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Inhoud 

 

 Groen Gas en biogas versus aardgas 

 De regels: Kwaliteitseisen en voorwaarden 

 Verantwoordelijkheden invoeder vs netbeheerder 

 Welke meetsystemen zijn mogelijk? 

 Aansluitkosten 

 Conclusies 
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Groen Gas en biogas versus aardgas 
Belangrijkste aspecten voor distributie 

Biogas Groen Gas (G-gas) 

CH4 vol% 55   81,3 

CO2 vol% 45   < 10,3 0,9 

C2+ vol% 0 0 3,45 

N2 vol%  0 – 5 14,35 

O2 vol%   0 - 1 0,5  0,01 

H2 ppm 0 – 3000   < 12% 0 

H2S  mg/m3 100 – 3000 5 5 

NH3 mg/m3  0-100 3 0 

Siloxanen ppm  0-50 5 0 

Halogenen  mg/m3 0-100 50/25 0 

Vocht verzadigd -10 °C 8 bar 

Calorische waarde MJ/m3 21,9 34,5 – 36,0 35,1 

Wobbe –index MJ/m3 22,0 43,46- 44,41 43,7 MJ/m3 
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Groen gas en biogas vs aardgas (2) 

 Om biogas om te zetten in Groen Gas zijn de 

volgende stappen belangrijk: 
 H2S verwijdering 

 CO2 verwijdering 

 Ontvochtigen 

 Verwijderen sporencomponenten 

 Calorische waarde minimaal de waarde in het netvlak 

 Wobbe-index regelen is kritisch! 

 Geen microbacteriën: inzet van een HEPA filter 

 Odoriseren 

 Comprimeren tot minimaal de netdruk 

 Kwaliteitsbewaking 

 Distributie van biogas in een biogasnetwerk (hub): 
 Ontvochtigen en gedeeltelijke H2S verwijdering 
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Kwaliteitseisen (1) 

 Gasdistributie (8 bar en lager): 
 Technische code Gas inclusief eisen meetnauwkeurigheid 

 Aanvullende voorwaarden V14 

 Invoeding in het RTL net (40 bar): 
 <8% CO2 : in de meeste gevallen betekent dit stikstof bijmengen 

 < 200 ppm H2  

 Extra eisen voor doorgeven van signalen aan CCP 

 Invoeding in het HTL net (67 bar): 
 0,0005% O2 

 Biogasmetingen (hub): 
 Eisen nog niet uitgekristalliseerd 
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Kwaliteitseisen (2) 

 Over enkele jaren zullen een aantal specificaties op 

Europees nivo beschikbaar komen 

 Momenteel actie via Mandaat M 475 
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De Wobbe band en CO2: kans op flame lift 
inperking regelgebied 

Inperken Wobbe band: hoge eisen aan de meet en 

regelnauwkeurigheid  

Bron: GTS 

http://www.3js.nl/webshop/images/detailed_images/String 3JS12283257904936c39e4aba7.jpg
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Verantwoordelijkheden in NL vs Duitsland 
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Verantwoordelijkheden (2) 

 De invoeder heeft vrijwel alle verantwoordelijkheden 

op gastechnisch gebied 

 

 De netbeheerder heeft uitsluitend een controlerende 

rol 

 

 Primaire belang van de netbeheerder is het 

garanderen van de leveringszekerheid en van de 

veiligheid 
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Wat moet gemeten worden door de invoeder? 

 Online: CH4,  H2S, CO2, O2, N2, T, P, waterdauwpunt, 

m3, m3/h 

 

 Discontinu (twee maal per jaar) 16 componenten o.a.  
 Odorant, siloxanen, halogeenverbindingen, micro-organismen 
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Meetsystemen: gaschromatografen (1) 

 Detector bepaalt prijs en nauwkeurigheid 

 Deskundigheid gewenst in de praktijk       
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Gaschromatografen (2) 

 Micro GC is sterk in opkomst 

 Goedkoper maar minder 

nauwkeurig 
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Complete meetsystemen 

 Voorbeeld: Bio2net 
 GC 

 Datalogger 

 H2S analyser 

 Dauwpuntmeter 

 Regeling/overdrukbeveiliging 

 Rotameter 

 Druksensor 

 EVHI 

 Uit te breiden met odorisatie 

 afstanduitlezing 

 Voordeel:  
 Compleet invoedingstation 

 Geaccepteerd 

 Nadeel: 
 Ca. 100.000 € 
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Andere meetsystemen: voldoen meestal niet aan 
nauwkeurigheidseisen voor invoeding Groen Gas 

 IR metingen: meten van het CO2 en het CH4 gehalte 

(typisch 1 tot 3 % onnauwkeurig), nadeel alleen C1 

 

 Sensoren: H2S, H2, O2 
 Goedkoop, compact, driftgevoelig, beperkte levensduur  

 

 UV adsorptie:  H2S 
 Ca 2% nauwkeurig  

 

 Paramagnetisme: O2 
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Voorbeeld van een IR meting met sensoren 

 INCA Bio 04: inclusief H2S en O2 meting 
 Ca 8000 € 

 Veel ervaring in Duitsland 

 Geen doorstroom: relatief ongevoelig voor verontreinigingen 

 Sensoren gaan drie tot vijf jaar mee en zijn te vervangen 

 Ideaal voor biogasmetingen of productgasmetingen 
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Aansluitkosten en operationele kosten 

 Compressor:  vanaf 100.000 € 
 Afhankelijk van de capaciteit 

 Kosten 40 bar invoeding zijn hoger 

 Aansluitleiding: vanaf 10.000 € tot … 
 Sterk afhankelijk van afstand tot invoedingpunt en “kunstwerken” 

 Mogelijk vergunningtraject nodig  

 Gasstation plus odorisatie en kwaliteitsmeting: ca 

100.000 € 

 In enkele gevallen een stikstofinstallatie: ca. 25.000 € 

 HEPA filter: ca. 10.000 € 

 Halfjaarlijkse metingen: ca. 4000 €  

 Beheer en controle, onderhoud 
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Conclusies 

 Verantwoordelijkheden voor gaskwaliteit, odoriseren, 

compressie en conditioneren ligt bij de invoeder 

 Kwaliteitseisen liggen nationaal vast voor zowel het 

distributienet, RTL net en HTL net 

 In  Europees verband wordt regelgeving ontwikkeld 

 Bewaken van de eisen vereist expertise 

 Investeringskosten en operationele kosten niet 

onaanzienlijk maar relatief laag t.o.v. overige kosten 

 Praktijk laat zien dat de eisen haalbaar zijn  
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Vragen 


