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Verandering aardgaskwaliteit: de tijd
vliegt.

Begin 2011 hebben we geïnformeerd over de aan-
staande veranderingen van de samenstelling en
kwaliteit van het in Nederland geleverde aardgas.
Deze veranderingen worden uiterlijk met ingang
van 1 oktober 2014 voor het hoog-calorisch gas
(H-Gas) en op wat langere termijn voor het laag-
calorisch gas (G-gas) doorgevoerd.

De achtergrond hiervan heeft te maken met het
langzaam maar zeker opraken van ons aardgas
waardoor we steeds afhankelijker worden van im-
port. Uit Noorwegen of Rusland bijvoorbeeld, maar
ook in de vorm van vloeibaar gas (LNG) uit diverse
andere landen. Op deze manier wordt de leve-
ringszekerheid voor de lange termijn gewaarborgd.
Ook wil de Nederlandse overheid deze importen
graag stimuleren om haar sleutelrol in de West-
Europese gasmarkt te bestendigen. Dit maakt om-
vangrijke investeringen nodig in de infrastructuur,
die in de wandelgangen als gasrotonde worden
aangeduid.

Aardgas is een natuurproduct. De samenstelling
ervan is afhankelijk van waar het vandaan komt.
Die herkomst is zeer divers. Afhankelijk van het
moment dat een bepaalde gassoort in het leiding-
net wordt gestopt, krijgen we op Chemelot de
daarmee samenhangende kwaliteit binnen. Dat
betekent dat we niet alleen te maken krijgen met
een wijzigende samenstelling en kwaliteit, maar
ook met van moment tot moment wisselende sa-
menstelling. Met name deze ‘sprongen’ in samen-
stelling vormen, naast de wijziging in de samen-
stelling zelf, een kritisch punt.

In onder meer branders, turbines en in de
feedstock-installaties op Chemelot kunnen hierdoor
effecten optreden op het gebied van veiligheid,
emissies en rendementen. Dat betekent dat we,
om de gewijzigde exitspecificatie van het

aardgas op de Chemelot-site te kunnen accom-
moderen, diverse aanpassingen aan de installa-
ties moeten doorvoeren.

De Chemelotsite-werkgroep Nieuw Aardgas
heeft in de afgelopen periode de mogelijkheden
onderzocht om op een veilige wijze het nieuwe
aardgas te kunnen verwerken. Hoewel er nog
enkele issues opgelost of duidelijk moeten wor-
den, ligt er een aantal veelbelovende technische
oplossingsrichtingen op tafel. Deze worden nader
onderzocht op haalbaarheid.

Willen we het nieuwe aardgas vanaf oktober
2014 op een verantwoorde wijze kunnen gebrui-
ken, dan moeten we nog wel een flink aantal
stappen ondernemen. Het kan zijn dat hiervoor
een fabriek of installatie tijdelijk moet worden
stilgelegd om de noodzakelijke aanpassingen te
kunnen doorvoeren. Haast is geboden, want
1 oktober 2014 lijkt misschien nog ver weg, maar
de tijd vliegt.

De Chemelotsite-werkgroep Nieuw Aardgas kan
u hierbij ondersteunen. In deze werkgroep zijn de
diverse site-users vertegenwoordigd om informa-
tie en kennis te kunnen delen.

Voor meer informatie: website Hoezoandergas van Netbe-
heer Nederland en Toine Foppele, Productmanager USG:
06-10924397


