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Fysische en chemische gevolgen van onzuiverheid van de gassamenstelling voor de berging van 

CO2 in uitgeputte olie- en gas-reservoirs en in zoute watervoerende lagen. 

7.1 Conclusies 

Afvalgassen die worden aangewend als bron voor het ondergronds bergen van CO2, zoals rookgas van 

energiecentrales en ‘acid gas’ als bijproduct van oliewinning, bevatten naast CO2 ook andere gassen. 

Het verwijderen deze ‘onzuiverheden’ is een bijzonder grote kostenpost in de keten van stappen die 

nodig is om CO2 ondergronds te bergen. Daarnaast komt het geïnjecteerde CO2 in de ondergrond in 

aanraking met reeds aanwezige (niet-CO2) gassen.   

In dit proefschrift wordt onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen van onzuiverheid van de 

gassamenstelling voor de CO2 berging in uitgeputte olie- en gas-reservoirs en in zoute watervoerende 

lagen. In het algemeen kunnen fysische en chemische consequenties worden onderscheiden. Fysische 

gevolgen hebben betrekking op condities en processen als de bergingscapaciteit van het 

opslagreservoir, het fase gedrag en de injecteerbaarheid van het gas, en het opdrijvend vermogen 

ervan. Chemische effecten omvatten gesteente-water (geochemische) reacties en corrosie van 

putmaterialen, effecten die bijzonder relevant zijn voor de veiligheid van opslag. De resultaten die 

worden gepresenteerd in dit proefschrift behelzen zowel nieuwe gereedschappen die het mogelijk 

maken om fysische en chemische gevolgen van onzuiver CO2 te onderzoeken via computersimulatie 

als nieuwe inzichten in een aantal geselecteerde specifieke gevolgen.  

In hoofdstuk 1 wordt het principe van CO2 afvang, transport en berging (Eng.: Carbon Capture and 

Storage; afgekort: CCS) kort beschreven als één van de methoden om de CO2 uitstoot van industriële 

bronnen naar de atmosfeer te reduceren in het kader van het tegengaan of verminderen van 

klimaatverandering door het broeikaseffect. Ook wordt het huidige gebruik van ondergrondse CO2 

berging in uitgeputte olie- en gas-reservoirs en in zoute watervoerende pakketten, wereldwijd en in 

Nederland, kort toegelicht. Verder worden de doelstellingen van het onderzoek gespecificeerd. 

De bevindingen van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 

 In hoofdstuk 2 wordt een nieuw ontwikkelde, non-iteratieve toestandsvergelijking (Eng: 

EOS) gepresenteerd voor de beschrijving van het evenwicht tussen gas mengsels en brijn. De 

EOS kwantificeert de verdeling van de gascomponenten over de water fase (brijn) en de gas 

fase (Eng: non-aqueous phase) voor een groot bereik van druk (1-600 bar), temperatuur (1- 

110 ºC) en zoutgehalte (tot 6 M). De gas mengsels kunnen bestaan uit CO2, SO2, H2S, CH4, O2 

en N2 (componenten die voorkomen in rookgassen, ‘acid gas’ en in-situ in het reservoir). In 

het model wordt de Peng–Robinson EOS gebruikt voor de berekening van de ‘fugacity’ van 

de gas fase. Het model kan echter makkelijk worden aangepast voor gebruik met een andere 

kubische EOS als SRK. Er wordt getoond dat het model goede overeenstemming vertoont met 

bestaande modellen en experimentele data voor enkelvoudige (pure) gas-brijn systemen, en 

dat het beschikbare datasets voor gas mengsels nauwkeurig reproduceert. Het model laat zien 

dat de hoeveelheid opgelost CO2 het meest gevoelig is (in negatieve zin) voor de 
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aanwezigheid van CH4. SO2 daarentegen kan de hoeveelheid opgelost CO2 juist doen 

toenemen.  

 In hoofdstuk 3 worden eerst methoden beschreven die werden ontwikkeld voor de berekening 

van transporteigenschappen (zowel voor enkelvoudige gassen als voor gas mengsels) van de 

water- en de gas fase, zoals dichtheid, warmte capaciteit en viscositeit.  Vervolgens worden 

resultaten gepresenteerd van een studie naar de invloed van onzuiverheid van het CO2 op  het  

Joule-Thomson (JT) effect in uitgeputte olie- of gasreservoirs middels simulatie van 

gekoppeld stof- en warmtetransport met nauwkeurige druk-, temperatuur-, en gas-compositie-

afhankelijkheid van de thermofysische transporteigenschappen. Injectie van pure CO2 

veroorzaakt JT-afkoeling door expansie van het gas tijdens het verspreiden ervan in het 

reservoir. Aanwezigheid van andere gassen (onzuiverheden) beïnvloeden zowel de breedte 

van de zone rond de injectieput waarbinnen de afkoeling optreedt als de mate van afkoeling. 

Deze twee effecten worden hoofdzakelijk bepaald door respectievelijk de soortelijke warmte 

en de dichtheid van het gas mengsel. SO2 kan de zone van afkoeling verbreden, O2, N2, en CH4 

kunnen deze versmallen, en H2S heeft weinig invloed op de breedte van de afkoelingszone. De 

operationele condities van gasinjectie spelen echter ook een belangrijke rol bij deze effecten. 

Bij opslag onder constante injectiedruk wordt versterkte afkoeling (tot 5 ºC) geïnduceerd door 

aanwezigheid van O2, N2, and CH4, terwijl bij constant injectiedebiet niet of nauwelijks 

versterking van afkoeling optreedt door deze gassen. De thermische risico’s van co-injectie 

van deze onzuiverheden op gashydraat vorming (dit zou poriën kunnen verstoppen en de 

injecteerbaarheid negatief kunnen beïnvloeden) lijken klein. Co-injectie van SO2 heeft 

positieve thermische effecten doordat het JT-afkoeling onderdrukt.  

 In hoofdstuk 4 wordt de gevoeligheid van de CO2 bergingscapaciteit (STC) voor 

aanwezigheid van onzuiverheden (H2S, CH4, O2, N2, Ar and SO2) onderzocht. De invloed op 

oplosbaarheidsberging (Eng: solubility trapping; STCS) en volumetrische berging (Eng: 

volumetric trapping; STCV) zijn daarbij apart gekwantificeerd. Resultaten laten zien dat 

binaire mengsels van CO2-SO2 afwijkend gedrag vertonen in vergelijking met binaire 

mengsels met andere onzuiverheden; waar die andere onzuiverheden STCS en STCV 

verlagen, kan SO2 beide vormen van CO2-berging juist verhogen. SO2 versterkt de 

volumetrische berging van CO2 in sterke mate bij relatief lage temperaturen die representatief 

zijn voor ondiepe (< 1 km) watervoerende lagen, en voor dieper gelegen 

koolwaterstofreservoirs gedurende de injectie fase. Oplosbaarheidsberging van CO2 

daarentegen wordt vooral versterkt door SO2 bij relief hoge druk (diepe watervoerende 

pakketten), waarbij het voor drukken hoger dan 100 bar de gevoeligheid voor temperatuur 

gering is. Vermoed wordt dat SO2 tevens de snelheid van gasoverdracht naar de water fase 

(het oplossen van het gas) positief beïnvloedt door de sterke invloed van dit gas op de 

dichtheid van het aanwezige brijn, wat vrij convectie kan induceren. Voor meervoudig 

onzuivere mengsels zoals oxyfuel rookgas, kan toevoeging van SO2 compenseren voor de 

negatieve bergingsinvloeden van de aanwezige onzuiverheden. Deze bevindingen suggereren 
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dat de positieve effecten SO2 op de CO2 bergingscapaciteit van praktisch nut kunnen zijn voor 

CCS projecten.  

 In hoofdstuk 5 is de nieuwe toestandsvergelijking (EOS hoofdstuk 2) toegepast in combinatie 

met het geochemische simulatiepakket PHREEQC om geochemische gevolgen van berging 

van onzuiver CO2 in een zout watervoerend pakket te bestuderen. De 1D modelberekeningen 

simuleren het oplossen van de gascomponenten van een onzuivere CO2 voorraad op een gas-

brijn grensvlak, en het daaropvolgende transport van deze opgeloste gassen via diffusie, 

terwijl tegelijkertijd aquatische en water-gesteente reacties plaatsvinden. Dit systeem wordt 

verondersteld bij benadering de post-injectie omstandigheden te representeren waarin 

transport van zowel de gas fase als het brijn gering is en diffusief transport de overhand heeft. 

In de simulaties is de mineraalsamenstelling van de Triassische Hardegsen Formatie van het 

P-18 gas-veld in het Nederlandse deel van de Noordzee gebruikt (het is belangrijk om te 

benadrukken dat de resultaten van de simulaties daarmee niet van toepassing zijn op CO2 

berging in gasvelden zoals P-18). Na 10.000 jaar gesimuleerde tijd tonen de berekeningen een 

zeer sterke porositeitsafname tot zo’n 10 m afstand van het gas-brijn grensvlak en een geringe 

porositeitstoename op grotere afstand, ongeacht de gassamenstelling. Voor zuiver CO2 wordt 

de oorspronkelijke reservoir porositeit (0.11) gereduceerd tot vrijwel nul (0.0002) bij het 

grensvlak door neerslag van kwarts en grote hoeveelheden dawsoniet. Aanwezigheid van O2, 

N2, Ar, of combinaties daarvan, zoals in oxyfuel rookgas, en aanwezigheid van CH4, hebben 

een bijzonder geringe invloed op dit geochemische systeem. Aanwezigheid van SO2 induceert 

complexe veranderingen, waaronder een sterke afname of afwezigheid van dawsoniet neerslag 

bij het grensvlak, neerslag van kaoliniet en anhydriet bij het grensvlak, en anhydriet en 

dawsoniet neerslag wat verder (~5m) van het grensvlak. In vergelijking met zuiver CO2 is de 

porositeit iets hoger (tot 0.03 voor 4% SO2), maar daarentegen sterk verminderd verder weg 

van het grensvlak door anhydriet neerslag. De geochemische effecten van H2S tonen 

overeenkomsten met die van SO2, maar met kleinere magnitude; de gevolgen zijn alleen 

significant bij grote massa fracties van dit gas (> 3%). De voorspelde gevolgen zijn 

waarschijnlijk erg gevoelig voor de samenstelling van de primaire mineralen en de individuele 

hoeveelheden van deze mineralen en zullen daarom niet breed toepasbaar zijn op 

watervoerende pakketten met een ander geochemische samenstelling.  

 

7.2. Aanbevelingen 

Een thema dat regelmatig terugkomt in de hoofdstukken van dit proefschrift is gebrek aan 

experimentele data voor gas mengsels and voor sommige individuele gassen. In hoofdstuk 2 

bijvoorbeeld, wordt het gebrek aan data voor de oplosbaarheid van SO2 in water and brijn, en voor het 

watergehalte van de SO2-rijke gas fase voor relevante drukken en temperaturen naar voren gebracht. 

Daarnaast wordt de beperktheid van data voor H2S voor drukken hoger dan 200 bar en de algemene 

schaarste van experimentele gegevens over de oplosbaarheid van en het watergehalte van gas mengels 

gedocumenteerd. Dat heeft tot gevolg dat toestandsvergelijkingen die essentieel zijn voor 
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gevoeligheidsstudies van de gevolgen van bijgemengde gassen, zoals de EOS die is ontwikkeld in het 

huidige onderzoek, op dit moment relatief slecht getoetst/afgepaald zijn voor een belangrijk bereik van 

PT-condities. Daarnaast zijn meer experimentele data nodig voor transporteigenschappen (dichtheid, 

warmtecapaciteit, viscositeit) van zowel de water fase en de gas fase voor gas mengsels in conact met 

brijn (hoofdstuk 3) om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verbeteren van voorspellingen van 

de processen bergingsreservoirs en van gerelateerde parameters zoals de CO2-bergingscapaciteit van 

aquifers en uitgeputte olie- en gasreservoirs (hoofdstuk 4). Het feit dat de methodes/modellen die zijn 

ontwikkeld in dit proefschrift volledig zijn beschreven maakt het mogelijk om efficiënt aanpassingen 

te plegen wanneer nieuwe gegevens beschikbaar worden in de komende jaren. 

De EOS die is gepresenteerd in dit proefschrift is mogelijk niet voldoende nauwkeurig voor 

berekeningen aan CO2 berging in erg diepe watervoerende lagen of koolwaterstofreservoirs met 

temperaturen die hoger zijn dan 110 ºC. Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door gebrek aan data als 

door de manier waarop het model is geparameteriseerd/opgezet. Het zou derhalve de moeite waard 

zijn om de huidige EOS aan te passen om gebruik voor deze hoger temperaturen mogelijk te maken.  

Omdat nauwkeurige toestandsvergelijkingen voor de uitgebreide set van gas mengsels en brijn die in 

beschouwing zijn genomen in deze studie niet beschikbaar waren via conventionele, geavanceerde 

reservoir simulatoren, en het koppelen van de nieuw ontwikkelde EOS met zulke simulatoren een erg 

arbeidsintensieve taak is, zijn de analyses waarin transportprocessen zijn opgenomen in dit 

proefschrift relatief simpel gebleven (hoofdstukken 3 en 5) en zijn er uitgebreide mogelijkheden om 

op het huidige onderzoek voort te bouwen. Een evidente uitbreidingsmogelijkheid betreft meer-

dimensionale  (2D/3D) simulaties. Dit zou met name relevant en nodig zijn voor de koppeling met 

dichtheidsgedreven bij de berging in aquifers en voor onderzoek naar de betekenis van de 

heterogeniteit van het opslagreservoir. Belangrijk daarbij is nauwkeurige simulatie van de 

(veranderende) samenstelling van de multi-component mengsels gedurende het meer-fase transport. 

Dit vergt speciale aandacht voor consistente herverdeling van de verschillende gas componenten en 

van het water over de water fase en de gas fase gedurende het transport. Preferente overdracht van 

individuele gas componenten tussen de verschillende fases door de verschillen in oplosbaarheid van de 

gas componenten moet de continue aanpassing van de gassamenstelling van beide fases 

bewerkstelligen, wat op zijn beurt weer terugkoppelt naar het transport. De simulaties van Joule-

Thomson afkoeling gepresenteerd in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, betreffen berekeningen voor een 

invariante gassamenstelling en een afwezigheid van water. Het zou van grote waarde zijn om te weten 

in hoeverre ‘compositionele simulatie’, inclusief de ontwikkeling van een uitdrogingszone rond de 

injectieput, de gesimuleerde thermische respons zou veranderen. 

Recentelijk is er ruim aandacht geweest voor de rol van vrije convectie als factor die de snelheid 

vergroot waarmee CO2 dat wordt ingebracht in aquifers oplost in het aanwezige brijn.  In hoofdstuk 4 

is getoond dat de dichtheid van brijn op het brijn-gas grensvlak in watervoerende pakketten erg 

gevoelig is voor de aanwezigheid van sommige gassen, met name SO2. Dit geeft aan dat deze 

onzuiverheden van het CO2 van grote invloed zouden kunnen zijn voor de tijdschaal waarop het 

geïnjecteerde gas wordt gevangen in de water fase en vervolgens in secundaire mineralen. 
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Het werk gepresenteerd in dit proefschrift heeft, tot slot, voor het voetlicht gebracht dat onzuiverheden 

van het ingebrachte gas zowel negatieve als positieve consequenties kunnen hebben voor 

ondergrondse CO2 berging. De meeste onzuiverheden (N2, O2, CH4 and Ar) hebben een aantal 

negatieve implicaties. Ze hebben de tendens om Joule-Thomson afkoeling te versterken en de CO2-

bergingscapaciteit te reduceren. H2S heeft meer wisselende fysische gevolgen afhankelijk van de 

onzuiverheidsfractie, van reservoir condities, en van operationele condities waaronder het gas wordt 

ingebracht. Voor zwaveldioxide (SO2), daarentegen, zijn over het algemeen positieve effecten 

gevonden, zowel voor wat betreft het Joule-Thomson effect als voor de CO2-opslagcapaciteit. Voor de 

mineraalsamenstelling van het aquifer die is gebruikt in de geochemische impact studie (hoofdstuk 5) 

zijn geen duidelijke negatieve gevolgen van onzuiverheden gevonden.  Samengenomen geven deze 

bevindingen aan dat, onder gunstige omstandigheden, berging van on(ge)zuiver(d) CO2 een nuttige 

optie zou kunnen zijn om de algehele kosten van ondergrondse CO2 opslag te drukken door besparing 

op de kosten van purificatie van de oorspronkelijke CO2-rijke afvalgassen. 
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