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1 Kwaliteitsvereisten voor Injectie op Interconnectie-
punt Loenhout 

De Kwaliteitsvereisten voor Injectie in de Opslaginstallatie in Loenhout worden in de 

onderstaande tabel aangegeven. 

Minimale GCV 10.81 kWh(25°C)/m³(n) 

Maximale GCV 12.77 kWh(25°C)/m³(n) 

Minimale Wobbe 13.65 kWh(25°C)/m³(n) 

Maximale Wobbe 15.56 kWh(25°C)/m³(n) 

Maximale H2S (inclusief COS) (als S) 5 mg/m³(n) 

Maximale Totale S (als S)1 30 mg/m³(n) 

Maximale Mercaptans (als S) 6 mg/m³(n) 

Maximale O2 1000(vol) ppm 

Maximale CO2 
2 2(vol) % 

Maximaal dauwpunt H2O  -8 °C @ 69 barg 

Maximaal dauwpunt koolwaterstof -2 °C @ 0-69 barg 

Minimale druk 3 60 barg 

Maximale druk 80 barg 

Het geleverde Aardgas mag geen andere elementen en onzuiverheden bevatten 

(zoals, maar niet beperkt tot methanol, condensaat, gas-odoranten) in de mate dat het 

geleverde Aardgas niet in België vervoerd, opgeslagen en verhandeld kan worden 

zonder bijkomende kosten voor de aanpassing van de kwaliteit. Het geleverde 

Aardgas mag geen toegevoegde odoranten bevatten. 

De Beheerder van de Opslaginstallatie kan bijkomende of aangepaste vereisten 

opleggen mocht dat noodzakelijk zijn. 

  

                                                 
1
 Tijdelijk zijn hogere waarden voor totale S toegelaten tot 150 mg/m³(n) voor zover het gemiddelde 

over een Opslagjaar niet meer dan 30 mg/m³(n) bedraagt. 
2
 Het CO2 -gehalte van het geïnjecteerde Aardgas moet gemiddeld lager zijn dan 1% over het 

Opslagjaar. 
3
 Lagere drukken zijn toegelaten wetende dat totale Injectiecapaciteit bij dergelijke drukken mogelijks 

niet meer gegarandeerd kan worden door de Beheerder van de Opslaginstallatie 
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2 Kwaliteitsvereisten voor Uitzending op Inter-
connectiepunt Loenhout 

De Kwaliteitsvereisten voor Uitzending van de Opslaginstallatie in Loenhout zijn de 

kwaliteitsvereisten van het H-Gas zoals bepaald in een Vervoersovereenkomst en 

zoals gepubliceerd op de website van de Transmissie Operator onder ‘Operationele 

Info: Overzicht van de specifieke vereisten per ingangspunt’: 

Minimale GCV 10.81 kWh(25°C)/m³(n) 

Maximale GCV 12.77 kWh(25°C)/m³(n) 

Minimale Wobbe 13.65 kWh(25°C)/m³(n) 

Maximale Wobbe 15.56 kWh(25°C)/m³(n) 

Maximale H2S (inclusief COS) (als S) 5 mg/m³(n) 

Maximale Totale S (als S)4 30 mg/m³(n) 

Maximale O2 1000(vol) ppm 

Maximale CO2  2(vol) % 

Maximaal dauwpunt H2O  -8 °C @ 69 barg 

Maximaal dauwpunt koolwaterstof -2 °C @ 0-69 barg 

Minimale temperatuur 2 °C 

Maximale temperatuur 38 °C 

Minimale druk5 60 barg 

Maximale druk 80 barg 

 

Het geleverde Aardgas mag geen andere elementen en onzuiverheden (zoals maar 

niet beperkt tot methanol, condensaten, gas odorant) bevatten in de mate dat het 

Aardgas niet vervoerd, opgeslagen, en verkocht kan worden in België zonder extra 

kosten voor aanpassing van de kwaliteit.  

 

Het geleverde Aardgas mag geen toegevoegde odoranten bevatten. 

 

Naast het feit dat bovenstaande kwaliteitsvereisten van tijd tot tijd kunnen gewijzigd 

worden door de Transmissie Operator, kan de Beheerder van de Opslaginstallatie 

eveneens bijkomende of aangepaste vereisten opleggen mocht dat noodzakelijk zijn. 

                                                 
4
 Tijdelijk zijn hogere waarde voor totale S toegelaten tot 150 mg/m³(n) voor zover het gemiddelde 

over een Opslagjaar niet meer dan 30 mg/m³(n) bedraagt  
5
 In overeenstemming met de Transmissie Operator zijn lagere drukken toegestaan. 


