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Introductie

Diesel wordt gebruikt in zoutoplosmijnbouw als afdekmedium vanwege de gunstige fysische eigenschappen
waardoor het als inert afdekvloeistof kan fungeren. Een nadelig effect van het gebruik van diesel zijn de
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)-gevaren, door de toxiciteit voor zowel mensen als het milieu en de
brandbaarheid. Om deze reden hebben de Nederlandse zoutmijnbouwbedrijven een gezamenlijk onderzoek
uitgevoerd naar mogelijke alternatieven met stofeigenschappen die het gevaar met betrekking tot VGM
verlagen (ref. 1). Ieder zoutmijnbouwbedrijf heeft echter operator specifieke aspecten en criteria met betrekking
tot het gebruik van een afdekmedium. Dit memorandum gaat verder in op de toepasbaarheid en mogelijke
risico’s bij het gebruik van de alternatieve afdekmedia voor Frisia.

2

Frisia specifieke aspecten

Frisia produceert natriumchloridezout in de concessie Barradeel II en heeft intentie om tot drie nieuwe
zoutputten te boren in de Havenmond concessie. Zoutproductie vindt plaats op een diepte van ongeveer 2,5
kilometer uit de Zechstein II haliet formatie. Het putontwerp bevat een concentrisch tweevoudige tubing in de
laatst gecementeerde casing. Via de injectie annulus/tubing wordt het water in de caverne gepompt en lost hier
het natriumchloridegesteente op, tegelijkertijd wordt de gevormde pekel via de productie tubing/annulus terug
naar het maaiveld geproduceerd.
Als gevolg van dichtheidsverschillen tussen geïnjecteerd water (1,0 s.g.) en pekel (1,20 s.g.) is de oplossnelheid
het hoogst in het bovenste gedeelte van de caverne (het caverne dak). Om een snelle opwaartse uitloging van
het dak te voorkomen wordt diesel gebruikt als afdekmedium die een beschermende laag vormt die op de pekel
drijft en het dak beschermt tegen oplossing. Bij abandonnering wordt het afdekmedium zoveel mogelijk
teruggewonnen. Door de homogeniteit van de Zechstein II haliet formatie vormt het oplossingsproces
symmetrische cavernes, dit zorgt ervoor dat het grootste deel van het afdekmediumvolume teruggewonnen kan
worden. Echter, er bestaat de kans dat een klein volume achter blijft vanwege mogelijke oneffenheden in het
zoutdak en permeatie in het zoutgesteente. Frisia gebruikt gemiddeld 100 m 3 diesel als afdekmedium in een
caverne.
Door de aanzienlijk lithostatische druk (530 bar, bij een lithostatische gradiënt van circa 2,16 s.g.) en hoge
temperatuur (110° C) op diepte van de cavernes gedraagt zout zich plastisch onder spanning. Tijdens de
productie is de cavernedruk lager dan de spanningen in het gesteente waardoor het zout naar de caverne
stroomt (kruip). Dit proces zorgt voor convergentie van de caverne en asymptotische drukopbouw tot de lokale
lithostatische spanning bij een productiestop. Tijdens productie zullen ook verschillen in productiesnelheden en
verhoudingen tussen injectie en productie zorgen voor variaties in cavernedruk.
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Uitgaande van deze specifieke aspecten stelt Frisia als eis dat:
•
•

3

Een alternatief afdekmedium niet het risico op veiligheid, gezondheid of milieu mag verhogen ten
opzichte van diesel.
Een alternatief moet praktisch, technisch en commercieel toepasbaar en REACH-compliant zijn.

Alternatieve afdekmedia

Het voorgaande onderzoek naar alternatieven voor diesel op basis van stofeigenschappen resulteerde in een
shortlist van verschillende stoffen die voldoen aan de functionele eisen van een afdekmedium, maar met
verlaagd VGM gevaar: droge lucht, stikstof, hernieuwbare koolwaterstoffen (ook bekend als hydrotreated
vegtable oil (HVO)), minerale olien en gas to liquid (GTL). In deze sectie worden de geevalueerde stoffen (zie
Tabel 1) beschreven. Appendix I geeft een overzicht van de stofeigenschappen per product. Aangezien veel
producten binnen de categorieën van de vloeibare alternatieven vergelijkbare stofeigenschappen bezitten is
voor dit onderzoek een selectie gemaakt van 2 tot 3 producten per categorie.
Gassen
Stikstofgas is een inert gas geproduceerd door de zogenaamde koudgastechnologie. Hierbij wordt lucht
vloeibaar gemaakt en stikstof hieruit gedistilleerd en in vloeibare fase onder hoge druk opgeslagen.
Lucht bestaat uit ca. 20% zuurstof, 78% stikstof en 2% overige gassen. Droge lucht wordt gevormd door
dehydratie van atmosferische lucht. Droge lucht in contact met staal heeft een sterk gereduceerde corrosieeigenschappen in vergelijking tot atmosferische lucht door de lage luchtvochtigheid. Echter, de kans op corrosie
kan onder hoge druk en temperatuur niet worden verwaarloosd.
Hernieuwbare koolwaterstoffen (HVO)
Hernieuwbare koolwaterstoffen worden geproduceerd uit plantaardige oliën door behandeling met waterstof
onder hoge druk en temperatuur. Dit proces verwijdert de aanwezige zuurstof en verlaagt de concentratie van
onzuiverheden van stikstof, zwavel en chlorides. De hernieuwbare koolwaterstoffen hebben door het
verwijderen van gebonden zuurstof en onzuiverheden geen hygroscopische eigenschappen zoals biodiesel en
zijn naar verwachting minder vatbaar voor de biodegradatie en als gevolg daarvan ook voor microbiologisch
beïnvloede corrosie van staal. Er bestaan verschillende HVO-producten voor verschillende applicaties. In dit
onderzoek
worden
blauwe
diesel (brandstof)
en
Biolife
Berylane
25
(basisolie
voor
metaalbewerkingsvloeistoffen) geëvalueerd. De samenstelling van de hierboven beschreven producten, zoals
beschreven in de ECHA-database, zijn alkanen (lineair en vertakt) met ketenlengte tussen de C10 en C20 (zie
tabel 1).
Minerale oliën
Minerale olieproducten zijn geraffineerde petroleumdestillaten en hebben hierdoor een sterk gereduceerde
concentratie van aromatische- en zwavelhoudende verbindingen. Door de sterk gereduceerde concentratie van
verontreinigingen hebben minerale oliën geen hygroscopische eigenschappen wat naar verwachting de kans
op biodegradatie in zoutputten- en cavernes doet verlagen. Dit onderzoek evalueert Surdyne B140 (basisolie
voor boorvloeistoffen), Hydroseal G290H (mineraal olie gebruikt in afdichtende kitten als vervanging van
silicone olie) en Britol 5NF (mineraal olie gebruikt bij farmaceutische producten). Britol 5NF is als afdekmedium
gebruikt in de Noord-Amerika voor de productie van zout voor de farmaceutische en voedselindustrie. De
samenstelling van de hierboven beschreven producten, zoals beschreven in het ECHA-database, zijn alkanen
(lineair en vertakt) en cycloalkanen met ketenlengte tussen de C9 en C50 (zie tabel 1).
Gas to liquid (GTL)
GTL is een groep van vloeibare koolwaterstofproducten gemaakt uit aardgas door middel van het Fischer
Tropsch, Mobil of syngas tot brandstof proces. Door het productieproces van GTL bevat het vrijwel geen
toxische componenten en verontreinigingen. Dit onderzoek evalueert GTL-brandstof en Risella X 415 (gebruikt
als basisolie voor smeerolie). Door de sterk gereduceerde concentratie van verontreinigingen hebben GTLproducten geen hygroscopische eigenschappen wat naar verwachting de kans op biodegradatie in zoutputten-
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en cavernes doet verlagen. Naar het gedrag van GTL-brandstof in omstandigheden van de put en caverne
heeft Nouryon beperkt onderzoek gedaan, hieruit lijkt de kans op biodegradatie gering. De samenstelling van
de hierboven beschreven GTL-producten, zoals beschreven in het ECHA-database, zijn alkanen (lineair en
vertakt) en cycloalkanen met ketenlengte tussen de C8 en C50 (zie tabel 1).
Naast de samenstelling is de aanwezigheid van een REACH-registratie als mijnbouwhulpstof (voor de
toepassing in boringen in olie- en gasvelden of mijnbouw) binnen het ECHA-database weergegeven in tabel 1.
Alle alternatieven behalve blauwe diesel zijn geregistreerd met toepassing als mijnbouwhulpstof. Echter,
REACH-compliance van een product als afdekmedium is afhankelijk van het blootstellingsscenario, en de
daarachterliggende risico-inventarisatie, beschreven in de veiligheidsinformatiebladen van de desbetreffende
leverancier. Het gebruik van de stof als afdekmedium moet onder de beschreven blootstellingscenario’s vallen,
en zal met de leverancier nagegaan moeten worden. Indien nodig dient er een downstream gebruiker
chemische veiligheidsrapport (DU CSR) opgesteld te worden.
Tabel 1 Mogelijke diesel alternatieven en samenstellingen
Categorie

Stof / Product naam

Gassen

Stikstof
Droge lucht
Blauwe diesel
Biolife Berylane 25
Diesel

Hernieuwbare
koolwaterstoffen (HVO)
Aardolie- en aardgas
producten

Minerale oliën
Surdyne B140
Hydroseal G290H
Britol 5NF
Gas to liquid (GTL)
GTL-brandstof
Risella X 415

Samenstelling
St kstofgas
20% zuurstof, 78% st kstof en 2% overige gassen
Alkanen C10-20
Alkanen C15-16
Petroleum diesel (~75% alkanen en ~25%
aromaten)

REACH-registratie
mijnbouwhulpstof
n.v.t.
n.v.t.
Nee
Ja
Ja

Alkanen en cyclo-a kanen C12-C15
Alkanen en cyclo-a kanen C9-C16
Alkanen C15-C50

Ja
Ja
Ja

Alkanen C8-26
Alkanen en cyclo-a kanen C18-C50

Ja
Ja

als
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4

VGM-aspecten ten aanzien van Frisia specifieke aspecten

In dit hoofdstuk zullen de VGM-aspecten van de individuele alternatieven worden vergeleken ten aanzien van
Frisia specifieke aspecten tijdens reguliere operaties en calamiteiten in de ondergrond en op het oppervlak.
Voor veiligheid en milieu zijn kwantitatieve risicoanalyses (Fine & Kinney) uitgevoerd, de volledige
risicomatrices zijn te vinden in Appendix II.

4.1

Veiligheidsaspecten

Deze sectie evalueert de veiligheidsrisico’s van de alternatieven bij de toepassing in diepe cavernes. Tabel 3
geeft een overzicht van de kwantitatieve risicoscores na hanteren van risicomitigerende maatregelen.
Veiligheidsrisico’s voor Frisia bij het gebruik van een afdekmedium zijn het gevolg van het gevaar bij werken
onder hoge druk, het gevaar op brand of bevriezing.
Effect van cavernedruk
Door het effect van kruip van de zoutlaag is de maximale cavernedruk die bereikt kan worden na insluiting gelijk
aan de lokale lithostatische spanning. Uitgaande van een verticale cavernediepte van 2.500 m en een
gemiddelde lithostatische soortelijk gewicht van 2,16 is de maximale cavernedruk 530 bar. Stikstof bij 80 °C
(maximale temperatuur afdekmedium in de caverne) en 530 bar wordt gecomprimeerd tot een dichtheid van
370 kg/m3. Onder dezelfde omstandigheden heeft droge lucht een dichtheid van 520 kg/m3. Als deze dichtheden
wordt gegeneraliseerd over de gehele annulaire putvolume resulteert dit in een maximale put druk van 439 bar
((2,16-0,37)*0,0981*2500 = 439 bar) voor stikstof en 402 bar ((2,16-0,52)*0,0981*2500 = 402 bar) voor droge
lucht aan het oppervlak. De maximale isothermische expansie van stikstofgas en droge lucht bij 530 bar naar
atmosferische druk is circa 387 m3/m3 (aanname van een compressibiliteitsfactor van 1,37).
De vloeibare alternatieven hebben vergelijkbare dichtheden (vergelijkbare hydrostatische kolom) en
compressibiliteit (vergelijkbaar potentiele energie bij decompressie) als dat van diesel. Aannemend een
gemiddeld soortelijk gewicht van 0,83 (diesel), vertaalt dit zich in een maximale put druk van 326 bar. Dit is
aanzienlijk lager dan de druk bij gebruik van gassen. Door deze verhoogde druk aan het oppervlak en grote
compressibiliteit zal daarom het gevaar bij uitstroom van gassen hoger zijn dan dat bij de vloeibare
alternatieven.
Brandbaarheid
De gasvormige alternatieven zijn niet brandbaar en hebben daarom geen gevaar voor brand. Expansie van
gassen onder hoge druk kan echter wel tot bevriezing leiden, met gevaar op cryogene brandwonden.
De vloeibare alternatieven zijn wel brandbaar (in verschillende mate). Zie Tabel 2 voor een overzicht
van de vlampunten van de verschillende afdekmedia. Diesel heeft een vlampunt van minimaal 55 °C, dit is lager
dan de maximale temperatuur van het afdekmedium in de caverne (80 °C). Om deze reden hebben alle putten
van Frisia een ATEX-zonering rondom de put om het risico op brand te minimaliseren. Blauwe diesel en GTLbrandstof hebben een vergelijkbaar vlampunt als diesel. De overige vloeibare alternatieven hebben allen een
hoger vlampunt dan de cavernetemperatuur, wat het risico op brand tijdens operaties en calamiteiten sterk doet
verlagen.
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De vloeibare alternatieven zullen minder potentiele energie bevatten, door geringe compressibiliteit,
echter bestaat het risico op brand bij diesel, blauwe diesel en GTL (vlampunt < 80 °C: de maximale temperatuur
in de caverne). De overige alternatieven hebben een hoger vlampunt dan de maximale cavernetemperatuur
wat het totale risico verlaagt.
Het risico van verlies van integriteit van de gecementeerde casing kan alleen gevolgen hebben voor de
veiligheid wanneer de uitstroom het oppervlak bereikt. Gassen kunnen zorgen voor grondverzakking, de
vloeibare alternatieven introduceren in verschillende mate het gevaar op brand. Aangezien het putontwerp
voorzien is van een meervoudig gecementeerde casings (op diepte van milieugevoelige lagen) is de kans op
uitstroom aan het oppervlak vrijwel onmogelijk. In het geval van een gasvormig afdekmedia zullen de casings
moeten worden voorzien van gasdichte connecties. Diepe uitstroom bij verlies van integriteit van de laatst
gecementeerde casing zullen afdichtende kleilagen en de capillaire krachten in de kleine poriën van kleilagen
in de geologie verticale migratie van olie en gassen voorkomen (ref.3).
Stikstof is inert ten opzichte van staal. Droge lucht heeft een lage corrosiesnelheid, maar door de hoge
druk en temperatuur van de caverne kan dit proces worden versneld. De inherente corosieve eigenschap van
droge lucht doet het risico op verlies van integriteit van de casings vergroten.
De vloeibare alternatieven zijn chemisch inert, echter is het risico op biodegradatie en biologisch
beïnvloede corrosie onder omstandigheden van de put op lange termijn onbekend. Naar het gedrag van GTLbrandstof in omstandigheden van de put en caverne heeft Nouryon beperkt onderzoek gedaan, hieruit lijkt de
kans op biodegradatie gering. Aangezien de vloeibare alternatieven een vergelijkbare samenstelling hebben is
de kans op biologische beïnvloede corrosie bij de alternatieve afdekmedia hoogstwaarschijnlijk vergelijkbaar
laag. Veenema Olie heeft bevestigd dat GTL en HVO stabieler zijn dan fossiele diesel.
Tabel 3 Veiligheidsrisico's Fine & Kinney matrixscore voor de verschillende afdekmedia
Veiligheidsrisico's

Stikstof Droge lucht Blauw e diesel Biolife Berylane 25 Diesel Surdyne B140 Hydroseal 290H Britol 5NF GTL-brandstof Risella X415

Reguliere operaties
Ongew enste uitstroom afdekmedium tijdens aflaten of
inpompen
Ongew enste uitstroom afdekmedium tijdens putinterventie
(w ireline, coiled tubing, hydraulic w orkover)
Ongew enste instroom afdekmedium productietubings en leidingen

10,5

10,5

7

3

7

3

3

3

7

3

14

14

7

3

7

3

3

3

7

3

10,5

10,5

7

3

7

3

3

3

7

3

200

200

35

15

35

15

15

15

35

15

3,5

7

3,5

0,75

3,5

0,75

0,75

0,75

3,5

0,75

239

242

60

25

60

25

25

25

60

25

Calamiteiten
Ongew enste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd of
defecte puthoofd barrière(s)
Ongew enste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde casings

Totaal

De risico’s van het gebruik van gas als dekenmedium voor veiligheid zijn verhoogd in vergelijking met diesel en
de andere vloeibare alternatieven (zie Tabel 3). De hoge druk van diepe cavernes en compressibiliteit van gas
verhoogt het risico bij ongewenste uitstoom (bij reguliere operaties en calamiteiten) of instroom in de productie
annulus (door schade aan tubings bij zoutval). De vloeibare alternatieven met een vlampunt boven de maximale
temperatuur in de caverne zullen het gevaar op brand verlagen (bij reguliere operaties en calamiteiten) en
hebben een lager veiligheidsrisico dan diesel.

4.2

Gezondheidsaspecten

Letsel aan mens als gevolg van werken onder druk is behandeld onder de veiligheidsaspecten.
Gezondheidsrisico’s bij het gebruik van een afdekmedium kunnen ontstaan door acute of chronische toxiciteit
van het medium en door verstikking. Deze gezondheidsgevaren worden bepaald door de stofeigenschappen.
Uit evaluatie op stofeigenschappen (ref. 1) is geconcludeerd dat de alternatieven in dit rapport lage acute en
chronische toxiciteit bevatten, behalve het gevaar voor verstikking bij het vrijkomen van stikstof in besloten
ruimten en het gevaar voor verstikking door de vloeibare alternatieven wanneer het in de luchtwegen terecht
komt.

Page 6 of 23

MEMORANDUM - Memo_Frisia specifiek onderzoek alternatieven voor diesel als
afdekmedium_v1.0

Milieurisico’s tijdens reguliere operaties
Tijdens reguliere operaties (inpompen en aflaten, interventies en opslag) bestaat het risico op ongewilde
uitstroom op locatie met als gevolg mogelijke verontreiniging van het milieu door het afdekmedium.
Het risico op vervuiling bij de gasalternatieven is niet aanwezig aangezien door de verwaarloosbare
ecologische toxiciteit, en omdat gas bij vrijkomen in de openlucht niet in contact komt met de grond.
Het risico op vervuiling bij de vloeibare alternatieven is eveneens beperkt aangezien zij, volgens de
veiligheidsinformatiebladen, geen gevaar voor het milieu vormen door de lage acute en chronisch ecologische
toxiciteit. Om risico op vervuiling te minimaliseren bij blootstelling aan het oppervlak wordt op de putlocaties
gebruik gemaakt van vloeistofkerende verharding en vloeistofopvangcapaciteit in het gotensysteem.
De cavernedak is onderdeel van de barrière-enveloppe. Verlies van controle over het afdekmediumniveau in
de caverne kan daarom leiden tot ongewenste dakontwikkeling. De kans op verlies van controle op het niveau
van een gasvormig afdekmedium in de caverne is aanzienlijk groter dan dat van de vloeibare alternatieven
vanwege de relatief hoge oplosbaarheid en hoge compressibiliteit. Het verlies van gas in de cavernevloeistof
is ongeveer 0,061 Nm 3 per m3 geproduceerd pekel (ref. 4, voor stikstof). Bij een verwacht productiedebiet van
350 m3/u is dit gelijk aan maximaal 15.372 Nm 3 per maand (15.372 Nm 3 / (277 m3/Nm3) = 55,5 m3 per maand
in de ondergrond bij een cavernedruk van 80% lithostatisch en 80 °C en een compressibiliteitsfactor van 1,27).
Door de molecuul grootte en lage viscositeit zal gas gemakkelijker in de zoutgesteente permeëren wat kan
leiden tot extra verlies van effectief gasvolume. Ook zullen variaties in cavernedruk een effect hebben op het
gasniveau in de caverne vanwege de hoge compressibiliteit (de mate van niveauvariatie is echter afhankelijk
van het interfaceoppervlak). Om deze redenen zal bij het gebruik van de gassen het risico op verlies van
niveaucontrole verhogen ten opzichte van de vloeibare alternatieven.
Milieuaspecten bij calamiteiten
Bij een calamiteit aan het oppervlak kan dit leiden tot ongecontroleerde uitstroom van het afdekmedium en
mogelijk ook de cavernepekel met risico op milieuvervuiling. De effecten van blootstelling van de alternatieve
gassen aan het milieu zijn verwaarloosbaar. De vloeibare alternatieven zullen een groter effect hebben op het
milieu dan gassen, maar lager dan dat van diesel door de verwaarloosbare ecologische toxiciteit. Het risico van
milieuverontreiniging bij ongecontroleerde uitstroom van vloeistoffen uit de put wordt geminimaliseerd door het
blow-out contingency plan. Door het opvangen van de vloeistof op locatie zal het vervolgens veilig kunnen
worden afgevoerd en wordt de blootstelling zoveel mogelijk beperkt tot de mijnbouwlocatie.
De gecementeerde casings en formaties vormen de barrières tegen uitstroom in de ondergrond. Verlies van
integriteit van deze barrière kan leiden tot uitstroom en blootstelling van de milieugevoelige ondergrond met
zowel het afdekmedium en de cavernepekel.
Het risico op uitstroom door de gecementeerde casing neemt toe bij corrosie van het staal van de
casing. Stikstof is inert ten opzichte van staal, echter droge lucht kan voor corrosie zorgen wat het risico op
uitstroom doet vergroten. Bij de vloeibare alternatieven bestaat de kans op biodegradatie en biologisch
beïnvloede corrosie onder omstandigheden van de put, echter dit risico is nog onbekend. Naar het gedrag van
GTL-brandstof onder omstandigheden van de put en caverne heeft Nouryon beperkt onderzoek gedaan, hieruit
lijkt de kans op biodegradatie gering. Aangezien de vloeibare alternatieven een vergelijkbare samenstelling
hebben zou deze conclusie mogelijk voor alle alternatieven getrokken kunnen worden.
Vanwege de symmetrische geloogde caverne met een groot oppervlak tot volume ratio zal de kans op
hydraulische breuken bij langdurige insluiting of abandonnement erg laag zijn (ref. 5). Aangezien het
afdekmedium wordt teruggewonnen bij abandonnement is dit risico niet meegenomen in deze analyse.
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Tabel 6 Milieurisico's Fine & Kinney matrixscore voor de verschillende afdekmedia
Milieurisico's

Droge Blauw e
Biolife
Surdyne Hydroseal Britol
GTL
GTL
Stikstof lucht diesel Berylane 25 Diesel
B140
290H
5NF brandstof Risella X415

Reguliere operaties
Ongew enste uitstroom afdekmedium tijdens reguliere
operaties
Verlies controle afdekmediumniveau in caverne

0

0

6

6

14

6

6

6

6

6

63

63

14

14

14

14

14

14

14

14

0

0

15

15

35

15

15

15

15

15

3,5

7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

67

70

39

39

67

39

39

39

39

39

Calamiteiten
Ongew enste uitstroom afdekmedium door defecte puthoofd
barriere(s)
Ongew enste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

Totaal

5

Eigenschappen van het medium bij gebruik

Voor de toepassing van een nieuw afdekmedium is het belang dat er gekeken wordt naar de verschillen in
eigenschappen bij gebruik. Aangezien de vloeibare alternatieven uit dezelfde chemische samenstelling bestaan
als het hoofdbestanddeel van diesel (gesatureerde alifatische koolwaterstoffen; gesatureerde lineaire, vertakte
of cycloalkanen) zullen de eigenschappen bij toepassing naar verwachting vergelijkbaar zijn. Deze sectie
beschrijft de effecten in de caverne, put, puthoofd en het productiesysteem. Tevens zal ook gekeken worden
naar mogelijke verschillen bij transport, opslag injectie en terugname, niveaubepaling en verwerking.
Caverne
Gassen hebben een relatief hoge oplosbaarheid en hoge compressibiliteit in vergelijking met de vloeibare
alternatieven. Zoals aangeven in sectie 4.3 is verlies van gas in de cavernevloeistof bij een productiedebiet van
350 m3/u circa 15.372 Nm3 per maand.
Vloeibare gesatureerde alifatische koolwaterstoffen zijn onoplosbaar in water en zullen daarom vrijwel
niet met de caverne pekel vermengen. Ook zullen apolaire vloeistoffen, zoals alifatische koolwaterstoffen, geen
zout oplossen.
De gassen hebben onder de maximale cavernedruk een dichtheid tussen 0,37 s.g. (stikstof) en 0,52 s.g. (droge
lucht). De vloeibare alternatieven hebben een vergelijkbaar soortelijk gewicht (tussen de 0,76 en 0,85 s.g., zie
Appendix I) als dat van diesel (0,83 s.g.). Dit betekent dat over de lengte van de cavernenek (van de laatst
gecementeerde casing tot aan het cavernedak) gassen een hogere druk uitoefenen. Permeatie van het
afdekmedium door de cavernewand is een langzaam proces vanwege de extreem lage permeabiliteit van
zoutgesteente (~10-20 Darcy). Gezien de geringe molecuulgrootte en lage viscositeit van gassen onder
cavernedruk (een ordegrootte lagere viscositeit dan de vloeibare alternatieven) zal dit proces versneld worden
ten opzichte van vloeibare afdekmedia.
Variaties in cavernedruk zal een effect hebben op het gasniveau in de caverne (afhankelijk van het
contactoppervlak) vanwege de hoge compressibiliteit. Door de oplosbaarheid en compressibiliteit zal het
gebruik van gas een verhoogde frequentie van de injectieoperaties en interfacemetingen vereisen ten opzichte
van de vloeibare alternatieven.
Casing en puthoofd
Gassen zullen door de lagere dichtheid een verhoogde druk in de casing en puthoofd veroorzaken, en vereisen
gasdichte casingconnecties en puthoofd. De vloeibare alternatieven hebben een vergelijkbare dichtheid als
diesel (vergelijkbare hydrostatische kolom) daarom zullen huidige putontwerpen volstaan.
Droge lucht heeft een verlaagde corrosiesnelheid dan atmosferische lucht, echter stopt dit proces niet.
Ook zal op het pekel interface een uitwisseling plaats vinden, een toenemende concentratie zuurstof in de
pekel, en een toenemende luchtvochtigheid in de luchtkolom. Dit zal, verstrekt door de hoge druk en
temperatuur, de snelheid van corrosie aan de casings verhogen.
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Casingconnecties worden tijdens het opmaken voorzien van dope om schade tijdens het opmaken te
voorkomen en de groeven van de draden af te dichten. Dope bestaat uit een mengsel van minerale olie en
toevoegingen zoals verdikkingsmiddelen en fijne metalen deeltjes (ref. 6). Het wordt niet verwacht dat gassen
de dope aantasten. Echter, aangezien de vloeibare alternatieven een vergelijkbare chemische samenstelling
hebben als de basisolie van de dope is enige oplossing van de dope te verwachten (vergelijkbaar met diesel).
De tubing- en casingafhangcontructies en puthoofdafsluiters zijn voorzien van rubberen afdichtende elementen.
Zowel gassen als gesatureerde alifatische koolwaterstoffen hebben geen negatief effect op beschikbare
rubbers (bevestigd door puthoofdleverancier Robke).
Productiesysteem
Door de relatief hoge oplosbaarheid van de gassen zal naar verwachting gas in de productiestroom terecht
komen. In het lagedruksysteem na het afknijpstuk zal gas geleidelijk uit oplossing komen wat gasscheiders
noodzakelijk maakt. Vanwege de onoplosbaarheid van de vloeibare alternatieven zal er naar verwachting geen
fractie voorkomen in de productiestroom. Echter, bestaat er het risico van instroom van het afdekmedium in de
productie annulus bij beschadiging van de tubings door zoutval uit het dak. Bij instroom van de vloeibare
alternatieve afdekmedia in de productieannulus zal dit moeten worden gescheiden van de geproduceerde pekel
door een oliescheider (vergelijkbaar met diesel).
Opslag, injectie en terugname
Frisia gebruikt voor de opslag, injectie en terugname van het afdekmedium een mobiel systeem. Voor gassen
zal echter een centraal systeem nodig zijn om veiligheidsrisico’s te beperken. Droge lucht zal op locatie moeten
worden gemaakt, door dehydratie en compressie van atmosferische lucht voor opslag of injectie. Stikstof wordt
in vloeibare fase opengeslagen in speciale tanken onder extreem lage temperaturen (-196 °C). Vloeibaar
stikstof kan zelf aangemaakt worden door een generatoren of worden aangevoerd in vloeibare fase om opslag
aan te vullen. Het is gebruikelijk voor lucht en stikstof om deze gassen bij terugname in de openlucht af te laten
via een geluidsdemper, en zullen daarom niet hergebruikt kunnen worden.
Opslag, injectie en terugname van de vloeibare alternatieven is vergelijkbaar met diesel. Via een opslagtank,
boosterpomp en mobiele hogedrukpomp kunnen vloeistoffen in de put worden gepompt. Bij het aflaten kunnen
de vloeibare alternatieven in opslagtanks worden opgeslagen voor hergebruik.
Niveaubepaling
Niveaubepaling van diesel wordt uitgevoerd door neutronpuls- en temperatuurmetingen. Neutronpuls metingen
bepalen de neutronabsorptie van voornamelijk waterstof en chlorides. Vanwege het hoge contrast in chlorides
en thermische geleidbaarheid tussen pekel en de alternatieve afdekmedia zullen de huidige meettechnieken
voldoen voor niveaubepaling.
Transport en verwerking
Zowel stikstof als de vloeibare alternatieven kunnen worden vervoerd door de daarvoor ontworpen tankwagens.
De vloeibare alternatieven met een vlampunt boven de 60°C (dit geldt voor Biolife Berylane, de minerale oliën
en Risella X415) vallen niet onder de categorie brandbare vloeistof. Door het hoge vlampunt en lage toxiciteit
is transport veiliger in vergelijking met de alternatieven met een lager vlampunt (diesel, blauwe diesel en GTLbrandstof).
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6

Kostenschatting

Tabel 7 geeft een overzicht van de kostenschatting voor de verschillende alternatieven en voor een stationair
systeem (gas), energie- en personeelskosten zijn hierbij niet meegenomen. De prijs van stikstof is gecorrigeerd
voor compressie onder cavernedruk. Accijns is niet meegenomen bij diesel, blauwe diesel en GTL-brandstof
aangezien zij niet als brandstof zullen worden gebruikt. Droge lucht wordt uit de atmosfeer gewonnen en heeft
daarom in deze tabel geen kosten voor het afdekmedium.
Tabel 7 Kostenschatting van afdekmedium voor benodigde volume per caverne
Categorie

Gassen
Hernieuwbare
koolwaterstoffen
(HVO)

Stof

Prijs
Euro/L
(Excl.
BTW en
accijns)

Prijs
afdekmedium
per caverne
(100 m3)
Euro

CAPEX
Euro

Stikstof

0,16*

€ 16.294*

€ 800.000 € 816.294 € 310.015

Droge lucht

-

-

€ 800.000 € 800.000 € 200.000

Blauwe diesel

0,66**

€ 66.000**

-

€ 66.000

Biolife Berylane 25 1,67

€ 167.000

-

€ 167.000 -

Diesel

0,71

€ 71.000

-

€ 71.000

-

0,75

€ 75.000

-

€ 75.000

-

0,71

€ 71.000

-

€ 71.000

-

2,00

€ 200.000

-

€ 200.000 -

GTL-brandstof

0,85**

€ 85.000**

-

€ 85.000

-

Risella X 415

0,73

€ 73.000

-

€ 73.000

-

Totaal
Euro

Extra kosten per
jaar (t.o.v.
vloeibare
alternatieven)

-

Minerale oliën
Surdyne B140
Aardolie- en aardgas Hydroseal G 290H
producten
Britol 5NF
Gas to liquid (GTL)

*Gecorrigeerd voor compressibiliteit bij cavernedruk en -temperatuur
**Aanname vergelijkbare accijns als dat van diesel (2019: 0,50 €/L)

Kosten voor gassen zijn laag, echter zal een centraal systeem nodig zijn om veiligheidsrisico’s te beperken.
Door de investering in een centraal systeem is de totale investering voor gassen hoger dan de vloeibare
afdekmedia. Ook zullen de gassen voor extra operationele kosten zorgen (extra kosten per jaar in
bovenstaande tabel), door het aanvullen van volumeverlies door oplosbaarheid en de toename in frequentie
van interfacemetingen (1 meting per maand voor gas ten opzichte van 1 meting per 3 maanden bij een vloeibaar
afdekmedium).
Aangezien voor de vloeibare alternatieven geen investering voor een centraal systeem nodig is, wordt de
gehele investering bepaald door de prijs van het product. Van de alternatieven hebben blauwe diesel (met
aanname van een aftrekbaar accijns gelijk aan diesel), Surdyne B140, Hydroseal G 290H en Risella X415
hebben een vergelijkbare literprijs als diesel.
Als het afdekmedium niet meer nodig is kunnen de gassen worden afgelaten in de openlucht, de vloeibare
alternatieven zullen afgevoerd en verwerkt moeten worden. In het geval dat olieverwerkers het afdekmedium
kunnen verwerken tot een bruikbaar olieproduct zal dit kosteloos worden uitgevoerd. Wanneer de kwaliteit van
het vloeibare afdekmedium zodanig achteruit is gegaan zal dit moeten worden afgevoerd als afvalstroom.
Kosten voor het verwerken van slechte kwaliteit olie is circa 50 euro per m3 (offerte Wenau, 2019), exclusief
vervoer en reiniging van de tankwagens.
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Appendix I Producteigenschappen

Categorie

Stof

Samenstelling

Dynamsiche
Oplosbaarheid Minimum vlampunt Dampspanning
Dichtheid viscositeit
g/L
mPa∙s bij 40°C mg/L of Nm3/m3
°C
Pa

Gassen

Droge lucht
Stikstof

20% zuurstof, 78% stikstof en 2% overige
100% Stikstof

1,17
1,16

0,02
0,02

0,061 [Nm3/m3]*
0,061 [Nm3/m3]*

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Hernieuwbare koolwaterstoffen (HVO)

Blauwe diesel
Biolife Berylane 25

Alkanen C10-20
Alkanen C15-16

780
760

2,03
15,58

0,075 [mg/l]
Onoplosbaar

61
105

87
10**

Diesel

75% alkanen en 25% aromaten

830

1,66

Verwaarloosbaar

55

400

Surdyne B140

Alkanen en cyclo-alkanen C12-C15

800

1,68

Onoplosbaar

95

10

Hydroseal 290H

Alkanen en cyclo-alkanen C9-C16

820

6,31

Onoplosbaar

148

0,1

Britol 5NF

Alkanen C15-C50

850

6,38

Onoplosbaar

93,4

10

780
800

4,60
5,20

Onoplosbaar
Onoplosbaar

60
200

5,4
0,5

Minerale oliën

Aardolie- en aardgas producten

Gas to liquid (GTL)
GTL-brandstof
Alkanen C8-26
Risella X 415
Alkanen en cyclo-alkanen C18-C50
*Schatting van oplosbaarheid in cavernepekel bij een cavernedruk op 80% lithostatisch
**Gelijke dampspanning aangenomen als dat avn Britol 5NF (vergelijkbare chemische samenstelling)
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Appendix II Kwantitatieve VGM-risicoanalyse tijdens reguliere operaties en calamiteiten
Tabel 9 Risicobepaling en -categorisering voor het Fine & Kinney risicoanalyse

Personen
0 Geen
1 Onbeduidend
3 Gering
7 Ernstig
40 Zeer ernstig
Meerdere
100
doden

R=Ex Wx B
>161
71 - 161
21 - 70
0 - 20

Effect
Materieel Milieu
Geen
Geen
< €5.000
Nauwelijks
< €25.000
Weinig
< €50.000
Aanzienlijk
< €250.000 Omvangrijk
Zeer
> €250.000
verstrekkend

Risico

Reputatie
Geen
Nauwelijks
Lokaal
Regionaal
Nationaal
Internationaal

Blootstelling aan het gevaar
0,5 Zeer zelden
1 Enkele malen per jaar
2 Maandelijks
3 Wekelijks of incidenteel
6 Dagelijks tijdens werkuren
10 Voortdurend

Actie
Onmiddellijke maatregelen
Zeer hoog
vereist
Stopzetten werkzaamheden
Substantieel Correctie is nodig
Mogelijk
Aandacht vereist
Licht
Geen

Prioriteit

Gereed

Zeer hoog

<3 dagen

Hoog
Middel
Geen

< 3 weken
< 6 weken
n.v.t.

Waarschijnlijkheid van het risico
0,5 Vrijwel onmogelijk
1 Zeer onwaarschijnlijk
2 Alleen mogelijk op lange termijn
3 Ongewoon maar mogelijk
6 Goed mogelijk
10 Kan worden verwacht, bijna zeker
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Veiligheidsrisico’s gasvormige afdekmedia
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

1

Reguliere operaties
Ongewenste uitstroom afdekmedium tijdens aflaten of
inpompen

2

3

1

Ongewenste uitstroom afdekmedium tijdens putinterventie
(wireline, coiled tubing, hydraulic workover)

Ongewenste instroom afdekmedium productie leidingen

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd
of defecte puthoofd barrière(s)

2
Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
Stikstof gecementeerde verbuizing

Consequenties risico afdekmedium (gasvormige
alternatieven)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

Letsel aan mens en apparatuur door blootstelling aan
sterk expansief gas
Kans op bevriezingsschade aan mens en apparatuur door
gas decompressie
Kans op gehoorschade bij aflaten gas

Letsel aan mens en apparatuur door blootstelling aan
sterk expansief gas
Kans op bevriezingsschade aan mens en apparatuur door
gas decompressie

7

7

Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

3

3

B

3

2

R

63

42

Schade door waterslag door versnelde stroming door
instroom gas bij insluiting of wanneer pekel het
afknijpstuk bereikt na het gas.

Letsel aan mens door blootstelling aan explosieve
expansie hoge druk gas
Kans op schade aan puthoofd door explosieve expansie
hoge druk gas
Kans op schade aan puthoofd door bevriezing door
decompressie gas

E
Adequate supervisie
Gebruik van hoge druk en gasdicht centraal systeem
Dragen van adequate PPE
Beperkte toegang tot locatie
Omleiding met geluiddemping voor aflaten gas

Adequate supervisie
Risicoanalyse putinterventie
BOCP bij uitstroming aan oppervlak
Gebruik van boorgatafsluiter tijdens putinterventie
Beperkte toegang tot locatie
Dragen van adequate PPE
Gebruik gasdichte apparatuur

7

W

0,5

B

3

7

1

2

Overdruk ingestelde veiligheidsafsluiters
Ontwerp productieleidingen voor hoge druk, inclusief afsluiters en
choke systeem
7

6

0,5

21

7

3

0,5

E

W

B

R

E

W

B

40

3

10

Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
1200
Hoge druk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem
Puthoofd met dubbele barrières
Gebruik van veiligheidsafsluiters bij verlies puthoofd barrière

Hoge druk gasexpansie in ondergrond met kans op grond
verzakking
7

2
Droge
lucht

W

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen

6

0,5

21

Hoge druk gasexpansie in ondergrond met kans op grond
verzakking

7

6

0,5

21

Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbindinglog en druktest van gecementeerde
verbuizingen
Meerdere afdichtede formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond
Gasdichte verbuizingen en puthoofd

Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbindinglog en druktest van gecementeerde
casing
Meerdere afdichtede formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond
Gasdichte verbuizingen en puthoofd

1347 Stikstof en droge lucht

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

Effect bij ongewenste uitstroom hoge druk gas door
decompressie is ernstig wanneer operators in contact
komen met het gas. Kans op gehoorbeschadiging en
geluidsoverlast is bij aflaten is aanwezig.
10,5 Risico door gebruik centraal systeem is bijna onmogelijk.
Blootstelling gevaar is wekelijks (inschatting injectie
frequentie).

Effect bij ongewenste uitstroom hoge druk gas door
decompressie is ernstig door vrijkomen hoge energie en
vele operators op/rond de put.
Risico is zeer onwaarschijnlijk vanwege maatregelen in
14
plaats.
Blootstelling gevaar is naar inschatting maandelijks
(wireline activiteiten voor gasdeken controle moet
minimaal 1x per maand).
Effect bij instroom in productie annulus/leiding is gering
indien overdruk ingestelde veiligheidsafsluiters zijn
geïnstalleerd waardoor instroom wordt geminimaliseerd.
Waarschijnlijkheid is goed mogelijk bij zoutval van de
caverne dak.
10,5
Blootstelling gevaar is zeer zelden aangezien
verbuizingschade door zoutval zelden voorkomt.

R

40

0,5

10

200

7

1

0,5

3,5

7

2

0,5

7

239
242

Effect bij uitstroom door defecte puthoofd barrière is zeer
ernstig vanwege vrijkomen hoge energie van
gecomprimeerd gas, met kans op letsel op mensen en
schade aan het puthoofd.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.
Effect bij uitstroom door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing is ernstig vanwege expansie
van hoge druk gas in de ondergrond met kans op
grondverzakking aan oppervlak.
Waarschijnlijkheid is zeer onwaarschijnlijk.
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizing sterkte en connecties en testen van
verbuizing en cementatie.
Effect bij uitstroom door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing is ernstig vanwege expansie
van hoge druk gas in de ondergrond met kans op
grondverzakking aan oppervlak.
Waarschijnlijkheid is alleen mogelijk op lange termijn
door corrosieve eigenschap van lucht.
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizing sterkte en connecties en testen van
verbuizing en cementatie.
Stikstof
Droge lucht
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Veiligheidsrisico’s vloeibare afdekmedia (vlampunt onder de maximale afdekmediumtemperatuur in de caverne)
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

1

Reguliere operaties
Ongewenste uitstroom afdekmedium tijdens aflaten of
inpompen

Consequenties risico vloeibaar afdekmedium (Vlampunt
<Tcav)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

7

2

Ongewenste uitstroom afdekmedium tijdens putinterventie
(wireline, coiled tubing, hydraulic workover)

1

2

Ongewenste instroom afdekmedium productie leidingen

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd
of defecte puthoofd barrière(s)

Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

B

R

3

2

42

Schade of letsel door blootstelling aan hoge druk
afdekmedium
Brandgevaar
7

3

W

Schade of letsel door blootstelling aan hoge druk
afdekmedium
Brandgevaar

3

1

21

Blootstelling productiesysteem aan afdekmedium
Brandgevaar

Uitstroom aan oppervlakte
Letsel aan mens door blootstelling hoge druk
afdekmedium
Brandgevaar

7

6

0,5

21

E

W

B

R

7

3

10

210

7

6

0,5

21

Uitstroom in ondergrond en mogelijk aan het oppervlak
Brandgevaar

315

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen
E
Adequate supervisie
Dragen van adequate PPE
Gebruik van hoge druk apparatuur
Beperkte toegang tot locatie
Brandblussers op locatie
Opvangcapaciteit locatie met oliescheider
Vloeistofdichte verharding
Adequate supervisie
Risicoanalyse putinterventie
Brandblussers op locatie
BOCP bij uitstroming aan oppervlak
Gebruik van boorgatafsluiter tijdens putinterventie
Beperkte toegang tot locatie
Dragen van adequate PPE
Opvangcapaciteit locatie met oliescheider
Installatie van oliescheider in productie systeem
Veiligheidsafsluiters in spuitkruis
Brandblussers op locatie en fabriek

Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
Werkdruk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem voor maximale
geanticipeerde putdruk
Puthoofd met dubbele barrières
Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbinding log en druktest van gecementeerde
casing
Meerdere afdichtede formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond

7

7

W

0,5

1

B

2

1

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

7

7

7

2

0,5

7

E

W

B

R

7

0,5

10

7

1

0,5

Uitstroom door decompressie minder energie dan gas,
echter de brandbaarheid kan een ernstig effect hebben.
Risico is zeer onwaarschijnlijk vanwege maatregelen in
plaats.
Blootstelling aan gevaar is maandelijks (schatting
afdekmedium injectie frequentie).
Uitstroom door decompressie minder energie dan gas,
echter de brandbaarheid kan een ernstig effect hebben.
Risico is zeer onwaarschijnlijk vanwege maatregelen in
plaats.
Blootstelling gevaar is naar inschatting enkele malen per
jaar.

Effect bij instroom in productie annulus/leiding is
onbeduidend door verwaarloosbare compressibiliteit en
oliescheidingsfaciliteiten.
Waarschijnlijkheid is goed mogelijk bij zoutval van de
caverne dak.
Blootstelling gevaar is zeer zelden aangezien
verbuizingschade door zoutval zelden voorkomt.

Effect bij uitstroom door defecte puthoofd barrière is
ernstig vanwege vrijkomen hoge druk afdekmedium en
brandgevaar.
35 Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.
Effect bij uitstroom is ernstig wanneer het tot het
oppervlak waar het kans op brandgevaar introduceert.
Waarschijnlijkheid is zeer onwaarschijnlijk.
3,5
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizing sterkte en connecties en testen van
verbuizing en cementatie.

59,5
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Veiligheidsrisico’s vloeibare afdekmedia (vlampunt boven de maximale afdekmediumtemperatuur in de caverne)
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

1

Reguliere operaties
Ongewenste uitstroom afdekmedium tijdens aflaten of
inpompen

Consequenties risico vloeibaar afdekmedium (Vlampunt
>Tcav)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

3

2

3

1

Ongewenste uitstroom afdekmedium tijdens putinterventie
(wireline, coiled tubing, hydraulic workover)

Ongewenste instroom afdekmedium productie leidingen

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd
of defecte puthoofd barrière(s)

Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

B

R

3

2

18

Schade of letsel door blootstelling aan hoge druk
afdekmedium
3

3

1

9

3

6

0,5

9

E

W

B

R

Blootstelling productiesysteem aan afdekmedium

Uitstroom aan oppervlakte
Letsel aan mens door blootstelling hoge druk
afdekmedium
3

2

W

Schade of letsel door blootstelling aan hoge druk
afdekmedium

3

10

90

Uitstroom in ondergrond en mogelijk aan het oppervlak

3

6

0,5

9

135

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen
E
Adequate supervisie en PPE
Beperkte toegang tot locatie
Afdekmedium opslagcapaciteit op locatie
Vloeistofdichte verharding
Gebruik van hoge druk apparatuur

Adequate supervisie
Risicoanalyse putinterventie
BOCP bij uitstroming aan oppervlak
Gebruik van boorgatafsluiter tijdens putinterventie
Beperkte toegang tot locatie
Dragen van adequate PPE
Opvangcapaciteit locatie met oliescheider
Installatie van oliescheider in productie systeem
Veiligheidsafsluiters in spuitkruis

Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
Werkdruk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem voor maximale
geanticipeerde putdruk
Puthoofd met dubbele barrières
Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbinding log en druktest van gecementeerde
casing
Meerdere afdichtede formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond

3

W

0,5

B

2

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

3

3

1

1

3

3

2

0,5

3

E

W

B

R

3

3

0,5

0,5

10

0,5

15

Uitstroom door decompressie bevat weinig energie, laag
risico op brand door hoog vlampunt
Risico is zeer onwaarschijnlijk vanwege maatregelen in
plaats.
Blootstelling aan gevaar is maandelijks (schatting
afdekmedium injectie frequentie).
Uitstroom door decompressie bevat minder energie dan
gas, ook is het risico op brand laag door het hoge
vlampunt.
Risico is zeer onwaarschijnlijk vanwege maatregelen in
plaats.
Blootstelling gevaar is naar inschatting enkele malen per
jaar.
Effect bij instroom in productie annulus/leiding is
onbeduidend door verwaarloosbare compressibiliteit en
scheidingsfaciliteiten.
Waarschijnlijkheid is goed mogelijk bij zoutval van de
caverne dak.
Blootstelling gevaar is zeer zelden aangezien
verbuizingschade door zoutval zelden voorkomt.
Effect bij uitstroom door defecte puthoofd barrière is
ernstig vanwege vrijkomen hoge druk afdekmedium.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.

Effect bij uitstroom door verbuizing is gering wanneer aan
het oppervlak komt door lage brandbaarheid.
Waarschijnlijkheid is zeer onwaarschijnlijk.
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
0,75
juiste verbuizing sterkte en connecties en testen van
verbuizing en cementatie.

24,8
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Gezondheidsrisico’s gasvormige alternatieve afdekmedia
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

Consequenties risico afdekmedium (gasvormige
alternatieven)

1

Reguliere operaties
Blootstelling op locatie aan afdekmedium tijdens reguliere
operaties

Geen chronisch gezondheidsgevaar

Calamiteiten
1
Ongewenste uitstroom afdekmedium door defecte puthoofd
Stikstof barrière(s)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd
of defecte puthoofd barrière(s)

B

R

0

10

3

0

E

W

B

R

Acuut gezondheidsgevaar (verstikking)

7

2
Droge
lucht

W

3

10

Geen gezondheidsgevaar

0

3

10

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen
E
Adequate supervisie
Dragen van adequate PPE
Beperkte toegang tot locatie
Gebruik van hoge druk en gasdichte en centraal systeem
Omleiding met geluiddemping voor aflaten gas

Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
210 Beperkte toegang tot locatie
Hoge druk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem
Puthoofd met dubbele barrières
Gebruik van veiligheidsafsluiters bij verlies puthoofd barrière
Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
0 Beperkte toegang tot locatie
Hoge druk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem
Puthoofd met dubbele barrières
Gebruik van veiligheidsafsluiters bij verlies puthoofd barrière
210 Stikstof en droge lucht

W

B

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

0

10

3

0

E

W

B

R

7

0

0,5

0,5

10

10

35

0

Geen chronisch gezondheidsgevaar bij reguliere operaties
bij herhaalde blootstelling.
Kans op blootstelling is zeker aangezien gas wordt
afgelaten in de openlucht.
Blootstelling is wekelijks (inschatting injectie
frequentie).
Kans op verstikking door verdrijving van lucht
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.

Lucht heeft geen gezondheidsgevaren.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.

35 Stikstof
0 Droge lucht

Gezondheidsrisico’s vloeibare alternatieve afdekmedia
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

Consequenties risico afdekmedium (vloeibare
alternatieven)

1

Reguliere operaties
Blootstelling op locatie aan afdekmedium tijdens reguliere
operaties

Geen chronisch gezondheidsgevaar

1

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd
of defecte puthoofd barrière(s)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

W

B

R

0

6

3

0

E

W

B

R

Acuut gezondheidsgevaar

7

3

10

E
Adequate supervisie
Dragen van adequate PPE
Beperkte toegang tot locatie
Afdekmedium opslagcapaciteit op locatie
Gebruik van hoge druk apparatuur en gecertificeerde opslagtanks

Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
210
Werkdruk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem voor maximale
geanticipeerde putdruk
Puthoofd met dubbele barrières
Dragen van adequate PPE

210

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen

W

B

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

0

1

2

0

E

W

B

R

7

0,5

10

35

Geen chronisch gezondheidsgevaar bij reguliere operaties
bij herhaalde blootstelling.
Kans op blootstelling is zeer onwaarschijnlijk door
aanwezige maatregelen.
Blootstelling is maandelijks (inschatting injectie
frequentie).
Kans op verstikking indien vloeistof in de luchtwegen
terecht komt
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.

35
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Gezondheidsrisico’s diesel
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

Consequenties risico afdekmedium (diesel)

1

Reguliere operaties
Blootstelling op locatie aan afdekmedium tijdens reguliere
operaties

Chronisch gezondheidsgevaar

1

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadiging puthoofd
of defecte puthoofd barrière(s)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

W

B

7

6

3

E

W

B

Acuut gezondheidsgevaar

7

3

10

R
Adequate supervisie
Dragen van adequate PPE
Beperkte toegang tot locatie
126 Afdekmedium opslagcapaciteit op locatie
Vloeistofdichte verharding
Gebruik van hoge druk apparatuur
R
Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
210
Werkdruk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem voor maximale
geanticipeerde putdruk
Puthoofd met dubbele barrières
Dragen van adequate PPE

336

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen
E

W

B

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

7

1

2

14

E

W

B

R

7

0,5

10

35

Chronisch gezondheidsgevaar door toxiciteit bij reguliere
operaties bij herhaalde blootstelling.
Kans op blootstelling is zeker aangezien gas wordt
afgelaten in de openlucht.
Blootstelling is maandelijks (inschatting injectie
frequentie).

Acuut gezondheidsgevaar bij blootstelling door toxiciteit
en kans op verstikking indien vloeistof in de luchtwegen
terecht komt.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwege
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthoofd (barrière)
is voortdurend.

49
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Milieurisico’s gasvormige alternatieve afdekmedia
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
#

Risico

Consequenties risico afdekmedium (gasvormige
alternatieven)

1

Reguliere operaties
Blootstelling locatie aan afdekmedium tijdens reguliere
operaties

Milieuverontreiniging

Risico voor hanteren
maatregelen
E

0

2

1

Verlies controle afdekmediumniveau in caverne

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadeging puthoofd
of defecte puthoofd barriere(s)

Ongecontroleerde oplossing van cavernedak
Kans op ongecontroleerde uitstroom van het
afdekmedium en cavernepekel naar bovenliggende
formaties

2
Droge
lucht

Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

10

B

3

R

0

E
Adequate supervisie
Dragen van adequate PPE
Beperkte toegang tot locatie
Gebruik van hoge druk en gasdichte en centraal systeem
Omleiding met geluiddemping voor aflaten gas

W

B

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

0

10

3

0

7

3

3

63

E

W

B

R

Verhoogde frequentie gasinjectie en dekenmetingen
Berekeningen maken drukafhankelijkheid gas voor
interfaceniveaucontrole
7

6

3

126

E

W

B

R

Milieuverontreiniging

0

2
Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
Stikstof gecementeerde verbuizing

W

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen

3

10

0

Milieuverontreiniging
7

6

0,5

21

7

6

0,5

21

Milieuverontreiniging

168

Barrières rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie bescherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
Hoge druk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem
Puthoofd met dubbele barrières
Gebruik van veiligheidsafsluiters bij verlies puthood barrière
BOCP
Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbindinglog en druktest van gecementeerde
verbuizingen
Meerdere afdichtende formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond
Gasdichte verbuizingen en puthoofd
Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbindinglog en druktest van gecementeerde
verbuizingen
Meerdere afdichtende formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond
Gasdichte verbuizingen en puthoofd
Stikstof en droge lucht

0

0,5

10

7

1

0,5

7

2

0,5

0

Milieueffect bij blootstelling aan het oppervlak is niet
aanwezig.
Kans op blootstelling milieu is zeker aangezien gas wordt
afgelaten in de openlucht.
Blootstelling is wekelijks (inschatting injectie
frequentie).
Controleverlies interfaceniveau zal voor ongewenste
dakontwikkeling zorgen wat de integriteit van het
cavernedak kan riskeren.
Waarschijnlijkheid na implementatie risicobeperkende
maatregelen is ongewoon maar mogelijk door hoge
drukafhangelijkheid en oplossing in water.
Blootstelling gevaar is wekelijks (inschatting injectie
frequentie).
Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond niet
aanwezig.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwegen
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthood (barriere) is
voortdurend.

Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond niet
aanwezig.
Waarschijnlijkheid is onwaarschijnlijk.
3,5
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizingssterkte en -connecties en testen van
verbuizing en cementatie.
Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond niet
aanwezig.
Waarschijnlijkheid is alleen mogelijk op lange termijn
7 door inherente corrosie-eigenschap van droge lucht.
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizingssterkte en -connecties en testen van
verbuizing en cementatie.
66,5 Stikstof
70 Droge lucht
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Milieurisico’s vloeibare alternatieve afdekmedia
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
# Risico

1

Reguliere operaties
Blootstelling locatie aan afdekmedium tijdens reguliere
operaties

Consequenties risico afdekmedium (vloeibare
alternatieven)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

3

2

1

Verlies controle afdekmediumniveau in caverne

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadeging puthoofd
of defecte puthoofd barriere(s)

Ongecontroleerde oplossing van cavernedak
Kans op ongecontroleerde uitstroom van het
afdekmedium en cavernepekel naar bovenliggende
formaties

Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

B

R

6

3

54

E
Adequate supervisie
Beperkte toegang tot locatie
Afdekmedium opslagcapaciteit op locatie
Vloeistofdichte verharding
Gebruik van hoge druk apparatuur

3

W

1

B

2

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

6

Gebruikelijke frequentie afdekmedium injectie en dekenmetingen

7

6

2

84

E

W

B

R

Milieuverontreiniging

3

2

W

Milieuverontreiniging

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen

3

10

90

Milieuverontreiniging

7

6

0,5

21

249

Barrieres rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie berscherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
Werkdruk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem voor maximale
geaticipeerde putdruk
Puthoofd met dubbele barrieres
BOCP
Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbinding log en druktest van gecementeerde
casing
Meerdere afdichtende formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond

7

1

2

14

E

W

B

R

3

7

0,5

1

Blootstelling aan milieu heeft beperkt effect door lage
ecologische toxiciteit
Risico is zeer onwaarschijlijk vanwegen maatregelen in
plaats.
Blootstelling aan gevaar is maandelijks (schatting
afdekmedium injectie frequentie).
Controleverlies afdekmediumdekenniveau zal voor
ongewenste dakontwikkeling zorgen wat de integriteit
van het caverne dak kan riskeren.
Waarschijnlijkheid na implementatie risico beperkende
maatregelen is zeer onwaarschijnlijk door lage
compressibiliteit en oplosbaarheid.
Blootstelling aan gevaar is maandelijks (schatting
afdekmedium injectie frequentie).
Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond is
beperkt door lage ecologische toxiciteit.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwegen
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthood (barriere) is
voortdurend.

10

15

0,5

Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond is
beperkt door lage ecologische toxiciteit, echter pekel
uitstroom na het afdekmedium kan een ernstig effect
hebben op het milieu .
3,5
Waarschijnlijkheid is onwaarschijnlijk.
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizingssterkte en -connecties en testen van
verbuizing en cementatie.

38,5
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Milieurisico’s diesel
Risicoklassering (Fine & Kinney) E = effect, W = Waarschijnlijkheid, B = Blootstelling, R = Risico
# Risico

1

Reguliere operaties
Blootstelling locatie aan afdekmedium tijdens reguliere
operaties

Consequenties risico afdekmedium
(diesel)

Risico voor hanteren
maatregelen
E

7

2

1

Verlies controle afdekmediumniveau in caverne

Calamiteiten
Ongewenste uitstroom afdekmedium beschadeging puthoofd
of defecte puthoofd barriere(s)

Ongecontroleerde oplossing van cavernedak
Kans op ongecontroleerde uitstroom van het
afdekmedium en cavernepekel naar bovenliggende
formaties

Ongewenste uitstroom afdekmedium door verlies integriteit
gecementeerde verbuizing

B

R

6

3

126

E
Adequate supervisie
Beperkte toegang tot locatie
Afdekmedium opslagcapaciteit op locatie
Vloeistofdichte verharding
Gebruik van hoge druk apparatuur

W

B

Commentaar risico na hanteren maatregelen
R

7

1

2

14

7

1

2

14

E

W

B

R

Gebruikelijke frequentie afdekmedium injectie en dekenmetingen

7

6

2

84

E

W

B

R

Milieuverontreiniging

7

2

W

Milieuverontreiniging

Risico na hanteren
maatregelen

Maatregelen

3

10

210

Milieuverontreiniging
7

6

0,5

21

441

Barrieres rondom puthoofd ter bescherming tegen aanrijding
Installatie berscherming over puthoofd tegen valschade
Onderhoud en testen van puthoofd
Beperkte toegang tot locatie
Werkdruk ontwerp puthoofd en spuitkruis systeem voor maximale
geaticipeerde putdruk
Puthoofd met dubbele barrieres
BOCP
Puthoofd inclusief monitoringsannulus
Uitvoeren cementverbinding log en druktest van gecementeerde
casing
Meerdere afdichtende formatielagen tussen caverne en
milieugevoelige ondergrond

7

7

0,5

1

Blootstelling aan milieu heeft ernstig effect door
ecologische toxiciteit
Risico is zeer onwaarschijlijk vanwegen maatregelen in
plaats.
Blootstelling aan gevaar is maandelijks (schatting
afdekmedium injectie frequentie).
Controleverlies afdekmediumdekenniveau zal voor
ongewenste dakontwikkeling zorgen wat de integriteit
van het caverne dak kan riskeren.
Waarschijnlijkheid na implementatie risico beperkende
maatregelen is zeer onwaarschijnlijk door lage
compressibiliteit en oplosbaarheid.
Blootstelling aan gevaar is maandelijks (schatting
afdekmedium injectie frequentie).
Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond is ernstig
door ecologische toxiciteit.
Waarschijnlijkheid is vrijwel onmogelijk vanwegen
maatregelen in plaats.
Blootstelling gevaar door schade aan puthood (barriere) is
voortdurend.

10

35

0,5

Milieueffect bij blootstelling aan de ondergrond is ernstig
door ecologische toxiciteit.
Waarschijnlijkheid is onwaarschijnlijk.
3,5
Blootstelling gevaar is zeer zelden vanwege keuze van
juiste verbuizingssterkte en -connecties en testen van
verbuizing en cementatie.

66,5
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