Technische Beschrijving :

maart 2016

WATERINJECTIE >>> ZOUTOPLOSSEN >>> EXTREME GEVOLGEN !
Inhoud beschrijving : 2. Extreem Gevaarlijk (beschrijving)
.
3. Platte grond van de 3 Twente gasvelden
.
4. Groote of Omvang van de afvalwater injectie
.
5. Dwarsdoorsnede van het gasveld Rossum-Oldenzaal
.
6. Impressie-tekening van het zout oplos Proces
.
7. Overeenkomst Caverne- en Gasveld zoutoplossen
.
8. Test : het oplossen van steenzout in water (de snelheid)
.
9. Test : van de druk-smoring in poreus gesteente
.
10. Duitse site over het grote gevaar van zoetwater in een zoutlaag

Kennis-specialisten :

Onderstaande kennisspecialisten bevestigen het ondergrondse zout

oplossen door het injectiewater, waardoor zeer grote ondergrondse holtes (cavernes) ontstaan met
grote kans op zeer extreme gevolgen voor mens, dier en milieu.
Specifieke uitspraken van deze kennis-specialisten:
__ Wil Grose; doctor chemie: “ In 1m3 zoetwater van 80ºC lost maximaal 380kg steenzout op, tot
het water verzadigd is. In volume betekent dit dat er 17% van de waterinhoud aan steenzout oplost.
Dit zout verdwijnt in het water, dat in gewicht aanmerkelijk toeneemt maar in volume heel weinig ”.
__ Theo Busscher; ing-chemie en ex-AKZO medewerker: “ Alle zoutsoorten lossen op in water, dus
ook anhydriet (hetgeen de NAM steeds ontkent). In de chemie geldt een algemene regel dat
ontstane afval stromen weer in het begin van het proces ingebracht moeten worden, een gesloten
systeem. Dus geen afval afvoer. De bewering dat zoutlagen gas- en waterdicht zijn, is achterhaald “.
__ Wim Weber; ex-AKZO medewerker bij sterkte berekeningen van cavernes en bij zoutmonster
proeven: " Zoutlagen zijn nooit zuiver, de verschillende zoutsoorten en verontreinigingen zitten
altijd gemixed, met zachte, goed oplosbare breukvlak-laagjes. Hierdoor dringt het water tussen de
zout lagen, waardoor samenhang, sterkte- en druk weerstand verstoord worden en het langs elkaar
glijden bevorderd wordt. De voorstellingen dat het zout mooi regelmatig, glad en geleidelijk oplost
zijn onjuist, maar is grillig met onvoorspelbare eigenschappen/gevolgen “.
__ Henri Ossenvoort ; ing energie specialist: “ Gevaarlijke / giftige stoffen die op een specifieke
plek uit de bodem komen, mogen nooit weer in de bodem worden gedumpt! Zorgvuldige (lees
veilige) omgang met stoffen en materialen betekent hergebruik (re-cycling). Energie is milieu, ons
mileu! Laten we drie keer nadenken voordat we iets doen “.
__ Henk Steggink ; ex-techniekleraar en al 10 jaar bezig met bezwaren tegen het MER,
milieuvergunningen en bestemmingsvergunningen: “ Sinkholes (instortingen) kunnen verwacht
worden, wanneer de doorsnede-grootte van de ondermijning (holtes) ongeveer 60% van de diepte
wordt. Ook bij kleinere afmetingen (verhoudingsgewijs) kan dat gebeuren op langere termijn. Ook
zonder afvalwater injectie blijft dit extreme risico bestaan door zoet grondwater vulling in de
gasvelden, maar dan op langere termijn. Afvalwater injectie versnelt het rampscenario ”.

WATERINJECTIES IN TWENTE IS EXTREEM GEVAARLIJK :

blad 2

Het opslaan van relatief zoetwater in poreuze gasvelden, die volledig in een
zoutpakket zitten, is de meest onverantwoordelijk oplossing!
Je kunt het niet gekker bedenken ! ! !
In Hengelo bij de AKZO pompt men kanaalwater in holtes (cavernes) in steenzoutlagen voor de
winning van zout. Dit steenzout lost op in het water totdat er ongeveer 0,3 kg/l in zit (80%
verzadiging ). Zo ontstaan grote holle ruimtes (cavernes) die ongeveer de vorm en grootte hebben
van het F.C. Twente-stadion met ongeveer een 0,2-miljoen m3 inhoud.
De Twente gasvelden zijn, dunne, platte, poreuze kalksteenlagen (reservoirs) die volledig in een
steenzoutpakket zitten en waaruit voor ongeveer 90% het aardgas is gewonnen (ongeveer 10%
restgas bevindt zich nog in de gasvelden). In deze gasvelden gaat het afvalwater, dat bijna zoet
water is 1). Dit water zal, net zoals bij de zoutwinning in Hengelo, zout gaan oplossen, totdat het
water verzadigd is. In het gasveld is het water warmer (80ºC), waardoor er meer en sneller zout
oplost. In 1m3 water van 80ºC lost 380kg zout op, in volume is dat 17% van de water. Dit steenzout
verdwijnt in het water. Zo zullen ook hier, net als bij de zoutwinning, grote platte holle ruimtes
ontstaan (platte cavernes). In aanvang zal dat langzaam gaan, omdat er slechts ongeveer 15%
contact is tussen het zout en het water (poreus gesteente). Maar wanneer er slechts enkele
millimeters opgelost zijn, is er volledig contact, net als bij de zoutwinning. Ook net als bij de
zoutwinning zal nagenoeg uitsluitend aan de bovenkant van het gasveld zout oplossen. Wanneer de
NAM hier 90-miljoen m3 relatief zoetwater injecteert zal er bijna 15-miljoen m3 zout oplossen tot het
water verzadigd is. Dit zijn dus ongeveer 75 Hengelose zout-cavernes (of visueel : diameter 600
meter en 52 meter diep)!
Inzakkingen Sinkholes: Gasveld “Tramweg” zit op ruim 1 km diepte, waar in bijna 20-miljoen m3
water zal gaan, dat 3,1-miljoen (17%) m3 zout zal/kan oplossen. Dit komt overeen met een
rondvormige holte van 600 meter en een diepte van 11 meter. Bij ondergrondse ondermijningen van
60% van de diepte (diameter 600 m) kun je een sinkhole verwachten. Wanneer deze ondergrondse
holte gevuld is met zoutwater, zal dit water naar de oppervlakte komen en zal het ontstane
bovengrondse gat zich volledig vullen met dit water. Precies zoals dit is gebeurd bij de Waarbeek in
Hengelo. Maar op langere termijn zal de ondergrondse holte zich volledig vullen met restgas, dat
nog voldoende aanwezig is, onder een druk van ongeveer 125 bar. De totale gasinhoud; 3,1-miljoen
m3 van 125 bar en 80ºC = 210.000 ton aardgas. Dit komt overeen met 7000 tankauto’s LPG. Bij
inzakking met gasvulling in de ondergrondse holte gaat dit niet geleidelijk (gas is samendrukbaar),
maar vind instorting plaats. Het gas zal daardoor, met een extreme druk, in een zeer korte tijd
(seconden), met een ultra snelheid, tegen de lucht uit elkaar spatten en mixen (lucht is bijna 2x zo
zwaar als gas). Zo kan een explosieve wolk van ruim 3 km3 ontstaan (Ja, 3 km3!!). En dat 1 km van
Rossum en 1,5 km van Oldenzaal ! De gasramp in Bohpal kan hiermee overtroffen worden.
Duivels dilemma: Stoppen van de injectie lost dit probleem niet op. Elk gas- of olieveld zal zich
volledig vullen met water totdat de oorspronkelijke druk weer hersteld is. Dit water komt uitsluitend
en alleen van boven, dus zoet grondwater. Deze hoeveelheid water is 3 tot 4 maal het Schoonebeek
water. Dus op wat langere termijn is het probleem nog veel groter. Het zout oplossen zal dan plaats
vinden, daar waar het grondwater door de zoutlaag het gasveld binnen dringt. Dit soort gasvelden
moet dus weer gevuld worden met een gas, stikstof of/en CO2 !?
april 2016, Henk Steggink Rossum.
Note 1): De NAM spreekt steeds over zout water dat in Drente uit de ondergrond komt en vervolgens weer in Twente in de ondergrond
gebracht wordt. Dit water mag je volgens de definities van zout water ook wel zout water noemen, maar het is maar voor een heel klein
gedeelte met zout verzadigd. Daarom kun je beter spreken over bijna zoet water.

GROOTTE of OMVANG van de INJECTIE:
Injectiewater totaal : 90.000.000 m3
(Injectiewater bestaat voor 80% uit gecondenseerde stoom en voor 20% uit formatiewater (water
afkomstig uit de ondergrond))

In 1 m3 zoetwater van 80ºC kan 380 kg zout oplossen. > 380 kg/m3 water
17 kg/m3 water

In het afvalwater zit een gemiddelde zouthoeveelheid >
Bij volledige verzadiging kan er nog oplossen

>

363 kg/m3 water

In zout-volume is dat: 0,363 ton / 2,2 (sm)

=

0,165 m3/m3 water

Of : 16,5% van de waterhoeveelheid.
TOTAAL KAN ER DAN OPLOSSEN: 90-MILJOEN X 0,165 = BIJNA 15-MILJOEN m3
dus 15.000.000 m3 aan holle ondergrondse ruimte.
(Visueel is dit: diameter van 600 meter met een diepte van 53 meter)

Deze hoeveelheid zout (380 kg) verdwijnt in 1 m3 zoetwater!

