het zuurstofgehalte minder is 
dan 2%. (Let op: als bij in bedrijf stellen van leidingen eerst met stikstof wordt 
gespoeld met het zuurstofgehalte ≤ 0,4% zijn! Zie ook bijlage XX) 
De leiding kan na vaststellen van een voldoende laag zuurstofgehalte worden gevuld 
met waterstof.  
De leiding is gevuld met waterstof indien het waterstof gehalte 100% is groter is dan 
95%. 
Bij in bedrijf stellen van leidingen waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks 
wordt verdreven door waterstof, moet bij affakkelen een waterstof-vlamdover 
worden toegepast. 
Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van leidingen moet met een inert gas 
worden gespoeld. De leiding is voldoende gespoeld indien het waterstof 
gehalte lager dan 10% LEL is. 
 

• Vul de leiding met waterstof, gebruik hierbij een gecertificeerde antistatische 
halfgeleidende slang type Ω (Ohm). Tijdens het vullen met waterstof moet 
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Stap 2A 

minimaal een AVP G-netten of AVP G-distributie toezicht houden op het uiteinde van de 
antistatische slang. 

• Meet aan het eind van de antistatische slang of het waterstofgehalte 100% is > 
95%. 

 
Let op! 
Ontlucht op een veilige plaats, zodat de veiligheid van mensen, dieren en goederen 
niet in gevaar komt. 
 
 
VWI H2-20  
LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen, The Green 
Village-versie 12-05-2020. 
 
Risico’s en maatregelen 
Risico: Aanwezigheid van een waterstof/lucht mengsel in de leiding. 
Maatregel: Spoel de leiding met stikstof totdat alle lucht en/of waterstof 

verdreven is. 
 
Risico: Brand en/of explosiegevaar. 
Maatregel: Gebruik geen ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de 

werkplek. Plaats verbodsborden ‘Open vuur verboden’. 
 
Werkwijze 
Let op! 

• Ga je ontluchten, affakkelen of afblazen? Gebruik dan een metalen (RVS) buis 
of een gecertificeerde antistatische halfgeleidende slang type Ω (Ohm). 
Deze moet:  
o In een stabiele opstelling staan met een uitmonding op minimaal 2,50 meter 

boven het maaiveld.  
o Op een veilige plek staan, zodat de veiligheid van personeel, omstanders, 

gebouwen en goederen niet in gevaar komt. 

• Een affakkelinstallatie moet een ontstekingsvoorziening hebben en een 
vlamdover. 

• De antistatische slang én de affakkelinstallatie moeten een afsluitmogelijkheid 
hebben die wordt bediend door een AVP G-netten of AVP G-distributie. 

 
Let op! 

• Tijdens het ontluchten, affakkelen of afblazen moeten een AVP G-netten of  
AVP G-distributie én minimaal een AVP G-netten of AVP G-distributie de hele tijd bij de 
affakkel-/afblaasinstallatie aanwezig zijn.  

• Verwacht je overlast van open vuur of geluid? Zorg dan dat de omwonenden, 
politie, brandweer en/of storingsmeldpost vooraf goed geïnformeerd zijn. Besteed 
daar aandacht aan in het werkplan.  

 
LD-leidingen in bedrijf nemen 

• Bij in bedrijf stellen van waterstofleidingen zijn er twee opties: 
1. Rechtstreeks spoelen met waterstof. In dit geval moet er bij affakkelen 

een waterstof-vlamdover worden toegepast.  
2. Eerst spoelen met een inert gas en vervolgens met waterstof. In dit 

geval heeft een waterstof-vlamdover geen toegevoegde waarde. 
Volgens optie 1: 

• Vul de gehele leiding met 100% stikstof via de inlaat afsluiter netwerk. Controleer 
dit met een zuurstofmeter of alle lucht verdreven is (zuurstofgehalte <1%). 

• Verdrijf het stikstof de lucht uit de leiding door een ononderbroken 
waterstofstroom. Deze laat je aan het begin van de leiding in en blaas je aan het 
einde van de leiding af (afblaaspunt).  
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Stap 2C 

Stap 2B 

Stap 2B 

Stap 2C 

o Bij kleine hoeveelheden stikstof lucht, zoals tussen twee gasblazen in 
dezelfde werkput, doe je dat via een antistatische slang op de 
ontluchtingskraan van de blazenlans en met het uiteinde buiten de werkput 
en boven het maaiveld.  

o Bij grotere hoeveelheden maak je een opstelling op minimaal 2,5 meter 
boven het maaiveld en ga je affakkelen of afblazen. 

 
Volgens optie 2: 

• Vul de gehele leiding met 100% stikstof via de inlaat afsluiter netwerk. Controleer 
dit met een zuurstofmeter of alle lucht verdreven is (zuurstofgehalte ≤ 0,4%, zie 
bijlage XX). 

• Verdrijf het stikstof uit de leiding door een ononderbroken waterstofstroom. Deze 
laat je aan het begin van de leiding in en blaas je aan het einde van de leiding af 
(afblaaspunt).  
o Bij kleine hoeveelheden stikstof, zoals tussen twee gasblazen in dezelfde 

werkput, doe je dat via een antistatische slang op de ontluchtingskraan van 
de blazenlans en met het uiteinde buiten de werkput en boven het 
maaiveld.  

o Bij grotere hoeveelheden maak je een opstelling op minimaal 2,5 meter 
boven het maaiveld en ga je affakkelen of afblazen. 

 
LD-leidingen uit bedrijf nemen (drukloos) 

• Maak de leiding drukloos, d.m.v. een mobiele affakkel- of afblaasinstallatie. 
o Bij kleine hoeveelheden waterstof, zoals tussen twee gasblazen in dezelfde 

werkput, kan dit via een antistatische slang op de ontluchtingskraan van de 
blazenlans en met het uiteinde buiten de werkput en boven maaiveld.  

o Bij grotere hoeveelheden maak je een opstelling op minimaal 2,5 meter 
boven maaiveld. 

 
LD-leidingen (buiten bedrijf) waterstofloos maken 

• Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van waterstofleidingen moet met een 
inert gas worden gespoeld, een waterstof-vlamdover heeft dan geen 
toegevoegde waarde. 

• Maak de leiding drukloos. Doe dit volgens stap 2B. 

• Verdrijf het waterstof uit het leidingdeel met stikstof. 
 
 
VWI H2-21 
HD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen,  
The Green Village-versie 01-04-2019. 
 
Benoemd zijn alleen de punten die niet in de VWI H2-20 staan.  
 
Risico’s en maatregelen 
Risico: Vonkvorming 
Maatregel: Aard leidingen voldoende. 
 
HD-leidingen uit bedrijf nemen (drukloos) 

• Maak de leiding drukloos. Doe dat in deze volgorde: 1. Uitbufferen, 2.Affakkelen. 

• Verdrijf het waterstof uit het leidingdeel met een inert gas (stikstof). 
 
Buiten bedrijf stellen (waterstofloos) 

• Maak de leiding drukloos. Doe dit volgens stap 2B. 

• Verdrijf het waterstof uit het leidingdeel met een inert gas (stikstof), bijvoorbeeld 
air-moven is toegestaan mits er gebruikt gemaakt wordt van stikstof om het 
waterstof te verwijderen. 
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9 Afblaas- en affakkelinstallatie 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven of en zo ja welke aanpassingen aan de afblaas- 
en / of affakkelinstallatie van Esders1 wenselijk of noodzakelijk zijn. 
 
Hierbij wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed: 

• Afblaasinstallatie: diameter uitmonding / diffusor, waterstof-vlamdover, 
toepassing verdunner. Het voorkomen van te hoge temperatuur. 

• Affakkelinstallatie, diameter uitmonding / diffusor, waterstof-vlamdover, 
toepassing katalytische verbranding. Het voorkomen van te hoge 
temperatuur. 

 
Opmerking: voor wat betreft de toe te passen gasdetector, zie paragraaf 8.2. 

9.1 Afblaasinstallatie 
Het is niet noodzakelijk de afblaasinstallatie aan te passen; de standaard 
afblaasinstallatie – zoals deze wordt toegepast bij het afblazen van aardgas – kan 
ook voor het afblazen van waterstof worden ingezet. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
diffusor geen toegevoegde waarde heeft; uit de berekeningen blijkt dat de (10% LEL) 
pluim waterstof in omvang nagenoeg gelijk blijft bij toepassing van de diffusor. Bij 
bepaald debiet trekt de diffusor het waterstof naar beneden. 
Bij het afblazen is er geen merkbare temperatuurverandering van de afblaaspijp 
waargenomen. 
 
Puntsgewijs worden genoemde aspecten behandeld: 

• Het is niet noodzakelijk de afmetingen van de Esders afblaasinstallatie aan te 
passen. 
Deze conclusie is mede gebaseerd op de ervaringen met de afblaasinstallatie 
voor aardgas. 

• Het toepassen van de diffusor heeft nauwelijks effect op de pluim. 

• Er is geen aanleiding gevonden voor het toepassen van een waterstof-
vlamdover. 
Zie de bevindingen, conclusies en opmerking in paragraaf 3.5. 
Mocht een waterstof-vlamdover toch worden toegepast dan geldt dat de 
diameter van de waterstof-vlamdover afhankelijk is van de diameter te 
spoelen leiding en de vereiste spoelsnelheid. Voor aansluitleidingen voldoet 
de toegepaste 2” waterstof-vlamdover. 

• De verdunner blijkt niet (goed) toepasbaar voor het spoelen van 
aansluitleidingen (zie paragraaf 3.2 bij ‘verdunner’). 

• Temperatuurverandering speelt bij het afblazen geen rol. 

9.2 Affakkelinstallatie 
Het is niet noodzakelijk de affakkelinstallatie aan te passen; als de leidingen worden 
gespoeld met stikstof kan de standaard affakkelinstallatie – zoals deze wordt 
toegepast bij het affakkelen van aardgas – ook voor het affakkelen van waterstof 
worden ingezet. 
Wordt de standaard affakkelinstallatie ingezet bij in bedrijf stellen van leidingen 
waarbij de lucht rechtstreeks door waterstof wordt verdreven, dan moet een 
waterstof-vlamdover worden toegepast. 
 
 
  

 
1  De afblaas- c.q. affakkelinstallatie, inclusief 2” waterstof-vlamdover, is beschikbaar gesteld 

door Esders. Zie eventueel de Brochure Fakkelinstallatie NL. 
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Puntsgewijs worden genoemde aspecten behandeld: 

• Het is niet noodzakelijk de afmetingen van de Esders affakkelinstallatie aan 
te passen. 
Deze conclusie is mede gebaseerd op de ervaringen met de 
affakkelinstallatie voor aardgas. 

• Bij het spoelen van leidingen met stikstof hoeft geen waterstof-vlamdover te 
worden toegepast. 

• Bij in bedrijf stellen van leidingen waarbij rechtstreeks met waterstof wordt 
gespoeld, moet een waterstof-vlamdover worden toegepast. 
Zie ook de bevindingen, conclusies en opmerking in paragraaf 5.5. 

• Als een waterstof-vlamdover wordt toegepast, dan geldt dat de diameter 
afhankelijk is van de diameter te spoelen leiding en de vereiste 
spoelsnelheid. Voor aansluitleidingen voldoet de toegepaste 2” waterstof-
vlamdover. 

• De configuratie van de uitstroomopening van de affakkelinstallatie is voor 
ontsteken met een katalysator niet geschikt. 

• De temperatuur van de uitmonding van de afblaaspijp loopt (uiteraard) op. De 
exacte temperatuur is niet gemeten maar er is geen reden aan te nemen dat 
dit tot problemen met de afblaaspijp zal leiden. 

9.3 Beantwoording onderzoeksvragen 
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen herhaald en beantwoord. 
 

Vraag: Welke aanpassingen aan de afblaasinstallatie van Esders zijn 
wenselijk of noodzakelijk?  

Antwoord: De standaard afblaasinstallatie voor aardgas kan ook voor waterstof 
worden ingezet. 

Er hoeft geen waterstof-vlamdover te worden toegepast. Bij een hoog 
spoeldebiet kan een waterstof-vlamdover mogelijk een belemmering 
vormen. Nader onderzoek naar de benodigde spoelsnelheid en 
eventueel naar een daarvoor geschikte waterstof-vlamdover zal dit 
moeten uitwijzen. 

Vraag: Welke aanpassingen aan de affakkelinstallatie van Esders zijn 
wenselijk of noodzakelijk?  

Antwoord: De standaard affakkelinstallatie voor aardgas kan ook voor waterstof 
worden ingezet.  

Als met lucht wordt gespoeld moet een waterstof-vlamdover wordt 
toegepast. 

Als met een inert gas wordt gespoeld hoeft geen waterstof-vlamdover 
te worden toegepast. 

De propaanbrander hoeft niet te worden aangepast. 
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10 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies samengevat opgenomen. 
 
Afblazen versus affakkelen 
Alle voordelen en nadelen van beide technieken beschouwend, is de conclusie dat 
beide technieken als gelijkwaardig worden beschouwd en goed toepasbaar zijn bij 
waterstof.  
 
Onderbouwing: 

• Technisch gezien is affakkelen iets bewerkelijker: er moet een 
propaanbrander op de locatie aanwezig zijn. En bij eventuele toepassing van 
een waterstof-vlamdover is het gewicht een arbo-technisch aandachtspunt. 

• Qua veiligheid: 
o Afblazen:  

▪ Zelfontsteking van waterstof zal niet optreden. 
▪ Als de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden 

genomen – waarvan de belangrijkste: gebruik geen 
ontstekingsbronnen op of in de omgeving van de werkplek1 – 
dan is het afblazen van waterstof veilig. 

▪ Er is een kans dat het gas onbedoeld wordt ontstoken, 
bijvoorbeeld doordat er een ontstekingsbron over het hoofd 
is gezien.  
Hierbij wordt opgemerkt dat het afblazen van waterstof leidt 
tot een grotere pluim dan het afblazen van hetzelfde volume 
aardgas, maar het effect van een ontsteking is gering 
vanwege het relatief beperkt pluimvolume in de buitenlucht. 

o Affakkelen:  
▪ De stralingsbelasting van een waterstoffakkel is lager of 

gelijk aan die van een aardgasfakkel bij hetzelfde vermogen. 
▪ Bij aansluitleidingen (< DN 32) is de kans op vlaminslag nihil, 

als de juiste procedure wordt gevolgd – waaronder het 
spoelen met de juiste spoelsnelheid. 

▪ Bij hoofdleidingen bestaat in theorie de kans op vlaminslag 
met, bij de grotere diameters, mogelijk ernstige gevolgen. 

• Ten aanzien van de duurzaamheid zijn de verschillen marginaal: 
o Afblazen: waterstof is in beperkte mate een broeikasgas (per 

volume-eenheid een factor 40 kleiner dan methaan). 
o Affakkelen: de propaanbrander veroorzaakt in beperkte mate CO2 

uitstoot. 

• Economisch gezien is er geen belangrijk verschil; het verschil in kosten is 
verwaarloosbaar. 

 
Afblazen 
Hier worden de belangrijkste conclusies samengevat. Zie voor de volledigheid 
paragraaf 3.5. 

• Afblazen is – veiligheids-technisch gezien en met inachtneming van de 
gebruikelijke veiligheidsmaatregelen – een goede en eenvoudige methode 
voor het spoelen van waterstofleidingen. 

• Er is geen aanleiding gevonden voor het toepassen van een waterstof-
vlamdover2. 

 

 
1  Het cursief gedrukte gedeelte is een citaat uit de VWI’s. 
2  Hierbij wordt opgemerkt dat het spoelen met een inert gas of het toepassen van een 

waterstof-vlamdover als extra veiligheidsmaatregel kan worden overwogen. 
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Voor de opnamen, zie: 

• Afblazen van waterstof wordt zichtbaar gemaakt door er rook aan toe te 
voegen 

• Afblazen van waterstof en lucht wordt zichtbaar gemaakt door er rook aan toe 
te voegen 

 
Afblaasinstallatie 
Het is niet noodzakelijk de afblaasinstallatie van Esders aan te passen; de standaard 
afblaasinstallatie – zoals deze wordt toegepast bij het afblazen van aardgas – kan 
ook voor het afblazen van waterstof worden ingezet. Hierbij de volgende 
opmerkingen: 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen is het toepassen van een waterstof-
vlamdover is niet nodig. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het toepassen van een waterstof-vlamdover als 
extra veiligheidsmaatregel kan worden toegepast. Nadeel hiervan is dat het 
debiet af te fakkelen gas (mogelijk te zeer) wordt belemmerd. 

 
Affakkelen 
Hier worden de belangrijkste conclusies samengevat. Zie voor de volledigheid 
paragraaf 5.5. 

• Affakkelen is – veiligheids-technisch gezien en met inachtneming van de 
gebruikelijke veiligheidsmaatregelen – een goede en redelijk eenvoudige 
methode voor het spoelen van waterstofleidingen. Veiligheids-technisch 
gezien is het vergelijkbaar met het affakkelen van aardgas. 

• De propaanbrander is het meest geschikt als ontstekingsbron. 

• Een waterstof-vlamdover voorkomt vlaminslag (mocht onbedoeld (constant) 
een significante hoeveelheid waterstof-luchtmengsel worden toegevoerd). 

 
Voor de opnamen, zie: 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
diffusor en waterstof-vlamdover 

• Affakkelen van waterstof met een standaard affakkelinstallatie voorzien van 
waterstof-vlamdover (zonder diffusor) 

• Affakkelen van waterstof. De affakkelinstallatie is bij iedere proef anders 
opgebouwd 

 
Affakkelinstallatie 
Het is niet noodzakelijk de affakkelinstallatie van Esders aan te passen, de standaard 
affakkelinstallatie zoals deze wordt toegepast bij het affakkelen van aardgas kan ook 
voor het affakkelen van waterstof worden ingezet. Hierbij de volgende opmerkingen: 

• Bij het spoelen van waterstofleidingen met een inert gas is het toepassen van 
een waterstof-vlamdover is niet nodig.  
Motivatie: in dit geval is vlaminslag onmogelijk. 
Opmerking: mocht echter het spoelen met stikstof onvolledig zijn uitgevoerd 
waardoor er lucht in een leidingdeel is achtergebleven dan geldt het 
volgende: 

o Betreft het een ‘dode’ aftakking die niet is gespoeld met stikstof dan 
is de kans op vlaminslag verwaarloosbaar. Immers, er moet dan 
meer dan 20% lucht in het af te fakkelen waterstof-stikstofmengsel 
worden opgenomen om vlaminslag te krijgen en dit wordt zeer 
onwaarschijnlijk geacht. Het opnemen van de lucht verloopt in dit 
geval door diffusie en verloopt voldoende langzaam. 

o Betreft het een maasleiding die niet met stikstof is gespoeld maar wel 
bij het spoelen met waterstof wordt meegenomen dan kan vlaminslag 
niet worden uitgesloten. In dit geval wordt geadviseerd om een 
waterstof-vlamdover toe te passen (let op de beperking van het 
debiet) of over te gaan op afblazen. 

https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/Cxs4eOS6Sck
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
https://youtu.be/-ik9FTbX_mA
https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/BvJQY8jcOFI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/kTquhLKI4rI
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
https://youtu.be/_ST2wltTCbY
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• Bij het in bedrijf stellen van waterstofleidingen waarbij de lucht rechtstreeks 
door waterstof wordt verdreven, dan moet er een waterstof-vlamdover 
worden toegepast. Nadeel hiervan is dat het debiet af te fakkelen gas 
(mogelijk te zeer) wordt belemmerd.  
Motivatie: bij het affakkelen zonder waterstof-vlamdover is er een aanzienlijke 
kans op vlaminslag. 

 
 
Werkinstructies 
Met de concept werkinstructies, zoals deze onder meer voor The Green Village zijn 
opgesteld, met betrekking tot het afblazen en affakkelen, kan veilig worden gewerkt. 
Hierbij de volgende opmerkingen: 

• Op basis van dit onderzoek blijkt dat bij in bedrijf stellen van 
waterstofleidingen het vullen en/of spoelen met stikstof achterwege kan 
worden gelaten.  

o Bij afblazen hoeft geen waterstof-vlamdover te worden toegepast 
(zie hier boven bij afblazen) 

o Bij affakkelen moet er dan wel een waterstof-vlamdover worden 
toegepast (zie hier boven bij affakkelen). 

• Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van waterstofleidingen kan met een inert 
gas worden gespoeld, een waterstof-vlamdover heeft dan geen toegevoegde 
waarde. 

• Bij het affakkelen van waterstof mag dezelfde minimum afstand worden 
aangehouden voor de af te zetten omgeving en tot potentiële 
ontsteekbronnen als bij het affakkelen van aardgas. 

• Voor het meten van de gasconcentratie bij het afblazen en affakkelen kan de 
Variotec® 460 Tracergas worden toegepast. 

• Voor wat betreft de PBM’s, zie het Kiwa-rapport Geschiktheid PBM’s voor 
duurzame gassen, blootstelling van gasmeetapparatuur aan waterstof, 
methaan en aan mengsels van beiden, GT-200046. 
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11 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn enkele aanbevelingen voor aanvullend praktijkonderzoek 
opgenomen. 
 
Geadviseerd wordt het volgende: 

• Te onderzoeken of stofdeeltjes, die mogelijk in het waterstofnet (het 
voormalige aardgasnet) aanwezig zijn, tot een onbedoelde ontsteking van het 
waterstof kunnen leiden en tot vlaminslag. 

• Onderzoek te doen naar de weerstand van de benodigde waterstof-
vlamdover bij de diverse debieten. 

• Te onderzoeken of air-moven van waterstofleidingen veilig kan worden 
toegepast of zelfs de veiligheid kan verhogen. 
Toelichting: indien het waterstof door air-moven zodanig wordt verdund of 
kan worden verdund dat het af te blazen gas-luchtmengsel onder LEL is dan 
kan deze methode worden toegepast zowel bij het buiten bedrijf stellen 
alsook bij het in bedrijf stellen. 
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I Begrippenlijst 

Begrip Omschrijving / toelichting 

Lgas (laag calorisch gas) 86 vol% methaan + 14% stikstof 

m3
n Een m3 bij 1013.25 mbar(a) en 0 0C 

CH4 Methaan 

H2 Waterstof 

In bedrijf stellen van waterstofleidingen De lucht in de leiding wordt hierbij 
vervangen door waterstof al dan niet 
met tussenkomst van een inert gas 
(stikstof)  

Ontluchten Zie bij in bedrijf stellen 

(Tijdelijk) buiten bedrijf stellen Het waterstof wordt uit de leiding 
verdreven door stikstof of eventueel 
lucht 

Ontgassen Zie bij (tijdelijk) buiten bedrijf stellen 

Spoelen Het ontluchten (in bedrijf stellen) of 
ontgassen ()tijdelijk) buiten bedrijf 
stellen) van een leiding 

LEL Lower Explosion Limit is hetzelfde als 
LFL 
LEL H2 is ca. 4,1% gas in lucht 

UEL Upper Explosion Limit is hetzelfde als 
UFL 
UEL H2 is ca. 75% gas in lucht 

LFL. 
 

Lower Flammable Limit, zie bij LEL 

UFL Upper Flammable Limit, zie bij UEL 

LDL Lower Detonation Limit 
LDL H2  is ca. 18% gas in lucht 

UDL Upper Detonation Limit 
UDL H2 is 56% gas in lucht 
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II Stralingsfactoren bij weersomstandig-
heden en dimensies afblaas 
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III Gedrag waterstofpluim bij afblazen 
volgens SLAB-model 

Net als in hoofdstuk 2 wordt in deze bijlage het gedrag van de waterstofpluim die bij 
afblazen vrijkomt beschouwd en vergeleken met de gedragingen van een 
vergelijkbare aardgaspluim. Vergelijkbaar betekent hier dat de waterstofpluim die 
wordt afgeblazen dezelfde energiestroom heeft als de aardgaspluim, de 
volumestroom waterstof is dus 3x de volumestroom van aardgas (immers de energie-
inhoud van waterstof is 1/3 van de van de energie-inhoud van aardgas)1. 
 
De berekeningen zijn gemaakt volgens het vereenvoudigd SLAB-model. Hierbij wordt 
opgemerkt dat vereenvoudigd SLAB-model niet gecertificeerd is. De berekeningen 
zijn opgenomen ter illustratie van de invloed die bepaalde aannames hebben op de 
resultaten van de berekeningen. 
 
Inzichtelijk wordt gemaakt: 

• Hoe de waterstofpluim zich ontwikkelt in de buitenlucht. 

• Hoe snel het waterstofgas zich verspreidt. 

• Welke omstandigheden een rol spelen bij de verspreiding (snelheid, 
windrichting, bebouwing, druk, e.d.) bij verschillende drukken tussen 0 en 
8 bar waarbij wordt bekeken welke effecten het heeft als de druk daalt (naar 
atmosferisch indien het net leeg wordt geblazen). 

• Wat de risico’s zijn die voortvloeien uit het gedrag van de vrijgekomen 
waterstofpluim in vergelijking met een aardgaspluim. 

 
Aanpak: 

• Het gedrag wordt met een theoretisch model berekend. Waarbij ook de grens 
wordt aangegeven waarbinnen de waterstofconcentratie groter is dan 
10% LEL (Lower Explosion Limit). 

• Ter vergelijking is eenzelfde berekening (zelfde omstandigheden en energie-
inhoud) met aardgas uitgevoerd. Hierbij wordt de grens aangegeven 
waarbinnen de aardgasconcentratie groter is dan 10% LEL. 

 
Opmerkingen: 

• Met het theoretisch model – Computational Fluid Dynamics – wordt de 
verspreiding van gassen berekend. Het theoretisch model gaat uit van een 
vrije veld situatie. De uitstroomsnelheid (druk) en de windrichting worden in 
het theoretisch model meegenomen, en ook turbulentie in de atmosferische 
grenslaag. Het effect van de aanwezigheid van obstakels (bijvoorbeeld 
emissie in het zog van een gebouw) blijft buiten beschouwing. 

• De vergelijking is op basis van de LEL, omdat deze maatgevend is voor de 
kans op ontsteking (explosie2). De kans op detonatie van de gaspluim (zowel 
voor H2 als voor CH4), in de buitenlucht en bij de omvang die hier relevant is, 
is nihil. (Zie bijvoorbeeld NSS1740.16 NASA (1997) SAFETY STANDARD 
FOR HYDROGEN AND HYDROGEN SYSTEMS Guidelines for Hydrogen 
System Design, Materials Selection, Operations, Storage, and 
Transportation). 

 
1  De verwachting dat de spoelsnelheid bij waterstof driemaal hoger moet zijn dan bij aardgas 

vanwege de geringere dichtheid. Maar als blijkt dat de spoelsnelheid hetzelfde kan blijven, 
dan is nu voor waterstof een te negatief scenario doorgerekend. 

2  In theorie geldt dat detonatie (schokgolfvorming) gelijk is bij een waterstofconcentratie 
tussen > 4,2% en < 18,4%. Het pluimvolume dat bij afblazen van distributieleidingen 
aanwezig is, is te klein om in de open lucht een vlamfront tot een schokgolf te laten 
ontwikkelen (zie genoemde referentie NASA, bijlage X). 
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• Zie voor aanvullende informatie het document van EIGA1: Hydrogen vent 
systems for customer applications, Doc 211/17. Zie bijlage VII. 

 
Afmetingen waterstofpluim in de buitenlucht 
(CPR14E Methods for the calculation of physical effect ‘Yellow book’, 1997)2 geeft de 
volgende formule voor de berekening van de hoeveelheid brandbare massa in een 
pluim die lichter is dan lucht (‘buoyant jet’): 
 

𝑄𝑒𝑥 =
𝜋𝜌𝑜𝑏𝑜

3𝐶𝑐
3𝑐𝑜

6𝐶𝑦𝑐

[(
𝑐𝑜

𝑐𝑙𝑓𝑙

)

2

+ (
𝑐𝑜

𝑐𝑢𝑓𝑙

)

2

] 

 
Met, in dit geval met de kentallen voor waterstof: 
Qex brandbare massa in pluim [kg] 

  3,14 

o Initiële dichtheid [kg/m3] 0,09 

a Dichtheid van lucht [kg/m3] 1,29 
bo Diameter uitlaat [m] 0,05 
co Initiële concentratie 1 

Cc Empirische constante, dichtheidsafhankelijk 10√
𝜌𝑜

𝜌𝑎
 

Cyc Empirische constante 57 
cLEL Lower Explosion Limit 0,04 
cUEL Upper Explosion Limit 0,75 
 
De formule is alleen geldig voor de situatie zonder wind en verticale injectie in de 
atmosfeer en een zodanige snelheid dat de inertiele krachten (drukkrachten t.g.v. 
gassnelheid, circa enkele mbar) groter zijn dan de stijgkrachten (drukkrachten t.g.v. 
dichtheidsverschillen, circa enkele Pa, dus enkele honderdste mbar). Bij de hier 
beschouwde debieten en diameters is dat inderdaad het geval. 
We nemen aan dat de temperatuur van de pluim gelijk is aan die van de lucht en we 
rekenen met een temperatuur van 0 ºC. Bij een hogere temperatuur is de brandbare 
massa minder (volgens de algemene gaswet (ideale gaswet) circa 0,3% per graad 
Celsius). 
Uit de formule blijkt dat de hoeveelheid brandbare massa (theoretisch) niet 
afhankelijk is van de bronsterkte3 (de formule is niet geldig bij te kleine 
massastromen, immers dan overheersen de stijgkrachten). Hij is wel sterk afhankelijk 
van de diameter van de bron (bo). Ook de diameter en de lengte van de pluim is niet 
afhankelijk van de bronsterkte. 
 
Dezelfde publicatie geeft ook formules voor de lengte (sLEL) en maximale diameter 
(yLEL,jet) van het (sigaarvormige) brandbare deel van de pluim. 
 
  

 
1  European Industrial Gases Association. 
2  Deze TNO publicaties liggen ten grondslag aan vrijwel alle risico-berekeningen, inclusief het 

Nederlandse Safety rekenmodel.  
3  Lekkage in massa per tijdseenheid. 
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q Massastroom [g/s] 7,5 

qv Volumestroom [m3/h] 300  

H Energiestroom (brandend) [kW] 900 

Qex Brandbare massa [kg] 0,009 

Eex Energie inhoud [MJ] 1,1 

sLEL Pluim lengte (verticaal) [m] 6,60 

YLEL,jet Max. pluim diameter [m] 0,25 

 
 
Bij wind wordt de pluim in horizontale richting omgebogen. De hoeveelheid brandbare 
massa neemt af met toenemende windsnelheid1. Na een bepaalde afstand is sprake 
van een horizontale pluim, met een centrale as die een ‘stijghoogte’ heeft ten 
opzichte van de uitmonding. De stijghoogte is in belangrijke mate afhankelijk van de 
impuls (snelheid, soortelijke massa) waarmee het gas wordt geïnjecteerd en in iets 
mindere mate van de relatieve dichtheid t.o.v. de atmosfeer. 
 
De publicatie verwijst ook naar het SLAB-model2 voor de berekeningen met wind. 
Hieronder is een rekenvoorbeeld, met een windsnelheid van 1,5 m/s ter hoogte van 
de uitmonding (2,5 m). Dit is een typische windsnelheid in Nederland in een stedelijke 
omgeving. De oppervlakte ruwheid is een belangrijke factor in het windprofiel en 
bepaalt ook de stijghoogte van de pluim.  
 
Het vereenvoudigd SLAB-model gaat uit van uitstroming van het gas tot een hoogte 
waarop de pluim door de wind wordt afgebogen. In Figuur 26 is te zien dat de 
stijghoogte boven de uitmonding 5 meter is. Het gedeelte van de pluim met meer dan 
100% LEL is ca 2 meter lang. Het brandbare deel van de pluim bevindt zich op meer 
dan 6 meter boven maaiveld. 
De berekening is uitgevoerd bij een ruwheidslengte van 0,1 m. Dit is een 
karakteristieke waarde voor een stedelijke omgeving. In het vrije veld is deze lengte 
kleiner en de stijghoogte van de pluim groter. 

 
1  Volgens het gaussisch pluimmodel is zijn de concentraties omgekeerd evenredig met de 

windsnelheid. Dus verdubbeling van de windsnelheid levert achtmaal minder brandbaar 
volume (en dus massa). 

2  Het SLAB-model is gebaseerd op het Yellow Book van TNO, net als de safety berekening. 
Maar het SLAB-model heeft geen gecertificeerde status. 

Tabel 21: Karakteristieke waarden voor waterstofpluim (geen wind) 
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Afmetingen aardgaspluim in de buitenlucht 
Voor een aardgaspluim gelden in beginsel dezelfde formules als voor de 
waterstofpluim van de vorige paragraaf. Voor de dichtheid en LEL en UEL moeten 
uiteraard de voor aardgas geldende waarden worden ingevuld.  
 

o Initiële dichtheid [kg/m3]  0,833 
cLEL Lower Explosion Limit  0,059 
cUEL Upper Explosion Limit  0,149 
 
Verder nemen we aan dat in vergelijkbare werkomstandigheden, de af te blazen 
volumestroom aardgas 1/3 is van de volumestroom waterstof. Nb: de 
corresponderende massastroom is relatief 3x zo groot. 
 

q Massastroom [g/s] 22,6 

qv Volumestroom [m3/h] 100 

H Energiestroom (brandend) [kW] 880 

Qex Brandbare massa [kg] 0,91 

Eex Energie inhoud [MJ] 28,8 

sLEL Pluim lengte (LEL, verticaal) [m] 13,5 

YLEL,jet Max. pluim diameter, (LEL) [m] 0,50 

 
 
Hieronder is een vereenvoudigd rekenvoorbeeld met het SLAB model opgenomen. 
Dit vereenvoudigd model gaat uit van uitstroming van het gas tot een hoogte waarop 
de pluim door de wind wordt afgebogen. In Figuur 27 is te zien dat de stijghoogte 
boven de uitmonding 0,5 meter is. Het gedeelte van de pluim met meer dan 
100% LEL is ca 1 meter lang. Het brandbare deel van de pluim bevindt zich op meer 
dan 2 meter boven maaiveld. 

Figuur 26: Zijaanzicht waterstofpluim. Gegevens zie Tabel 21.  
100% LEL = 4,2 vol% 

Tabel 22: Karakteristieke waarden voor aardgas pluim (geen wind) 
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Vergelijking ontwikkeling waterstofpluim versus aardgaspluim 
De berekeningen van de vorige paragraaf geven de hoeveelheid brandbaar mengsel 
dat aanwezig is in de pluim, in de evenwichtssituatie na langere tijd. Aanvankelijk 
(tijdstip t=0) is er geen brandbaar mengsel aanwezig. De hoeveelheid brandbaar 
mengsel neemt in de loop van de tijd toe. De karakteristieke tijdsperiode is  
tkar = Qex/q. Het evenwicht is praktisch gesproken bereikt binnen 3 x tkar. 
Voor de waterstofpluim geldt tkar = 1 s, voor aardgas tkar = 40 s. 
 
Uit de vergelijking van de ontwikkeling van een waterstofpluim en een aardgaspluim 
volgt dat – als de energie-inhoud van beide pluimen gelijk is, dus het volume van de 
hoeveelheid afgeblazen waterstof drie keer zo groot is – de hoeveelheid brandbaar 
mengsel in de waterstofpluim belangrijk minder is dan in de aardgaspluim. 
 
De formele berekening van een pluim met zijdelingse wind toont dat de stijghoogte 
van de waterstofpluim aanzienlijk hoger is dan van een aardgaspluim onder 
vergelijkbare condities. De concentraties van brandbaar mengsel op maaiveld hoogte 
zijn daarmee ook veel lager.  
 
Afblazen van waterstof heeft in dit opzicht dus minder risico dan afblazen van 
aardgas. Uiteraard moet worden vermeden dat de pluim richting gebouwen blaast. 
(Volgens Figuur 26, is onder die condities 10 m een veilige afstand). 
 

Figuur 27:  Zijaanzicht aardgaspluim. Gegevens zie Tabel 22.  
100% LEL = 5,9 vol% 

2
,5

m
 

0
,5

m
 



 

GT-200096 – Affakkelen en afblazen van waterstof 

© Kiwa N.V. - 80 - 

 

IV VIAG 

In deze bijlage zijn de relevante delen opgenomen uit de VIAG (2020) met betrekking 
tot uitstroming van gas en de gevarenzone. 
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V VWI’s aardgas – ontluchten, affakkelen 
of afblazen 

In deze bijlage zijn de relevante delen opgenomen uit de VWI’s G met betrekking tot 
het ontluchten, affakkelen of afblazen. 
 
VWI G-13 
 

 
 
VWI G-15 
 

 
 
VWI G-20 
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VWI G-21 
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VI PGS 35 – Waterstof 

Enkele relevante paragrafen uit de PGS 35.  
 
Opmerking van Kiwa Technology hierbij: niet alle gevaren zijn specifiek voor 
waterstof. Ze gelden vaak ook voor andere brandbare gassen. 
 
2.1.2 Gevaren van waterstof 
Er is weinig energie voor nodig om het gas te doen ontsteken. Afhankelijk van de 
druk en de uitstroomsnelheid kan waterstof, met zeer lage energie, worden ontstoken 
waardoor een fakkelbrand ontstaat. Daarnaast is bij ophoping van waterstof een 
explosie mogelijk. 
 
Kleine lekkages leiden tot nagenoeg onzichtbare microvlammen. De hoge 
diffusiecoëfficiënt in lucht heeft als voordeel, dat in een open ruimte het waterstof zich 
snel zal vermengen en daarmee verdunnen met lucht. Het risico op een explosie 
wordt daarmee verkleind. 
 
Waterstof is veertien keer lichter dan lucht. Wanneer waterstof in een gesloten ruimte 
vrijkomt, dan zal het zich verzamelen in het hoogste punt. Het risico bestaat dat een 
explosie plaatsvindt als gevolg van ophoping boven in een afgesloten ruimte. 
 
Waterstof heeft een hoge ontstekingskans vanwege de lage ontstekingsenergie. Om 
waterstof te kunnen ontsteken, is slechts een kleine hoeveelheid energie nodig 
(0,02 mJ). Het wrijven van kledingstukken kan al voldoende zijn om deze kleine 
hoeveelheid energie op te wekken. Bovendien kan een mengsel van waterstof en 
lucht over een zeer breed gebied worden ontstoken (volumepercentage van 4% tot 
75%). Om ophoping van statische lading in de constructies te vermijden worden 
elektrisch goed geleidende materialen toegepast en moet worden gezorgd voor 
potentiaalvereffening. De zelfontstekingstemperatuur van waterstof is 585 °C. 
 
Waterstof heeft een kleurloze, nauwelijks zichtbare, vlam en heeft vrijwel geen 
warmtestraling. Door de vrijwel onzichtbare vlam wordt het effectief bestrijden van 
een waterstofbrand ernstig bemoeilijkt. Een waterstofbrand is niet goed door de mens 
te signaleren. Met speciale warmtebeeldcamera’s of UV-meting is een vlam te 
detecteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met externe invloeden op de 
apparatuur, zoals door zonlicht of lasactiviteiten in de omgeving 
 
Het blussen van een waterstofbrand kan ongewenst zijn omdat na blussing een 
explosieve gaspluim kan ontstaan die opnieuw kan ontsteken. Een bluswatergordijn 
over een waterstofbrand is wel een ideaal middel om de vlam zichtbaar te maken 
(deze kleurt onder een watergordijn oranje op). 
 
2.1.3 Gevaren opslag van waterstof 
De opslag van gasvormige waterstof in een drukhouder brengt verschillende gevaren 
met zich mee. Zo zijn er verschijnselen die leiden tot verhoging van de druk, 
waardoor de drukhouder kan beschadigen of bezwijken. Hierbij moet onder andere 
gedacht worden aan opwarming door externe brand. 
 
Een ander gevaaraspect van opslag in een drukhouder is dat de drukhouder kan 
beschadigen door externe impact. Tevens kunnen corrosieve en chemisch 
agressieve condities leiden tot beschadiging van de omhulling. Een beschadigde 
omhulling kan leiden tot een lek, waardoor waterstof onder druk vrijkomt. Afhankelijk 
van het tijdstip van ontsteking ontstaat een fakkelbrand of explosie 
(gaspluimontsteking). Ook is het exploderen van de drukhouder een reëel scenario. 
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3.3 Beschrijving scenario’s op hoofdlijnen 
Generieke scenario’s

 

 
Scenario’s bij het aanleveren van gasvormige waterstof via leiding 

 

 

 
 
6.2 Doelen 
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7 Maatregelen, 7.1.1 Algemeen 
De samenbouw van alle componenten van een waterstofinstallatie moeten voldoen 
aan het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016). 
 
De veiligheidsmaatregelen die direct voortvloeien uit het WBDA 2016 of ATEX, zijn 
niet als maatregel in dit hoofdstuk opgenomen. De maatregelen in dit hoofdstuk zijn 
aanvullend. Dit kan ook een maatregel zijn die een specifieke invulling geeft voor 
waterstofinstallaties van een algemene eis in het WBDA 2016 of ATEX. 
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VII European Industrial Gases Association 
AISBL – doc. 211/17 

In deze bijlage zijn relevante delen opgenomen uit het document Hydrogen vent 
systems for customer applications, doc. 211/17 van het European Industrial Gases 
Association AISBL. 
 
Deze publicatie behandelt het ontwerp, de installatie en het onderhoud van waterstof 
ontluchting systemen die worden gebruikt voor apparatuur die zich bij een klant 
bevindt, en is niet van toepassing op ventilatiesystemen van 
waterstofproductielocaties met een capaciteit van meer dan 500 m3

n/uur waterstof. 
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VIII European Industrial Gases Association 
AISBL – IGC doc. 121/14 

In deze bijlage zijn relevante delen opgenomen uit het document Hydrogen Pipeline 
Systems van het European Industrial Gases Association AISBL. 
 
De scope van IGC doc. 121/14 is metalen transmissie- en distributieleidingsystemen 
die zuivere waterstof en waterstofmengsels vervoeren. Het is beperkt tot gasvormige 
producten: 

• Met een temperatuurbereik tussen –40 °C (-40 °F) en 175 °C (347 °F) 

• Drukken van 1 MPa (150 psig) tot 21 MPa (3000 psig) 
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IX NPR 7910-1 

In deze bijlage zijn enkele notities opgenomen uit de NPR 7910-1. 
 
Uit NPR 7910-1+C1:2012: Classification of hazardous areas with respect to 
explosion hazard - Part 1: Gas explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 60079-10-
1:2015, het volgende. 
 
De kans op ontsteking van gassen en dampen neemt toe van IIA naar IIC. Waterstof 
valt onder gasgroep IIC. 
 
8.1 In de buitenlucht geplaatste gevarenbron 
In de buitenlucht, waar geen wezenlijke hindernissen aanwezig zijn die de natuurlijke 
luchtbeweging belemmeren, zijn de luchtsnelheden meestal hoger dan 2 m/s en 
zelden lager dan 0,5 m/s. Onder die omstandigheden wordt gesproken van 
‘buitenluchtomstandigheden’ en ventilatieomstandigheid ‘wind’. 
 
9.3.1 In de buitenlucht geplaatste gevarenbron 
Bij buitenluchtomstandigheden (8.1) ontstaat een bolvormige gevarenzone met de 
gevarenbron als middelpunt. Daarbij geeft: 
— een kleine gevarenbron (tot circa 1 g/s) een zone met een straal van 1 m; 
— een grote gevarenbron (tot circa 10 g/s) een zone met een straal van 7 m. 
 
De zonesoort is overeenkomstig de klasse van de gevarenbron. 
 
Bijlage A: Voorbeelden van gevarenzone-indeling 
A.2.3 Gassen lichter dan lucht (‘paddenstoelmodel’) 
 

 
 
De figuur toont de zone behorend bij een secundaire gevarenbron (zone 2). Voor 
continue en primaire gevarenbronnen (zone 0 resp. zone 1) gelden dezelfde vorm en 
afmetingen van de zone, echter met bijbehorende arcering volgens A.1. 
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X Hydrogen – Autoignition and Leak 
Testing 

Onderstaand document gaat in op mogelijke zelfontsteking van waterstof en  
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XI Literatuur aangaande straling van 
aardgas en waterstof 

In deze bijlage is de literatuur vermeld (link) die is geraadpleegd aangaande de 
warmtebelasting van waterstof en aardgas. 
 
 
https://h2tools.org/sites/default/files/ICHS_import/paper_237.pdf 
http://www.ichs2013.com/images/papers/110.pdf 
Ekoto IW, Ruggles AJ, Li X, Creitz LW, Updated Jet Flame Radiation Modeling with 
Corrections for Buoyancy. Proc International Conference on Hydrogen Safety 5, 
Brussles, Belgium, 2013 goed artikel, voor grote vlammen 60 bar 50 mm. Met 
plaatjes. 
 
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2014/1418776.pdf 
Goed artikel, met focus op vloeibaar waterstof en grote emissies. Geen plaatjes geen 
getallen. 
 
The final hazard considered in this review is hydrogen jet-flame radiant heat flux 
exposures and elevated temperatures, which can lead to potentially lethal burns and 
severe respiratory damage [16]. Empirical reduced-order models are often used to 
determine hazard boundaries [21, 104-111] with relevant release conditions (e.g., 
nozzle diameter, flow rate, gas type) used to estimate flammable envelopes and the 
radiant fraction — defined as the amount of flame energy converted into escaping 
radiant energy. Schefer et al. [59] reported that like hydrocarbon flames, hydrogen 
flame radiant fractions exhibit a logarithmic dependence on flame residence time. 
However, the absence of CO2 or soot in the product stream results in lower overall 
radiant fractions [112]. Based on these observations, Molina et al. [113] developed a 
unified expression that treats the flame as a blackbody emitter with the radiant 
fraction expressed a function of flame residence time, adiabatic flame temperature, 
and product species Plank’s mean absorption. Radiant heat flux predictions derived 
from conventional single point source models [106, 111] have been found to severely 
underpredict near-field measurements. Model prediction can be substantially 
improved, however, if distributed multi-source models are used and corrections for 
reflective radiation are applied [23]. The exception is for downstream measurements, 
where recorded radiative heat flux values remain well below model predictions. In 
response, Ekoto et al. [114] developed a 1D flame integral model to predict flame 
centerline trajectories that allowed the source emitter placement to be optimized. The 
updated model gives predictions to within 3% of downstream radiative heat flux 
measurements from large-scale (up to 50 m long) hydrogen jet flames if appropriate 
source modeling is applied.  
 
https://h2tools.org/bestpractices/hydrogen-compared-other-fuels 
In addition, hydrogen flames radiate little infrared (IR) heat, but substantial ultraviolet 
(UV) radiation. This means that when someone is very close to a hydrogen flame, 
there is little sensation of heat, making inadvertent contact with the flame a significant 
concern. UV overexposure is also a concern, since it can result in sunburn-like 
effects. 
 
  

https://h2tools.org/sites/default/files/ICHS_import/paper_237.pdf
http://www.ichs2013.com/images/papers/110.pdf
https://prod-ng.sandia.gov/techlib-noauth/access-control.cgi/2014/1418776.pdf
https://h2tools.org/bestpractices/hydrogen-compared-other-fuels
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https://kundoc.com/pdf-properties-of-large-scale-methane-hydrogen-jet-fires-.html  

 
 
Molina A, Schefer RW, Houf WG, Radiative fraction and optical thickness in large-
scale hydrogen-jet fires. P Combust Inst, 2007;31:2565-72. 
 

https://kundoc.com/pdf-properties-of-large-scale-methane-hydrogen-jet-fires-.html
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XII Verbranding, deflagratie, explosie en 
detonatie van gasmengsels 

In het normale spraakgebruik wordt wel onderscheid gemaakt tussen verbranding en 
explosie. Echter, het begrip explosie omvat twee wezenlijk verschillende 
verschijnselen. Allereerst betreft dit snelle verbranding, ook wel deflagratie genoemd 
en daarnaast ook is er ook detonatie, schokgolfvorming. 
 
Een mengsel van twee gassen (een brandstof en een oxidator) is alleen binnen een 
bepaalde mengverhouding in staat om verbranding te onderhouden. De onderste en 
de bovenste grens van die mengverhouding worden aangeduid met Lower 
Flammability Limit (LFL, 4,1 vol%) en Upper Flammabillity Limit (UFL, 75 vol%). 
Hiervoor worden ook wel de termen Lower Explosion Limit (LEL) en Upper Explosion 
Limit (UEL) gehanteerd. 
 
Daarnaast geldt ook dat alleen binnen een bepaalde mengverhouding een mengsel in 
staat is om een schokgolf in stand te houden. De onderste en de bovenste grens 
van die mengverhouding worden aangeduid met Lower Detonations Limit (LDT,  
18 vol%) en Upper Detonation Limit (UDT, 56 vol%). In de regel liggen de detonatie 
grenzen binnen de brandbreedte van de explosiegrenzen. 
 
Het belangrijke verschil tussen deflagratie en detonatie is dat de bij het tweede 
verschijnsel optredende drukken in de praktijk vaak aanzienlijk hoger zijn, en het 
effect bovendien over een grotere afstand merkbaar (gevaarlijk) is. 
 
Bij aardgas/luchtmengsels en bij waterstof/luchtmengsels onder atmosferische druk 
en bij omgevingstemperatuur treedt schokgolfvorming niet makkelijk op. Als 
ontsteking plaatsvindt met een slaghoedje of andere vorm van ‘high explosive’ dan 
begint de verbranding direct met een schokgolf en deze kan zich dan snel 
intensiveren in een geschikt mengsel. In de dagelijkse praktijk van de niet industriële 
omgeving zal ontsteking veelal via een vlam of een vonk gebeuren, de 
ontstekingsbron was al aanwezig en het (lek)gas wordt direct ontstoken. In dat geval 
vormt zich in eerste instantie een vlamfront. Dit vlamfront kan versnellen onder 
invloed van turbulentie (die door het vlamfront zelf wordt opgewekt). Als er voldoende 
ruimte is (voldoende lengte waarover het mengsel brandbaar is) dan kan het 
turbulente vlamfront zich ontwikkelen tot een schokgolf. Onder atmosferische druk 
(1 bara) is de benodigde afstand meer dan ca. 5 m1. Maar, wanneer er drukopbouw 
plaatsvindt (bijvoorbeeld in een meer of minder omsloten ruimte), of als er turbulentie 
genererende obstakels zijn (bijvoorbeeld (straat)meubilair), dan kan deze afstand 
aanzienlijk korter zijn. Indien in een pand (lek)gas wordt ontstoken, zal het vlamfront 
dan ook veelal schokvormig verlopen. 
 
Er bestaan specifieke rekenmodellen die rekening houden met de effecten van 
secondaire detonatie op grotere afstand van de primaire ontsteking (zie o.a. het 
‘Yellow Book’). 
 
Kortom: bij de ontsteking van een gas/luchtmengsel in de buitenlucht zal veelal 
sprake zijn van een zichzelf snel voortplantend vlamfront waarbij de drukopbouw 
beperkt is, geen detonatie. De drukopbouw zal geen of nauwelijks schade 
veroorzaken, maar er kan wel brandschade ontstaan. 
Bij de ontsteking van een gas/luchtmengsel in een pand is de kans dat het vlamfront 
schokvormig verloopt groter. Hierbij ontstaat er een significante drukopbouw, een 
detonatie, met schade aan het pand en de omgeving tot gevolg. 

 
1  Zie bijlage X. 
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Het volgende is het belangrijkste uit de bovenstaande beschouwing: 

• LEL is hetzelfde als LFL. 

• UEL is hetzelfde UFL.  

• Het onderscheid tussen LEL en LDL is voor de praktijk niet zinvol. Immers 
brand is ongewenst en onder bepaalde omstandigheden kan ook in de 
buitenlucht een detonatie1 ontstaan. 

 
1  Een detonatie wordt in het dagelijks gebruik meestal aangeduid met explosie.  
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XIII Meetopstelling praktijkproeven 
affakkelen en afblazen 

In deze bijlage is een tekening opgenomen van de meetopstelling. 
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XIV Risico-inventarisatie en -evaluatie – 
inleiding 

Bij het opstellen van de RI&E voor het affakkelen en afblazen is gebruik gemaakt van 
de door de Werkgroep RI&E gas opgestelde RI&E voor gastechnische 
werkzaamheden. Deze RI&E is opgesteld in opdracht van de Groep 
VeiligheidsRegelgeving van Netbeheer Nederland.  
 
Deze inleiding op de RI&E is een citaat uit de RI&E Gastechnische risico’s (versie 2, 
d.d. 02-12-2019) zoals deze is geactualiseerd door werkgroep VIAG 2019. Zie voor 
de volledigheid www.beiviag.nl onder ‘overige documenten’. 
 

RI&E volgens Fine en Kinney 
Bij het opstellen van de RI&E is de methode volgens Fine en Kinney voor de diverse 
gastechnische activiteiten toegepast. Bij deze methode wordt de risico-index bepaald 
d.m.v. het toekennen van een waarde voor de kans op het risico, de frequentie van 
de blootstelling aan het risico en het effect van de schade.  
Voor de bepaling van het effect is uitgegaan van het potentieel gevolg. (worst 
case scenario). De tabel van Fine en Kinney is op de laatste pagina van deze bijlage 
toegevoegd.  
 
Er is gekeken naar de algemene gastechnische risico’s als brand, explosie, 
verstikking en vlaminslag (bij affakkelen). Indien andere voor de hand liggende, 
specifiek met de betreffende gastechnische activiteit verbonden risico’s aanwezig 
zijn, zijn deze ook opgenomen.  
 
Voor elke gastechnische activiteit is een initiële risicoscore bepaald ervan uitgaande 
dat de werkzaamheden door een niet deskundige persoon worden uitgevoerd. 
Vervolgens zijn conform de arbeidshygiënische strategie bronmaatregelen (incl. 
technische- en organisatorische maatregelen) bepaald welke vooral de kans op het 
risico reduceren. In een beperkt aantal gevallen wordt tegelijkertijd het effect beperkt. 
Hierna is opnieuw een risico weging gemaakt. Als tweede stap zijn beschermende 
maatregelen in kaart gebracht welke vooral het effect van het risico reduceren en is 
ook hier een resterende risicoweging gemaakt. In een beperkt aantal gevallen wordt 
hierbij ook de kans beperkt.  
 
Risico’s van activiteiten niet direct gerelateerd aan de uit te voeren gastechnische 
activiteiten zijn niet meegenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de Arbocatalogus 
Netwerkbedrijven, relevante normen en bedrijfseigen voorschriften/procedures en 
risico inventarisaties. 
 
Toelichting op de wijze van bepaling van de risicoweging:  

1. De kans op het initiële risico is gebaseerd op het uitvoeren van de 
gastechnische activiteit door een ondeskundig persoon. Een belangrijke 
bronmaatregel is de deskundigheid van personeel (opleiding, aanwijzing en 
instructie). 

2. De blootstelling / frequentie is gebaseerd op de activiteiten door één persoon 
of één ploeg (Netbeheerder of uitbesteed) die deze werkzaamheden 
standaard/continue uitvoert. Dit is gedaan om te voorkomen dat voor elke 
activiteit “voortdurend” ingevuld wordt, daar de activiteiten verspreid over de 
verschillende verzorgingsgebieden van de netbeheerders dagelijks en dus 
voortdurend voorkomen.  

3. Het initiële effect is gebaseerd op het worst case scenario zonder dat de 
medewerker beschermende maatregelen heeft genomen (bijv. PBM’s.) 

http://www.beiviag.nl/
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4. De gastechnische activiteiten conform de onderverdeling zoals gebruikt in de 
VWI’s gas zijn beoordeeld. In de leeswijzer zijn daarbij uitgangspunten 
opgenomen. Deze uitgangspunten kunnen ook gehanteerd worden bij 
activiteiten die niet in een VWI zijn vastgelegd. 

 
Voor het opstellen van een complete RI&E moeten de volgende stappen worden 
doorlopen: 

1. Inventariseren en valideren risico’s. 

2. Taak-risico analyse. Op te stellen indien  
a. Werkzaamheden met een hoog risico moeten worden uitgevoerd die 

niet of niet geheel volgens de reeds bestaande procedures of 

werkinstructies kunnen worden uitgevoerd. 

b. Procedures opgesteld of geëvalueerd moeten worden. 

c. Werkzaamheden voor het eerst worden uitgevoerd, waarvan de 

risico’s en ongewenste gevolgen (nog) niet bekend zijn. 

In deze bijlage wordt alleen stap 1 voor gastechnische activiteiten doorlopen. Stap 2 
wordt in deze bijlage niet doorlopen. 
 
Risico-index volgens Fine en Kinney: 
 
Kans van het risico: K 

Waarde Omschrijving 

0,1 Bijna niet denkbaar (nooit van gehoord) 

0,2 Praktisch onmogelijk (nooit van gehoord binnen bedrijfstak en 
branche) 

0,5 Denkbaar, maar onwaarschijnlijk (wel van gehoord binnen bedrijfstak, 
maar niet binnen bedrijf zelf) 

1 Onwaarschijnlijk, maar mogelijk in grensgeval (in laatste 10 jaar niet 
binnen bedrijf voorgekomen) 

3 Ongewoon, maar mogelijk (in de laatste jaren binnen het bedrijf wel 
eens gebeurd) 

6 Zeer wel mogelijk (enkele keren per jaar binnen het bedrijf gebeurd) 

10 Te verwachten (komt vaak/vaker voor binnen het bedrijf) 

 
Blootstellingfrequentie van het risico: B  

Waarde Omschrijving 

0,5 Zeer zelden (1x per jaar) 

1 Zelden (jaarlijks) 

2 Soms (maandelijks) 

3 Af en toe (wekelijks) 

6 Geregeld (dagelijks) 

10 Voortdurend 

 
Effect van het risico: E 

Waarde Omschrijving 

1 Gering: letsel zonder verzuim (EHBO) of hinder 

3 Belangrijk: letsel en verzuim 

7 Ernstig: irreversibel effect (invaliditeit) 

15 Zeer ernstig: één dode (acuut of op termijn) 

40 Ramp: enkele doden (acuut of op termijn) 
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Risicoscore: R=K*B*E 

Klasse Risicoscore Actie 

5 R ≤ 20 Geen (risico aanvaardbaar) 

4 20< R ≤ 70 Aandacht vereist (mogelijk risico) 

3 70< R ≤ 200 Maatregelen vereist (belangrijk risico) 

2 200 < R ≤ 400 Directe verbetering vereist (hoog risico) 

1 R > 400 Werkzaamheden stoppen (zeer hoog risico) 
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XV Risico-inventarisatie en -evaluatie – uitwerking voor affakkelen en afblazen 

LD-waterstofaansluitleidingen ontluchten  

NR ACTIVITEIT GEVAAR/ARBO-
RISICO 

K B E Risico 
index 

Maatregel ter voorkoming  K B E Risico 
index 

Maatregelen ter bescherming  K B E Risico 
index 

 LD-H2-aansluitleidingen 
ontluchten 
 
 
H2-13 

• Brand, explosie, 
bedwelming en 
verstikking, 
potentiaal 

verschillen  

• Vlaminslag 
 

6 6 15 

540 

• Voldoende ventilatie  

• Gecontroleerde gasuitstroming 

• Voorkomen van ontstekingsbronnen  

• Aarding / vereffening  

• Gebruik gecertificeerde antistatische 
halfgeleidende slang type Ω (Ohm) 

• Opleiding, aanwijzing en instructies  

• Werken met twee personen  

• Afbakenen werkplek (i.v.m. concentratie 
medewerker en veiligheid omstanders/dieren) 

• Bij in bedrijf stellen van leidingen waarbij de lucht 

in de leiding rechtstreeks wordt verdreven door 
waterstof: 
o Bij affakkelen een waterstof-vlamdover 

toepassen 

• Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van leidingen 

spoelen met een inert gas 

0,5 6 15 

45 

• Gasuitstroming naar een bewaakte, veilige plek  

• Brandblusser ABC 6kg / blusdeken 

• Gassignaleringsapparatuur  

• Zuurstofmeter (bij toepassing van inert gas) 

• Antistatische/vlamvertragend/nauwsluitend 
werkkleding 

0,5 6 3 

9 

Opmerking Optionele extra maatregelen ter voorkoming: Bij in bedrijf stellen – waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks door waterstof wordt verdreven – de uitstroomopening van de afblaasinstallatie (-slang) voorzien van een waterstof-

vlamdover. Of spoelen met een inert gas. 

Toelichting Continue bewaking van de gasuitstroom en mogelijkheid tot bediening afblaasunit/slang. Dit dient continue gelijktijdig plaats te kunnen vinden. 
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LD-waterstofleidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen  

NR ACTIVITEIT GEVAAR/ARBO-
RISICO 

K B E Risico 
index 

Maatregel ter voorkoming  K B E Risico 
index 

Maatregelen ter bescherming  K B E Risico 
index 

 LD-H2-leidingen in en uit 
bedrijf of 
buitenbedrijfstellen  
 
H2-20 

• Brand, explosie, 
bedwelming en 
verstikking, 
potentiaal 
verschillen  

• Vlaminslag 

10 6 15 

900 

• Voldoende ventilatie  

• Voorkomen van ontstekingsbronnen  

• Opleiding, aanwijzing en instructies  

• Afbakenen werkplek (i.v.m. concentratie 
medewerker en veiligheid omstanders/dieren) 

• Voorkomen vrije gasuitstroming  

• Werken onder <10% LEL concentratie  

• Werken met minimaal twee personen  

• Opstellen van een uitvoeringsplan  

• Affakkel- afblaasinstallatie met RVS afblaaspijp 

• Affakkelinstallatie voorzien van een waterstof-
vlamdover 

• Bij in bedrijf stellen van leidingen waarbij de lucht 

in de leiding rechtstreeks wordt verdreven door 
waterstof: 
o Bij affakkelen een waterstof-vlamdover 

toepassen 

• Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van leidingen 

spoelen met een inert gas 

0,5 6 15 

45 

• Gassignaleringsapparatuur  

• Zuurstofmeter (bij toepassing van inert gas) 

• Antistatische/vlamvertragend/nauwsluitend 
werkkleding  

• Brandblusser ABC 6kg, blusdeken  

• Gasuitstroming naar een bewaakte, veilige plek  
 

0,5 6 3 

9 

Opmerking Optionele extra maatregelen ter voorkoming: Bij in bedrijf stellen – waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks door waterstof wordt verdreven – de uitstroomopening van de afblaasinstallatie (-slang) voorzien van een waterstof-

vlamdover. Of spoelen met een inert gas. 

Toelichting  
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HD-waterstofleidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijfstellen  

NR ACTIVITEIT GEVAAR/ARBO-
RISICO 

K B E Risico 
index 

Maatregel ter voorkoming  K B E Risico 
index 

Maatregelen ter bescherming  K B E Risico 
index 

 HD-H2-leidingen in en uit 
bedrijf of 
buitenbedrijfstellen  

 
H2-21  

• Brand, explosie, 
bedwelming en 
verstikking, 
potentiaal 
verschillen  

• Vlaminslag  

• Vallende objecten 

• Bij in bedrijf stellen 
van leidingen 
waarbij de lucht 
in de leiding 

rechtstreeks 
wordt verdreven 
door waterstof 
o  bij affakkelen 

een waterstof-
vlamdover 

• Bij (tijdelijk) buiten 
bedrijf stellen 
spoelen met een 
inert gas 

10 3 40 

1200 

Afblazen  

• Voldoende ventilatie  

• Voorkomen van ontstekingsbronnen  

• Opleiding, aanwijzing en instructies  

• Afbakenen werkplek (i.v.m. concentratie 
medewerker en veiligheid omstanders/dieren) 

• Gecontroleerde gasuitstroming  

• Werken onder <10% LEL concentratie  

• Werken met minimaal twee personen  

• Opstellen van een uitvoeringsplan  

• Uitbufferen 

• Afblaasinstallatie met RVS afblaaspijp 

• Inlaat afsluiter bereikbaar/bedienbaar 

• Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van leidingen 

spoelen met een inert gas 

1 
 

3 
 

40 
 

120 

Afblazen  

• Gas- en zuurstofsignaleringsapparatuur 

• Antistatische/vlamvertragend/nauwsluitend 
werkkleding  

• Brandblusser ABC 6kg, blusdeken  

• Gasuitstroming naar een bewaakte, veilige plek  

• Gehoorbescherming 

• Afstand tot omstanders/dieren en kwetsbare 
objecten 

 
 

1 
 

3 
 
 

15 
 

 

45 

Affakkelen  

• Opleiding, aanwijzing en instructies  

• Afbakenen werkplek (i.v.m. concentratie 
medewerker en veiligheid omstanders/dieren) 

• Gecontroleerde gasuitstroming  

• Werken onder <10% LEL concentratie  

• Werken met minimaal twee personen  

• Opstellen van een uitvoeringsplan  

• Uitbufferen 

• Affakkelinstallatie met RVS afblaaspijp 

• Affakkelinstallatie voorzien van een waterstof-
vlamdover 

• Inlaat afsluiter bereikbaar/bedienbaar 

• Bij het (tijdelijk) buiten bedrijf stellen van leidingen 

spoelen met een inert gas 

0,2 2 15 

6 

Affakkelen  

• Gas- en zuurstofsignaleringsapparatuur 

• Antistatische/vlamvertragend/nauwsluitend 
werkkleding  

• Brandblusser ABC 6kg, blusdeken  

• Gehoorbescherming  

• Afstand tot omstanders/dieren en kwetsbare 
objecten 

0,2 2 7 

2,8 

Opmerking Optionele extra maatregelen ter voorkoming: Bij in bedrijf stellen – waarbij de lucht in de leiding rechtstreeks door waterstof wordt verdreven – de uitstroomopening van de afblaasinstallatie (-slang) voorzien van een waterstof-vlamdover. Of spoelen met een 
inert gas. 

Toelichting Bij afblazen kan er een risico op vallende objecten zoals meegevoerde lasslakken zijn. Dit wordt echter laag ingeschat zodat hiervoor geen maatregel ter bescherming (veiligheidshelm) wordt voorgeschreven. 
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XVI Waterstof-vlamdover 

In deze bijlage zijn waterstof-vlamdovers opgenomen van de firma Wittgas. 
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XVII PBM’s voor duurzaam geproduceerde 
gassen 
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XVIII Verspreiding van waterstof 

In deze bijlage is informatie met de betrekking tot de verspreiding van waterstof 
opgenomen, 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2 300 m3/h 1,5 m/s - 

 

 
‘Veld’ is 40 m breed. Op de uitlaat op 40 m is de maximale concentratie ± 0.2%. 
 

 
In het centrum van de pluim is de kleur roze, wat dus hoger is dan 10% LEL. 
 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2 10 m3/h 1,5 m/s - 
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Na ongeveer 5 m is de concentratie gezakt tot 0.4%, ongeveer de 10% LEL. 
 

 
Op de uitlaat op 40 m is de concentratie maximaal 0.04% H2, of te wel 1% LEL. 
 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2 100 m3/h 1,5 m/s - 

 

 
 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2 10 m3/h 1,5 m/s Diffusor 
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Aan de rechterzijde van de jet in de diffusor mengt de H2 met lucht. In de diffusor 
bevindt zich dus een mengsel van lucht en H2. Hier heeft dus al voormenging 
plaatsgevonden. 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2 100 m3/h 1,5 m/s Diffusor 
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Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2 100 m3/h 1,5 m/s Diffusor 

 

 
 

 
Door het ‘opblazen’ van de schaal komt het verschil in menging aan de onderzijde 
van de pluim beter tot uitdrukking. 
 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2  50 en 200 m3/h 1,5 m/s  
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Te zien is dat de pluim bij 200 m3/h door het hogere debiet een stuk hoger komt, 
maar dat de lengte van de pluim geen factor 4 verschilt. 
 
 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2  200 m3/h 1,5 m/s 10 en 20 graden Celsius 
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Te zien is dat bij een zwakke wind, de jet vanuit de pijp een grotere reikwijdte heeft 
dan bij sterkere wind. Bij 3 m/s is de jet qua snelheid al nagenoeg onzichtbaar. 
 

 

Medium Flow[] Windsnelheid Variatie 

H2  200 m3/h 0,75 – 1,5 – 3,0 m/s  
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GT-200096 – Versie 3 

© Kiwa N.V. - 118 - 

 

XIX Eigenschappen van waterstof 
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XX Zuurstofconcentratie bij verdrijven 
lucht door stikstof 

In deze bijlage wordt de vereiste zuurstofconcentratie aangegeven bij het verdrijven 
van de lucht uit de leiding door stikstof. Deze zuurstofconcentratie moet zijn ≤ 0,4%. 
Zie hieronder de toelichting. 
 
Uit Figuur 281 kan worden afgelezen dat stikstof-waterstof-luchtmengsels met minder 
dan 20% lucht (dus met minder dan 4% zuurstof) niet brandbaar zijn, zie het groene 
gebied. 
 

 

De bekende waarden voor LEL en UEL, zie bijlage XIX, voor waterstof hebben 
betrekking op waterstof-luchtmengsels, waarin het zuurstofpercentage bepalend is 
voor het al dan niet ontsteken van waterstof-luchtmengsels. In Figuur 28 is een derde 
component (stikstof) toegevoegd. Hierin is lucht is de enige component die zuurstof 
bevat. Dus als het aandeel lucht bekend is in het mengel van de drie componenten, is 
ook het aandeel zuurstof bekend. 
In Figuur 28 is de groene lijn de scheidslijn tussen mengsels met meer dan 20% lucht 
en mengsels met minder dan 20% lucht. De lijn raakt het ‘flammable’ gebied. Alle 
mengsels (van waterstof-stikstof-lucht) met 20% lucht of minder zijn onbrandbaar, 
dus alle mengsels waarin minder dan 4% zuurstof zijn onbrandbaar. Bij een 
veiligheidsmarge van 10, zoals gebruikelijk bij waterstof-luchtmengsels en aardgas-
luchtmengsels, is ≤ 0,4% zuurstof (O2) de veilige grens voor waterstof-stikstof-
luchtmengsels. 
 
Omdat het brandbare (‘flammable’) gebied iets ‘uitbolt’ richting de groene lijn, ligt de 
kritische grens niet bij 25% lucht, maar bij 20% lucht. 
 
 

 
1 Bron: het document “Calculation of Flammability and Lower Flammability Limits of Gas 

Mixtures for Classification Purposes”, van Volkmar Schroeder. 

Figuur 28: Explosiegrenzen van stikstof-waterstof-luchtmengsels  
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