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LNG Facts & Figures 
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 Schoon 

– Zonder nabehandeling voldoen aan emissie standaarden 

 

 Veilig 

– Lichter dan lucht als het verdampt 

– Moeilijk ontsteekbaar 

 

 Enorme voorraden 

– Past in Europese doelstelling van energie onafhankelijkheid 

– Prijs stabiel 

– Schaarste aan zwavelvrije diesel 

Waarom LNG 
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Geen verschil tussen LNG of CNG of aardgas in de toepassing 

 

CNG (Compressed Natural Gas) is aardgas onder hoge druk (200 bar) opgeslagen 

 

LNG (Liquefied Natural Gas) is vloeibaar aardgas opgeslagen bij lage temperatuur 

 (-162  ̊C) 

 

Biogas is ruwgas wat geproduceerd is uit vergisting of vergassing 

 

Biomethaan/groengas is opgewaardeerd biogas tot  aardgas distributie kwaliteit 

 

Duurzaam: CO2 neutraal geproduceerd 

 

 

 

 

Definities 
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Wat is LNG 

 Liquefied Natural Gas is vloeibaar aardgas  

 Naam   CH4  / Methaan  

 Aggregatietoestand Vloeibaar 

 Dichtheid  0,450 kg/l 

 Kookpunt  -163 ̊C 

 Smeltpunt  -182 ̊C 

 Vlampunt  -188 ̊C 

 Ontbrandingstemperatuur 640 ̊C 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=methaan+molecuul&source=images&cd=&cad=rja&docid=RMhsnWR20OmdyM&tbnid=ei8pRxUS49WkrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chem.kuleuven.be/profatoom/lln/molecvandemaand_december.htm&ei=Oy6SUa7TNcniOqGmgfgJ&psig=AFQjCNFHoFD6uywCURW5w71bMSUQfNNEng&ust=1368620970325245
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 Aardgas is niet giftig 

 

 Aardgas is lichter dan lucht 

 

 Aardgas is moeilijk ontsteekbaar (640 ̊C)  

 

 Aardgas heeft een smal explosie gebied (5%-15%) 

 

 Aardgas is ruikbaar (0.5%-0,7%)  

 

 LNG is niet ruikbaar! 

 

Chemische eigenschappen 
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Explosie gebied 
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 Slochteren gas, Laag Calorisch gas, normaal gedistribueerd aardgas in 
Nederland 

– samenstelling 83 % methaan, 14 % stikstof 

 Hoog calorisch gas, rest van de wereld behalve deel van West Duitsland en 
België 

– 98 % methaan 

 Calorische onderwaarde  

– energie die vrij komt bij de verbranding van 1 m3 aardgas: 31,65 
MJ/m3 

 Calorische bovenwaarde 

– energie die vrij komt bij de verbranding van 1 m3 aardgas inclusief 
de condensatiewarmte van waterdamp: 35,17 MJ/m3 

 LNG is meestal hoogcalorisch gas methaan gehalte 98 % 

 

 

 

 

 

Aardgas 
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Energie inhoud 
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herkomst LNG 
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Energie inhoud 

Brandstof Energie (1) Energie (2) dichtheid 

CNG 38 MJ/kg 31,65 MJ/m3 0,833 kg/m3 

LNG 49 MJ/kg 22 MJ/liter 0,450 kg/liter @ - 160 C 

Diesel 42 MJ/kg 36 MJ/liter 0,840 kg/liter @ 15 C 
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Omrekening 

eenheid eenheid 

1 MMBTU 293,3 kWh 

1000 kWh 3,41 MMBTU 

1 kWh 31,65/3,6 8,8 m3 

1 kg LNG 0.61 l diesel 

1 kg LNG 1.17 kg Diesel 

1 kg CNG 1.2 nm3 CNG 

1 kg CNG Ongeveer gelijk 1 l Diesel 
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 Calorische onderwaarde  

– energie die vrij komt bij de 
verbranding van 1 m3 aardgas: 
31,65 MJ/m3 

 

 Calorische bovenwaarde 

– energie die vrij komt bij de 
verbranding van 1 m3 aardgas 
inclusief de condensatiewarmte 
van waterdamp: 35,17 MJ/m3\ 

 

 Verbranding in motoren = 
onderwaarde!  

 

 

Verbrandingswaarden 
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Kwaliteit 

 Verschil in methaangehalte en methaangetal 

 

 Methaangehalte geeft het % methaan weer in het gasmengsel 

– LNG is hoogcalorisch gas methaan gehalte 98% 

 

 Methaangetal is een maat voor het vastleggen van het klopgedrag van het 

gasmengsel (pingelen) 

– methaangetal is 0 voor puur waterstof 

– methaan getal is 100 voor puur methaan 

– inerten zoals CO2 en N2 hebben een positief effect op het 

methaangetal 
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 Veroudering van LNG, weathering 

– door alleen de gas fase af te nemen verdampen de lichtere componenten 
uit de LNG. 

– Samenstelling van de vloeistof verandert hierdoor. 

  

 

 Methaan slip 

– ontstaat vooral bij dual fuel motoren 

– door onvolledige verbranding slipt er brandstof door tot in de 
uitlaat 

– methaan heeft een 23 voudig broeikas effect tov. CO2 

– van de totale broeikas emissie bedraagt methaan slip enkele % 

Kwaliteit 
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Schoner? 

 90% minder uitstoot van fijnstof, stikstof  

 

 15% minder uitstoot van CO2 

 

 Een geluidsreductie van 50% voor vervoer over de weg  

 

 Economisch voordeliger 
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CO2 

 CO2 voordeel door gunstigere koolstof waterstof verhouding 

 

 Aardgas 

– CH4 + 2O2  CO2 (g) + 2H2O (g)   

 

 Diesel (mengsel) 

– Alkanen CnH2n+2,  

– Cycloalkanen CnH2n  

– Aromaten CnH2n-6. 

 

– 2C16H34 + 49 O2  32 CO2 (g) + 34 H2O (g) 
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 Monofuel 

– Stoichiometrisch, 1 op 1 verbranding, laagste emissie 

– Lean burn, overmaat lucht, laag brandstofverbruik 

 

 Bi-fuel 

– Otto motor (vonkontsteking, benzinemotor) 

– Twee separate brandstoffen 

 

 Dual fuel 

– Basis Diesel motor 

– Pilot diesel wordt gebruikt voor ontsteking gasmengsel 

• 1- 5% bijmenging  of 20 % bijmenging op basis van dieselmotor 

• bij stationair 90 % diesel, 10 % gas 

Motor techniek 
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Opslag 
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