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SUMMARY

For the second time in history, loeally occurring deposlts of coal may
come to make a significant eontribution to the fuel market in the
Netherlands within the next fift~ years.
In the early seventies coal mining came toa stop due to steeply rising
wages and the discovery of a huge naturel gas reservoir then equivalent
to approximately 30 times the annual Dutch energy consumpion in 1982,
It is expected that the energy derived from native coals will beeome
competitive early next century, heeause of the high costs of landed
North Sea Gas~ since all onshore gas fields will then be exhausted.
The Dutch coal resourees both onshore and offshore are part of the
Northwest European coal basin extending from Mid-Germany to England.
The coal bearing c~rboniferous sediments contain a large amount of hard
coal in thin sloping layers. Along the Northwestern coast the top of
the carboniferous strata oceurs et a depth of 3000 meters. Going inland
the carboniferous layers rise until they reach the surface in the
Southeastern part of Holland near the border with Germany (where as a
consequence coal was m±ned in the past).
In order to permit an evaiuation of future coal use, geophysical surveys are in progress for coel deposits up toa depth of 1500 meters.
At the same time long term research and desk studies are being encouraged by the Government within the framework of a National Coal Research
Programme. The subject of this report: The applicability of in-situ
gasification in Dutch eoalfields, is one of these studies.
In chapter i the preference for studying in depth underground gasification as a technique for exploiting deep lying thin coal seams in the
Netherlands is elucidated.
In ehapter 2 horizontal drilling (art extension of deviated drilling) is
adopted as a means of disclosing coal seems at aeceptable economie and
social costs. A survey of the experience gained of in-situ gasification
in several countries explains why new gaslfication models and techniques have tobe developed and demonstrated for typical Duteh- and
West European conditions. Apart from some modest European efforts the
Morgantown Energy Teehnology Center (USA) is the only institute whieh
attemps to establish a relevant development programme.
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In chapter 3 a gasification model is set up to provide a basis for a
development plan and an economie evaluation of ín-situ gasificatio~.
Chapter 4 deals with site selection for 50 MW demonstration plants
t
producing either clean gas or electricity, and with the assoeiated
safety and environmental aspects. The surface arrangements and underground lay-outs are based on detailed design and engineering efforts.
Where necessary for a better understanding of techniques (and prices)
commercial tenders have heen eollected.

Prices for products from demonstration plants and from commercial scale
plants are estimated in chapter 5 for a wide range of parameters. Supposing a succesful development and therefore a proven technology, the
flnal demonstratlon plant may produce ele~tricity at a price of approximately 0.23 guilders per kW-hour (75 mills*)/kWh).
Further maturation including additional progress in horizontal drilling
may lower the production costs in a commercial plant (sealed up from 50
to 330 MWt) till 0.06 guilders/kWh. This would mean that even the costs
of possible future denoxing and complete desulphurisation of the flue
gases would hOt jeopardize the economie viability of in-situ gasifieation.

The utilisation of domestic ~oal deposits reduces the dependeney on
imported energy. Therefore it seems worthwile to execute the R&D programme specified in chapter 6.
The main un~ertainties attached to the gasification model may be resolved withíng fíve years at an expendíture of 6-8 millíon guílders.
In chapter 7 it is eoncluded that in-situ gasification of highly
carbonized coal, oeeurring in deep lying thin seams, is hampered by
only a small number of obstacles. Its viability can be assessed at
relatively low cost. Go~ern~ental involvement with such investigations
may be diminished 5y agreements with interested foreign parties to
cooperate, and in the demonstration phase of the development also by
industrial participation.

*) i US dollar ~ 3 Dutch guilders.
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SAMENVATTING

Nederland beschikt in de diepere ondergrond over een omvangrijke voorraad steenkool die, afhankelijk van de beschikbaarheid van een passende
winningstechniek, een eveneens omvangrijke bijdrage kan leveren aan de
Nederlandse energiehuishouding in de volgende eeuw. De vrij te maken
hoeveelheid energie kan een omvang hebben van ~én tot een tiental
Sloehterense aardgasvelden.
Bij een gunstig verlopende ontwikkeling van de winningsteehnieken kan
energie uit steenkool het teruglopen van de Nederlandse aardgasproduktie na het jaar 2000 voor een belangrijk deel compenseren. Bij de
verwachte vraag naar energie leidt de verdringing van geïmporteerde
energiedragers door inheemse steenkoolenergie al in het jaar 2020 tot
een besparing op de betalingsbalans van f. 3 miljard (guldens 1984).
Schattingen van de produktiekosten laten zien dat~ bij een veronderstelde volwassenheid van de techniek, de exploitatie van Nederlandse
steenkool niet alleen de betalingsbalans ontlast maar niteindelijk
bovendien kan leiden tot een verlaging van de kostprijs van energie.
Uitkomsten van een systeemstudie indiceren dat de kostprijs van elektriciteit opgewekt in een demonstratie installatie aan het eind van een
succesvol doorlopen ontwikkelingsfase 23 et/kWh kan bedragen. Door het
toepassen van schaalregels en het veronderstellen van verdere verbeteringen, onder andere in de boortechniek, zouden de produktiekosten in
een commerciële installatie kunnen dalen tot 6 ct/kWh.
De kosten van in hoge mate gezuiverd gas, teruggerekend op de Groninger
gaskwaliteit, doorlopen mutatis mutandis, het traject 93-45 ct/NmB.
Tengevolge van hernieuwde steenkoolexploitatìe zal in Nederland de
werkgelegenheid stijgen maar dreigt ook de milieubelasting te stijgen.
Bij de in deze studie gemaakte keuze voor in-situ vergassing zijn in
het jaar 2020 ruim i000 man direct werkzaam bij vergassingsinstallaties. Zij produceren dan 123 PJ aan schoon gas. De belasting van het
milieu door ondergrondse vergassing van steenkool is geringer dan die
van mijnbouw. Bij vergassing blijft namelijk een groot deel van de as
en mijnsteen in de grond achter; steenbergen zullen ontbreken en de
grondverzakkíngen zullen geringer zijn dan die tengevolge van mijn-

bouw.
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De belasting van het milieu door in-situ vergassing kan ook vergeleken
worden met de belasting die anders zou ontstaan bij de inzet van gefmporteerde energiedragers:
¯ De vergelijking met ge~mporteerde steenkool geeft geen duidelijk
uitsluitsel. Het ontbreken van kolenopslag en behandelingsinstalla~ies, de geringere gasvormige, vloeibare en vaste afvalstrome~ zijn
in het voordeel van ondergrondse vergassing, echter het optreden van
mijnschade staat hier tegenover.
¯ In de vergelijking met gefmporteerde stookolie moet de verminderde
~itstoot bij vergassing worden afgewogen tegen, wederom, het optreden
van mijnschade.
¯ ~en milieu-technische vergelijking met ge~mporteerd (aard)gas kan insitu gegenereerd gas niet doorstaan. De mijnschade die inherent is
aan de exploitatie van inheemse steenkool is hierbij de doorslaggevende negatieve factor.
In-situ vergassing is geselecteerd als studie-object omdat deze winningstechniek voor diepliggende dunne steenkoollagen de beste voorultzichten biedt op een rendabele exploitatie van de Nederlandse steenkool. Bij mijnbouw bijvoorbeeld, valt pas een duidelijke doorbraak in
de produktiekosten te verwa~hten indien in de toekomst volledig geautomatiseerde, onderhoudsvrije mijnen ontstaan waarin het klimaat niet
meer aan het verblijf van mensen behoeft te worden aangepast.
De studie is gericht op het vergassen van de "gemiddelde" Nederlandse
steenkoollaag waarin over een lengte van honderden meters een gaf is
geboord. De hiervoor toegepaste techniek van het gericht boren maakt
momenteel, los van in-situ vergassing, een sterke ontwikkeling door. In
de offshore-industrie bijvoorbeeld, wordt zij ingezet voor het vergroten van het bereik van booreilanden.
Het grote areaal dat vanaf één bovengrondse lokatie kan worden bereikt
is één van de belangrijke argumenten voor de keuze van deze ontsluitingsteehniek. De vrijheid in keuze van de bovengrondse lokatie die
hierdoor tevens ontstaat is van belang voor de maatschappelijke acceptatie van de techniek. ~et planologisch "plafond" voor het aantal lokaties wordt hiermee waarschijnlijk gelijk aan dat voor olle- en gaswinning in Nederland.
Bij het onderzoeken van het bestaan van economische, technologische en

milieu-technische knelpunten van in-situ vergessing is verder gebleken
dat met de huidige stand van de techniek de inrichting van een vergassingsinstallatie met een eenvoudige ondergrondse geometrie mogelijk is.
De bovengronds toe te passen technieken zijn volledig ontwikkeld en
behoeven slechts gedemonstreerd te worden. Enkelvoudig afgebogen
ringen kunnen nu reeds op een commerciële basis worden uitgevoerd.
Bij het optimaliseren va~ het proces voor de Nederlandse omstandigheden
is echter grote hinder ondervonden van het feit dat, ondanks de aandacht die wereldwijd aan ondergrondse vergassing wordt besteed, de
huidige kennis van het vergassen van diepliggende, dunne, hoogingekoolde steenkoollagen gering is. De modellen voor de onderg~ondse processen
hebben daardoor een speculatief karakter.
De aannames in het vergassingsmodel die hierbij moesten worden gemaakt,
hebben betrekking op het instortingsgedrag van Karhoongesteente dat de
koollaag omgeeft en op de resulterende groei van de vergasser.
Teneinde op korte termijn uitsluitsel te verkrijgen over deze knelpunten is een aanvulling voorgesteld op het lopende onderzoek van in-situ
vergassing dat, parallel aan het Inventarisatie-onderzoek van de Nederlandse Kolenvoorkomens~ als onderdeel van het NOK wordt uitgevoerd. In
een eerste fase van het aanvullende onderzoek wordt de oplosbaarheid
van deze knelpunten in de vergassingsmodellen onderzocht. De kosten
van deze fase zijn geraamd op 6 à 8 miljoen gulden.
De kosten van het gehele ontwikkellngsprogramma, inclusief de eerste
fase, bedragen bij een looptiJd van 15 jaar globaal 60-80 miljoen gulden. De veronderstelde autonome ontwikkeling van de boortechniek in
aanverwante industrieën geeft hierbij een belangrijk kostenvoordeel.
Een afweging van deze kosten tegen de eerdergenoemde voordelen van
in-situ vergassing dient plaats te vinden zodra de oplosbaarheid van de
knelpunten in het vergassingsmodel is aangetoond. De ontwikkelingskansen en de inzetbaarheid van in-situ vergassing in de Nederlandse
energiehuishouding zijn derma~e goed, dat er alle reden is om ~e overwegen de benodigde gelden op korte termijn beschikbeer te stellen.
Vooral voor het verder richting geven aan het onderzoek naar toekomstige vervangers van aardgas is het van groot belang om in een zo vroeg
mogelijk stadium de merites van in-situ vergassing van inheemse steenkool, voorkomend in een "gemiddelde" laeg~ te kunnen beoordelen.
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i. INLEIDING

i.i. Achtergrond van de studie
Deze studie naar de toepassingsmogelijkheden van in-situ vergassing van
Nederlandse steenkool is voortgekomen uit het inventarisatie onderzoek
van de nederlandse kolenvoorkomens dat, in opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken, momenteel wordt uitgevoerd door de Rijks Geologische Dienst. Of de met deze inventarisatie gelokaliseerde kolen ook
daadwerkelijk gewonnen gaan worden~ is nog niet vastgesteld. Dat hangt
af van een groot aantal factoren van economische, technische en politieke aard waarover nog onvoldoende informatie beschikbaar is.
De schommellngen in de prijs, of in de mate van p~ijsstijging van onze
belangrijkste energiedragers~ zoals we die in het achter ons liggende
decennium hebben gezien, maken het moeilljk te voorspellen of Nederlandse kolen in de toekomst economisch rendabel zijn te exploiteren.
Dit geldt vooral omdat de prijs van stee~kool meer dan die van aardgas
en aardolie wordt bepaald door de produktiekosten, waardoor Sehommelingen in de marktprijzen van andere energiedragers niet zonder ernstige consequenties kunnen worden gevolgd. ~et grote aandeelvan de
factor arbeid in de kostprijs bij conventionele technieken vergroot de
onzekerheid in de rentabiliteitsvoorspellingen.
Naast economische overwegingen zullen bij de besluitvorming overwegingen van nationale aard~ zoals belasting van de betalingsbalans, afhankelijkheid van buitenlandse energlebronnen en wellicht de invloed op de
werkgelegenheid een rol spelen.
Een andere belangrijke factor bij de besluitvorming wordt, in het buitenland, dikwijls gevormd door het belang van maatschappíjen die sterk
betrokken zijn bij de winning van kolen of bij de toelevering van apparatuur. Omdat deze maatschappijen in Nederland praktisch ontbreken~
rijst de vraag of Nederland niet kan wachten met het onderzoek en de
ontwikkeling van geavanceerde winnlngstechníeken totdat in het buitenland de rentabiliteit van nieuwe of vernleuwde technieken is gedemonstreerd. Door het aannemen van een dergelijke afwachtende houding
worden weliswaar risico’s bij het vroegtijdig investeren in onderzoek
en ontwikkeling vermeden~ maar er ontstaan ook nadelen:
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- de industri~1e betrokkenheld bij
COAL SEAM

AVERAGE COAL
THICKNESS

kolenexploitatie die nodig is voor
het opzetten van commerciële projecten blijft achterwege; impulsen voor innoverende productontwikkeling blijven ontbreken,
- de vormin~ van het benodigde kader
en de overdracht van nog beschikbare kennis wordt uitgesteld,

30/29

waardoor ook de invoering van
20

,,.-

eventueel gëimporteerde technieken
sterk zal worden vertraagd,
- de beschikhare ervaring en onderzoekcapaciteit van universiteiten
en instellingen wordt niet gebundeld, waardoor de kennis van de
invloed van specifiek Nederlandse
kooleigenschappen op geavanceerde
winningstechnleken niet wordt
ontwikkeld.
Teneinde een standpunt over de toekomstige kolenwlnning in Nederland
te kunnen voorbereiden is aan de

3

ingestelde Begeleidingscommissie van
het Inventarisatie-onderzoek NederSARNSBANK MB.

landse Kolenvoorkomens (BINK) tevens
opgedragen zich te oriënteren op
mogelijke conventionele en niet-tonFiguur i.i Voorbeeld van de opï

ventionele winningstechnieken. In

bouw van het kool-

dit kader heeft de BINK het Energie

vormende karboon.

Studie Centrum van het ECN verzocht
een technisch-economische studie uit
te voeren naar de toepassingsmoge-

lijkheden van bestaande en toekomstige winningstechnieken.
Op grond van een ingediend studievoorstel is vervolgens besloten, het
ESC als eerste, de merites van in-situ vergassing voor Nederland na te
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laten gaan. De studie is ondergebracht in het sinds augustus 1984 door
het Projectbeheerbureau Energieonderzoek (PEO) beheerde Nationaal
Onderzoekprogramma Kole~ (NOK).

1.2. De Nederlandse kolenvoorkomens
Steenkool bevindt zich onder het overgrote deel van Nederland en onder
het door Nederland beheerde deel van het continentale plat [i].
Het veen waaruit deze kolen de afgelopen 300 miljoen jaar zijn gevormd,
ontstond in het Karboon, met name in het in tabel i-i aangeduide Westfalien.
De koollagen die uit de veenvormende delen van het Westfalien zijn
ontstaan, zijn gescheiden door vele lagen zandsteen en leisteen (figuur
i.i). Ongeveer 1% van de dikte van het Westfalien A+B pakket bestaat
uit steenkool. De gemiddelde afstand tussen twee koollagen bedraagt 70
meter. Herkenbaar in deze figuur zijn ook een drietai met M.B. gemerkte
mariene afzettingen.

STEFANIEN

280 Milj.j.

B vele du~ne e~ dikke
koollagen

KARB00N

A

NAM~RIEN
enkele dunne kooll~agjes
320 MilJ.j.
ONDER
KARBOON

DINANTIEN

schalies ("CULM")

Tabel i-i Indeling van het Karboon

In de Beatrixvelden, nabij Vlodrop, waaraan figuur i.i is ontleend,
on~breekt het Westfalien C dat volgens Krimpe [2] daar ten gevolge van
erosie is verdwenen.
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De mariene handen zijn belangrijke gidslagen die correlaties met andere
kolenvoorraden vereenvoudigen. Uit dergelijke vergelijkingen blijkt dat
de laagdiktes sterk varieren, de lagen gesplitst of samengevoegd zijn,
of ook dat lagen lokaal uitgespoeld kunnen zijn.
Het behoeft op grond van de grote tijdsintervallen tussen de perioden
waarin de oorspronkelijke venen werden gevormd geen betoog dat de
samenstelling van de kool van laag tot laag sterk kan verschillen.
De langzaam verlopende veenvorming is er ook de oorzaak van dat de
samemstelling van de kool in één laag niet homogeen behoeft te zijn.
Met de hoogte kan bijvoorbeeld het koolstof en methaan gehalte
variëren. Tabel 1-2 laat dit in een analyse van een Amerikaanse koollaag gien (Pittsburg Seam, lokatie Pricetown).
9O3
(275,2)

879 a)
(247,0)

9.60
0.04
0.83
10.47

2.19
O.0O
3.96

0.86
0.00
2.38
3.24

0.74
O.O0
1.59
2.33

0.64
0.00
0.76

7.8

8,88

20.63
58,~85

Tabel 1-2 Analyse van de kool in een boorgat (Pricetown I HQ).

De variatie in asgehalte illustreert de aanwezigheid van zandsteen of
leisteen riffels. Afgaande op het gehalte aan vluchtige bestanddelen in
de.kool komt iedere vorm van gaskool in deze, één meter dikke, koollaag
voor. Los hiervan varieert de verbrandingswaarde met de diepte.
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Uitvoerige informatie over de variatie in samenstelling van de Nederlandse steenkool zal naar verwachting beschikbaar komen bij de publicatie van de resultaten van het inventarisatie-onderzoek.
Dat over de dikte van de laag èn in het vlak van de laag ook in Nederland belangrijke variaties in samenstelling voorkomen wordt in de figuren 1.2 en 1.3 geillustreerd. Figuur 1.2 laat zien dat, samenhangend
met de plooiing van de laag, het percentage vluchtig dat vrijkomt bij
pyrolyse van de steenkool en de hoeveelheid mijngas bij conventionele
winning, sterk kunnen variëren.
Figuur 1.3 illustreert de variatie in het percentage aan vluchtige
bestanddelen in de kool over een gebied van enkele vierkante kilometers

Bij in-situ conversie van de steenkool, ontbreekt de menging die bij
de conventionele winning en "handling" van de kool ontstaat en moet,
afhankelijk van de gevoeligheid van

stelling en structuur van de koollaag rekening worden gehouden.
Totdat het belang van deze gevoeligheid is vastgesteld, kan werden vo!staan met een globale classificatie
van de steenkool zoals in figuur 1.4
is gegeven.
Fig. 1.2

Samenhang tussen plooi-

Omdat in Nederland bruinkool prak-

ing, gehalte aan vluch-

tisch niet in winbare hoeveelheden

tige bestanddelen en

voorkomt zijn bruinkoolsoorten niet

mijngasafgifte (laag

in deze figuur opgenomen.

G.B. nr. 29/30)
Het inkolingsproces van de gevormde veenlagen is in het Nederlandse
deltagebied niet ongestoord verlopen. Nadat de Westfalien afzettingen
waren gevormd, werd de gehele delta onderworpen aan tektonische krachten waardoor zeer vele plooiingen en breuken zijn ontstaan, terwijl
tevens een algemene helling van het Karboon tot stand kwam: in Zuid
Limburg treedt het Karboon aan het daglicht, aan de kusten van Holland
en Friesland ligt de top van het Karboon op een diepte van 3000 tot
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Figuur 1.3 Isovolen in een koollaag (laag G.B. nr. 23).

KLASSEN IN NATIONALE SYSTEMEN
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Figuur 1.4 Vergelijking van koolclassificatie systemen, waarin aangegeven de koolsoorten bij een aantal in-situ vergassingsveldproeven.
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4000 meter. Kolenlagen geschikt voor conventionele winning bevinden
zich op een beperkt aantal lokaties.
De geografis¢he spreiding van kolen die alleen met onconventionele
middelen gewonnenkunnen worden is veel gunstiger. Belangrijke voorkomens hiervan liggen in het noordelijke deel van Zeeland, 0verljssel
en Gelderland. In figuur 1.5 is de spreiding van deze voorkomens weergegeven.
Het tektonische geweld heeft een uitgebreid systeem van, veelal NoordWestelijk gerichte, hoofdbreuken opgeleverd met verwerphoogtes tot
honderden meters en daaroverheen een netwerk van kleinere breuken en
storingen tot in de orde van de dikte van de koollagen. Voor de koollaag nummer 40/41 Cfiguur i.i) in de Beatrix-concessie* is dit gecompliceerde patroon in figuur 1.6 aangegeven.

Figuur 1.6

Co~touren van koollaag
G.B. nr. 41/40 op de
Beatrix locatie.

* De Beatrlx-consessie is gekozë~ als lokati~ voor de fictieve
demonstratie-installaties (Hst 4).
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Met romeinse cijfers zijn verder enkele van de exploratie-boringen
vermeld en de plaats van de twee aangelegde boorsehachten
(Shaft I, Il).
Voor deze studie is aangenomen dat koolvelden van 500 bij 500 meter
kunnen worden gëidentificeerd waarin hooguit enige, op grond van een
goede geologische kennis bekende, plooiingen, "wash outs" en breuken
met verwerphoogtes tot enkele meters mogen voorkomen.
De hoeveelheid steenkool waarover Nederland beschikt is aanzienlijk. De
geologische voorraad aan kolen in lagen dikker dan 50 cm is voor de
Beatrix concessie tot een diepte van 950 meter 0,6 miljard ton en tot
een diepte van 1200 meter 0,8 miljard ton. In verband met de mijnbouwplannen zijn de kolen uit de "lower Baarlo beds" uit figuur I.I niet
bij de voorraad betrokken. In een schatting wordt voor de totale voorraad 1,6 miljard ton genoemd. Economisch winbaar wordt globaal de helft
van bovengenoemde tonnages geacht. Het lijkt aannemelijk om voor niet
conventionele winningsmethoden dezelfde uitputtingsgraad van de geologische voorraden aan te houden.
Algemeen geldt dat een schatting van de geologische voorraden tot een
diepte van 2000 meter uitgaat boven de beschikbare Nederlandse mijnbouwervaring, waardoor bij een raming uitsluitend afgegaan kan worden
op gegevens uit diepe boorputten en seismische waarnemingen. De ramingen van de voorraden lopen derhalve uiteeu van enkele tot vele tientallen miljarden tonnen, afhankelijk van de in de raming beschouwde
diepte en van de gehanteerde voorzichtigheid in de schatting. Wat de
energie-inhoud betreft komen de kolenvoorraden overeen met é~n tot
tientallen Slochterense aardgasvelden (Sloehteren reservoir: 2000 x 109
Nm3 ~ 70 x 1018 J).

1.3. De keuze voor in-sitn vergassing
De keuze voor in-situ vergassing is in een vroeg stadium van de studie
gemaakt teueinde de benodigde diepgang in de technisch-economische
evaluatie van een winningstechniek mogelijk te maken. Als toelichting
op deze selectie zullen hieronder enkele, in de toekomst mogelijk belangrijke, exploitatie methoden worden beschreven.

- 36 -

Conven~~~~~~~_~~jnbouw
Exploitatie van kolen door middel van mijnbouw is de enige techniek die
zijn bestaansrecht technisch heeft bewezen. Financieel blijkt hij in
Nederland en in geheel West Europa, echter onvoldoende aantrekkelijk.
De groei in de omvang van de kolenproduktie per ploegendienst is alom
in West-Europa tot stilstand gekomen; er wordt zelfs een lichte daling
gesignaleerd. Doorbraken in deze ontwikkeling die de kosten sterk zouden kunnen doen dalen, zijn niet op korte termijn te verwachten. De
voortschrijdende mechanisering van de winning in bestaande mijnen of de
verbetering van ondergrondse infrastructuren zullen slechts de groei in
de produktiviteit weer op gang kunnen brengen, maar niet leiden tot de,
in Nederland, nodig geachte doorbraak in de kostprijsdaling,
Conventionele mijnbouw met daarbij behorende acceptatie van het werkklimaat kan daarom slechts weer op gang worden gebracht door een onverwachte verandering in externe factoren zoals sterk stijgende wereldmarktprijzen of een streven naar autarkie in de energievoorziening.
Geavanceerde mijnbouw
Er worden in de literatuur voorstellen gedaan voor drastische wijzigingen in de techniek. Eén daarvan is de rohotisering van de pijler
waardoor de ondergrondse manbezetting sterk achteruit gaat.
"Telechiric mining" waarbij slechts machines ondergronds werken en
derhalve het klimaat in de mijn niet hoeft te worden aangepast, is het
uiteindelijke doel van deze voorstellen. De kolen worden in deze voorstellen hydraulisch gewonnen en naar de sehaeht getransporteerd, vanwaar zij als slurrie worden opgepompt. De apparatuur wordt bediend
vanaf bovengrondse manipulatorstations.
Wanneer deze voorstellen in het buitenland tot ontwikkelingen leiden,
moet in samenspraak met Nederlandse industrieën worden overwogen of in
Nederland een parallelle ontwikkeling in gang kan worden gezet.

Chemische vergruizing kan worden beschouwd als onderdeel van geavanceerde mijnbouw wanneer het opbreken van de koollaag niet met waterkracht maar door het injecteren van oplosmiddelen wordt gerealiseerd.
Beide technieken kunnen in principe ook met behulp van boortechnieken
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vanaf het maaiveld worden toegepast. Hydraulis~he winning van ondiep
liggende, dikke koollagen wordt in de Verenigde Staten ontwikkeld. Een
moeilijk te overwinnen probleem bij deze technieken is het transporteren van gefractioneerde kooldeeltjes in grote uitgespoelde ondergrondse ruimtes. Chemische vergruizing wordt, met wisselend succes,
momenteel beproefd als ontzwavelingstechniek (door het vrijmaken van
pyriet) voor ge~mporteerde steenkool. Het oplosmiddel, bijvoorbeeld
ammoniak, diffundeert in de van nature aanwezige haarscheuren en poriën. Er wordt verondersteld dat de bindingskrachten tussen de lagen
afnemen waarna verbrokkeling kan optreden.
In het voordeel van deze methode werkt het pro~esmatige karakter van de
winn£ng, waardoor automatisering mogelijk lijkt. Voor dikke, ondiep
liggende koollagen kan de opbrengst per boorgat rendabel zijn. Toepassing in Nederland valt voorlopig uit te sluiten.
Bacteriële energieconversie
Directe omzetting van de energie uit stee~kool hij de, in de ondergrond, heersende druk en temperatuur met geringe processtromen is de
meest optimale exploitatievorm van steenkool. Slechts de in een of
andere vorm vrijgemaakte energie komt dan onder hoge druk beschikbaar
en de ballast blijft volledig achter. De realiteit is echter dat momenteel geen proeessen bekend zijn die onder deze aannames werken. Het
onderzoek naar een baeteriële aantasting van steenkool, waarbij dan het
liefst methaan zou moeten worden gevormd, kan misschien op den duur een
voortzetting vormen van de natuurlijke inkolingspro~essen.
In-sltu vergassing
Ondergrondse vergassing staat momenteel in de volle belangstelling als
potentiële energieconversie-teehniek. Deze belangstelling betekent
tegelijkertijd dat vele ontwikkelingsproblemen als bezwaar tegen de
vergassingstechniek bekend zijn geraakt. Desondanks lijkt deze energieconversie methode, mede door zijn pro~esmatige structuur, de beste
kansen te bezitten om in het begin van de volgende eeuw ook in Nederland commerciëel toegepast te gaan worden.
Uit experimenten is gebleken dat in-situ vergassing van dunne, hoog
ingekoolde koollagen technisch mogelijk is. Een belangrijk deel van de
ballast die bij mijnbouw ontstaat, mijnsteen maar ook kolenas, blijft
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in de ondergrond.
De ontwikkelingsproblemen voor Nederlandse toepasssing zijn echter nog
zeer groot. De Nederlandse steenkool geeft rendements-en procesmatige
moeilijkheden die los van onderzoekingen in de VoS. en U.S.S.R. in West
Europa moeten worden onderzocht. De diepe ligging van de kool geeft
buiten het ontsluitingsprobleem procesmatig zowel voor- als nadelen. De
grote lithostatische en hydrostatisehe druk laten in principe bij vergassing de keuze van gunstige procescondities toe. De lange transportwegen van de gasstromen daarentegen kunnen vooral aan de produktgaszijde mechanische problemen geven met de verbuizing van de boorgaten.
Wanneer we de belangrijkste van de hierboven beschreven technieken
afwegen tegen een aantal specifiek Nederlandse omstandigheden dan levert dit een eerste waardering op van deze exploitatie methoden. In
onderstaande tabel is dit omschreven.

heen

hoog

onguu--

goed

hoog

Ja

goed

goed

Tabel 1-3 Onderlinge waardering van winningstechnieken.

Uit deze tabel is uiteraard niet zonder verdere studie af te leiden
welke techniek voor Nederland de voorkeur verdient. Wat wel duidelijk
is, dat er zeer veel onzekerheden bestaan in de geschiktheid van de
verschillende technieken voor de exploitatie van steenkool tegen het
jaar 2000. Ondergrondse vergassing en geavanceerde mijnbouw zijn in
deze tabel gelijkwaardig. We moeten aannemen dat de ontwikkeling van
beide technieken in de wereld parallel zal verlopen.
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De procesmatige structuur van vergassing en het feit dat belangrijke
delen van de technologie kunnen worden geadopteerd uit andere bedrijfstakken maken de kans op financiële doorbraken in de produktieprijs voor
vergassing groter dan voor mijnbouw. Mede door het ontbreken van een
industriële mijnbouwtraditie in Nederland, ontstaat daardoor een lichte
voorkeur voor bestudering van een vergassingssysteem.
Bacteriële energieconversie maar ook chemische vergruizing verkeren nog
in een fundamenteel onderzoekstadium. Na de afsluiting hiervan kan met
vrueht gebruik worden gemaakt van de bij in-situ vergaesing ontwikkelde
technologieën.

1.4. Doelstellin$ en werkwijze van de studie
De doelstellingen van de studie zijn in overleg met de eerder genoemde
begeleid±ngscommissie (BINK) en het Bureau Energie Onderzoek Projecten
(BEOP), dat inmiddels is opgegaan in de stichting PEO, vastgesteld. Zij
behelzen:
Het maken van modelmatige afschattingen van de mogelijkheden en problemen die zich bij in-situ vergassing van Nederlandse steenkool voordoen,
waardoor:
a. Inzicht ontstaat in het belang van hiaten in de kennis en techniek,
b. Voldoende kennis ontstaat voor het aangaan van een gesprek met huitenlandse ontwikkelaare van geavanceerde exploitatietechnieken,
c. Inzicht ontstaat in de economie van ondergrondse vergassing als
functie van een aantal kritieke parameters.
De techniek van o~dergrondee vergassing is in het buitenland al
geruime tijd in ontwikkeling. In feite is het nu reeds mogelijk
door een geschikte combinatie van bestaande technieken in Nederland een in-situ vergasser op te starten. Onzekerheden over de
levensduur, veroorzaakt door specifiek Westeuropese condities,
staan echter een betrouwbare en rendabele exploitatie voorlopig
in de weg. Zo kan bijvoorbeeld het gedrag van de koollagen en van
het omliggende gesteente tijdens een voortschrijdende vergassing
niet op grond van buitenlandse ervaringen worden voorspeld en
dient derhalve een model te worden ontwikkeld voordat veldproeven
kunnen worden uitgevoerd.
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Ad.b, Indien de eeonomische evaluatie gunstig uitvalt, ligt het voor de
hand om bij het overwegen van een Nederlandse ontwikkeling het
buitenland te betrekken. Voor een samenwerking komen in aanmerking:
- België e~ de Duitse Bondsrepubliek, die een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor het uitvoeren van een veldproef.
- Frankrijk dat al een aantal vergassingsproeven in uitvoering
heeft.
- Verenigde Staten waar momenteel een vervolgonderzoek voor de
vergassing van hoog ingekoolde kool wordt opgezet.
Ad.c. Voor een aantal vergassingssystemen wordt een bedrijfseconomisch
model opgezet waarmee de kostprijs per eenheld produkt, de benodigde investeringen en de rentabiliteit worden herekend. De resultaten hiervan worden verwerkt in een macro-economische analyse. Met de daarvoor binnen het ESC beschikbare modellen wordt
nagegaan in hoeverre de vergassingsteehnieken in de nationale
energievoorziening kunnen penetreren. Naast economische variabelen zoals kapitaalrente en prijsscenario’s voor energiedragers,
behoren: ligging en eigenschappen van de koollaag, de levensduur
van een vergasser, boven- en ondergrondse omzettingsrendementen~
veronderstellingen omtrent de stand van de techniek en de grootte
van schaalfactoren tot de kritleke parameters.
De studie is gericht op de vergassing van een "gemiddelde" Nederlandse
steenkoollaag teneinde een breed toepassingsgebied te verkrijgen. Dit
heeft echter tevens tot gevolg dat bijzondere kolenvoorkomeus waar
misschien zonder veel ontwikkellngswerk een economisch rendabele produktie mogelijk is, onderbelicht zijn gebleven.
Het gebruik van l~cht als vergassingsmiddel is bestudeerd. De inzet van
zuurstof als vergassingsmiddel met als doel het produceren van middelenergetisch gas, is buitenbeschouwing gebleven vanwege de hoge kapitaalsinvesteringen die daarvoor nodig zijn. Na een geslaagde ontwikkeling van met name het ondergrondse deel van een vergasser met luehtinjeetie kan de ontwikkeling van een systeem met zuurstof injectie versneld worden opgevat.
Tengevolge van het brede onderzoekterrein dat, ondanks bovenstaande
inperking, resteerde, moest tijdens het maken van keuzes in subsystemen
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en modellen veelvuldig een beroep worden gedaan op binnen- en buitenlandse deskundigen.
Binnen het kader van de studie konden de in hoofdstuk 4 beschreven
deelopdrachten worden uitgegeven.

De in de loop van de studie verschenen deelrapporten zijn opgenomen in
bijlage i. Een concept van het vergassingsmodel is op het "Ninth Annual
Underground Goal Conversion gymposium", Bloomingdale 1983, gepresenteerd.
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN 0NDERGRONDSE VERGASSING.

In situ vergassing van steenkool vertoont gelijkenis met de vergassing
van steenkool in een bovengrondse installatie. In beide gevallen worden
verhitte kolen in contact gebracht met een ondermaat zuurstof, waardoor
een brandbaar gas ontstaat. De reactievergelijkingen die de chemische
omzettingen beheersen zijn voor beide gevallen eveneens identiek. De
omstandigheden waaronder de reacties plaatsvinden kunnen bij in-situ
vergassing echter over een groter bereik variëren dan in het geval van
bovengrondse vergassing waar deze eenvoudiger zijn te beheersen. In
beide systemen zijn componenten nodig voor bijvoorbeeld de bereiding
van de vergassingsmiddelen en voor de, qua investering belangrijke,
behandeling van de produktgasstroom.
Duidelijke verschillen treden op in de vorm en locatie van het vergassingsvat. Waar bij bovengrondse vergassing de kolen na voorbewerking
door een stilstaand drukvat worden geleid, vormt het ondergrondse, van
vorm en plaats veranderende drukvat, zich in en rondom de kolen in hun
natuurlijke omgeving. Dit heeft consequenties.
Zo ontbreken bij de installaties voor in-situ vergassing de componenten
voor behandeling en transport van de kolen. Hier tegenover staat dat de
toe- en afvoerleidingen naar de ondergrondse vergassingskamer onder de
in West Europa geldende omstandigheden zullen moeten bestaan uit lange
verbuisde boorgaten. Waar nodig zal in dit hoofdstuk de specifiek
Nederlandse situatie bij de beschrijving van de vergassing worden betrokken teneinde het aantal varianten in de vergassingssystemen in te
perken. Op deze wijze ontstaat een in Nederland toepasbaar basissysteem
waarop vervolgens in de economische evaluatie zal worden gevarieerd.

2.1. Ontsluitingsmethoden.
Voor het verkrijgen van toegang tot diepliggende kolen kunnen naast de
conventionele schachtbouwmethoden de laatste jaren ook boortechnieken
worden toegepast.
Het scala van mogelijkheden is dan:
¯ conventionele mijnbouw
¯ smalle schachtbouw
¯ verticale boorgaten
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¯ gericht geboorde gaten.
De toepassing van deze ontsluitingstechnieken leidt tot verschillende
vergasssingssystemen met ieder hun eigen merites. Om een brede toepassing van in-situ vergassing mogelijk te maken moet de te selecteren
techniek bruikbaar zijn voor de gemiddelde Nederlandse lagen.

2.1.1. Conventionele mijnbouw.
Hieronder moeten we verstaan het aanleggen van een tweetal schachten
met een diameter groter dan 4 m en het aanleggen van galerijen, van
waaruit sectoren van een kolenlaag kunnen worden ontgonnen. Bij vergassing geschiedt dit in principe door het boren van een smal kanaal tussen twee galerijen waarin dan vervolgens de vergassing wordt gestart.
Het horizontaal boren in kolenlagen vanuit galerijen is een in de
praktijk hewezen techniek die werd ontwikkeld ter verlaging van het
miJngasgehalte in de lucht aan het kolenfront. Het onder hoge druk aan
de kool en het omliggende gesteente geabsorbeerde methaan wordt blootgesteld aan de atmosferische druk in de boorgaten waaruit het kan worden afgezogen. Indien het methaan bovengronds wordt benut, is deze
methode kostendekkend [4].
Bij vergassing werkt de noodzaak voor klimaatbeheersing in de mijn en
in de galerìjen niet alleen kostenverhogend, maar is waarschijnlijk
nadelig voor de vergaseings~ondities. ~et handhaven van een verhoogde
druk in de vergasser, op zich gunstig voor de productgassamenstelling,
zal in de, aan mijnbouw inherente, gestoorde formaties moeilljk zijn te
realiseren. De ~eiligheidseisen bij een in bedrijf zijnde vergasser
zullen stringent zijn.
Een variant hierop waarbij verticale boorgaten worden benut voor toeen afvoerkanalen wordt als "methode mixed" gepropageerd door het INIEX.
De mogelijkheid bestaat dat in de eind 1983 gesloten mijn van EB~ een
vergassingsexperimen~ volgens dit principe zal worden uitgevoerd.
Vergassing in bestaande mijnen wordt rendabel geacht. In de vijftiger
jaren is volgens dit principe in Newman Spinney, Engeland, een experiment uitgevoerd.
Bij de rentabiliteit van nieuwbouw met schachten tot dieptes van I000
tot 1500 meter en daarbij de toepassing van deze methode in Nederland,
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moeten echter vraagtekens worden geplaatst.
2.1.2. Smalle schachtbouw.
De kolenlagen worden ontsloten door middel van een geboorde schacht van
een zo klein mogelijke diameter. Onder in de schacht, eventueel vanuit
een verbreding, worden met een steenbeitel of door hogedruk waterstralen rondom de schacht vergassingskanalen in de kolen aangelegd. Deze
procedure is in de toekomst mogelijkerwijs te automatiseren met de
"cornering water jet" zoals door SNL wordt ontwikkeld [5].
Het voordeel van deze methode bestaat uit de directe toegankelijkheid,
tegen lage kosten~ van de kolen. De rentabiliteit zal afhangen van het
te ontæluiten areaal. Deze methode verdient een nedere evaluatie.
2.1.3. Verti~ale hoor~aten.
Het boren van verticale gaten is de gebruikelijke manier voor het ontsluiten van de kolen. Het vergassingscircuit wordt dan gesloten door
het verbinden van de putvoeten.
~et verhogen van de doorlaatbaarheid (permeabiliteit) van de kool,
welke van oorsprong ligt in het milli-darcy bereik, kan geschieden door
het toepassen van "electrolinking" of "’hydraulic fracturing" gevolgd
door terugbranden. Bij een geschikte initiële permeabiliteit kan worden volstaan met terugbranden.
Van de bovengenoe~de teehnieke~ is terugbranden het best ontwikkeld.
Hierbij wordt in de injectieput onder druk lucht geïnjecteerd die vervolgens in de koollaag diffundeert onder andere in de richting van de
produktieput. Zodra in deze put een meetbare stroom arriveert kan de
kool worden ontstoken waarna een vlamfront ontstaat dat langs het diffusiepad tegen de luchtstroom in naar de injectieput beweegt.
Terugbr~nden is toepasbaar bij korte putafstanden. De techniek wordt in
de Verenigde Staten met suices toegepast op vlamkool bij putafstanden
van 30 tot 50 m. Bij kolen met een hogere inkolingsgraad, zoals in
West-Europa, moet de inJectiedruk worden opgevoerd. Hierdoor ontstaat
een reële kans op zelfontbranding en absorptie van de zuurstof aan de
kool. In dit geval ontbrandt binnen korte tijd de kool bij de injectieput. Bij diepliggende kolen wordt de kans op zelfonthranding verder
vergroot door de verhoogde aanvangstem~eratuur.
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Tijdens het terugbranden kunnen verstoppingen ontstaan door condensatie
van de vergassingsprodukten (teren).
Ook wanneer zelfontbranding niet of slechts langzaam ontstaat, verlaagt
absorptie de concentratie van zuurstof in de lucht. Bij de produktieput
ontstaan hierdoor ontstekingsproblemen. In de gecombineerde BelgischDuitse veldproef in Thulin waar deze verschijnselen zijn opgetreden is
eind 1983 een poging ondernomen de injectieput te koelen met vloeibare
CO2. Men hoopt hiermee de zelfontbranding voldoende te vertrageno
Bij electrolinking wordt een elektrisch potentiaalverschil aangelegd
tussen de twee putvoeten. Bij voldoend hoge spanningen, duizenden
volts, ontwikkelen zich rond de putten stervormige patronen die bestaan
uit op microschaal gecarboniseerde geleiders. Met toenemende stroomsterktes groeien deze geleiders uit, totdat een tweetal geleiders contact maakt. Bij stroomsterktes van I000 ampère groeit dit pad uit tot
op macroschaal. Aan de hand van bij Echaux (Frankrijk) uitgevoerde
proeven in een hellende kolenlaag komt Lessi [6] tot de conclusie dat
voor de vorming van een verbinding over 60 m een elektrisch vermogen
groter dan 40 MW nodig zal zijn.
Met hydraulic fracturing wordt eveneens getracht de natuurlijke doorlaatbaarheid op te voeren voorafgaand aan een kanaalvorming door terugbranden. De grote richtingsafhankelijkheid van de op grote dieptes
optredende, verticale, breuken is ook in de olie-industrie waar deze
techniek werd ontwikkeld een belangrijke factor. De scheuren worden
open gehouden door het toevoegen van bijv. zand aan de "fracking"vloeistof. Voor het met zekerheid verbinden van twee boorgaten zal
vanuit beide putten moeten worden gebroken. De scheurvorming beperkt
zich niet tot de kolenlaag zodat ook in het omliggende Karboon gaspaden
ontstaan. De kosten van het breken zijn per strekkende meter direct
vergelijkbaar met de kosten van een boorgat.
Bovengenoemde technieken zijn nog niet volledig ontwikkeld. Hoewel
toekomstige doorbraken niet kunnen worden uitgesloten, wordt ook in de
toekomst het succes van deze technieken bepaald door de ríchtingsafhankelijke eigenschappen van de koollaag.
Een rendabele vergassing van de Westeuropese lagen met diktes van i tot
3 m die worden ontsloten met de verticale gaten moet uitgesloten worden
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Figuur 2.1 Gereedschappen bij het gericht boren.
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geacht. Pas bij putafstanden in de orde van honderden meters dalen de
ontsluitingskosten uitgedrukt in guldens per effectief vergaste ton
beneden de kosten waartegen kolen aan huis kunnen worden afgeleverd. Op
een sterke verlaging van de kosten door het achtereenvolgens ontsluiten
van onder elkaar gelegen kolenlagen bestaat voorlopig weinig uitzicht.
Voor een commerciële exploitatie zal de kool over een breedte in de
orde van i00 meter moeten worden vergast. Bij kleine putafstanden moet
dit in verband met de doorslag van zuurstof naar de produktieput, alwaar vervolgens het gas wordt geoxideerd, onmogelijk worden geacht.

2.1.4. Gericht geboorde.~gten.
Bij gericht horen wordt via een van te voren vastgesteld traject naar
een bepaald punt toe gehoord. Horizontale trajecten van vele honderden
meters zijn mogelijk. Gericht horen komt voort uit het gedevieerd boren
waarbij onder een vaste hoek met de verticaal wordt gehoord [7].
De normaal roterende boorpijp en beitel zijn tijdens het gericht horen
vervangen door een stilstaande boorpijp veibonden met een turbine en
een daaraan gekoppelde beitel. De boorspoeling wordt gebruikt voor het
aendrijven van de turbine of voor de aandrijving van een ook toegepaste
"Positive Displacement" motor. De rotor hiervan bestaat uit een
schroefvormig lichaam. Het optimale toerental yen de P.D.motor ligt
lager dan dat van de turbine; dit komt de levensduur van de heitel ten
goede (fig. 2.1).
De spoeling wordt onder een druk van ea. 200 bar toegevoerd en expandeert in de turbine tot de heersende hydrostatische druk (Vermogen Dyna
drill 150 kW, motordruk 25 bar). De kromming van het boorgat wordt
bepaald door de "bent-sub", een gebogen pijp met een, soms instelbare,
hoek tussen 0 en 4°. Kromtestralen van 300 tot 500 meter zijn normaal
bij het gericht boren. De boorrichting wordt veranderd door zowel wijziging van de kromming van de "bent-sub" als door een hoekverdraaiing
van de gehele boorcombinatie. Het belangrijkste meetinstrument hierbij
was in het verleden een eardaniseh opgehengen kompes waarmee de oriëntatie en de inclinatie van de boorrichting werden bepaald. De informatie werd fotografisch vastgelegd. Bij modernere meetmethoden die ook
bruikbaar zijn tijdens het horen wordt gebruikt gemaakt van giro’s of
traagheidsopnemers. De informatie kan dan~ na omzetting, elektrisch via
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kabels of als drukpulsen in de boorvloeistof worden overgebracht. Deze
"measurement while drilling" technieken zijn volop in ontwikkeling bij
de firma’s Teleco, Schlumberger en Norton [8]. Meetmethoden die informatie verschaffen over spanningen in het gesteente en over de aard van
het doorboorde gesteente worden of zijn ontwikkeld. De grootste meetnauwkeurigheid, bijv. beter dan 1% in de geboorde lengte, wordt verwaeht van traagheids navigatiesystemen [9].
Alhoewel al sinds 1880 boorturbines worden gebruikt~ zijn pas sinds
kort belangrijke vorderingen gemaakt. De professionele aanpak van het
Institut Francais du Pétrole (IFP), Elf Aquitaine en de Franse service
company "Topservíces" heeft er toegeleid dat een viertal gerichte boringen met belangrijke horizontale secties succesvol zijn uitgevoerd.
In olievelden van Elf (Lacq, Zuid~est Frankrijk) zijn op een diepte van
700 m twee boringen uitgevoerd met horizontale secties van ii0 en 400
m. In Rospo Maré (Adriatische Zee) is op een diepte van 1500 m over 400
m horizontaal geboord. In Caspéra Lou (nabij Pau) is op een diepte van
3300 m 300 m horizontaal geboordo In de horizontale secties van deze
boringen werd naar behoefte de inclinatie gevarieerd tussen 87° en 93°.
Topservices verwacht dat door de hardheidsverschillen tussen de kolenlaag en de omringende gesteentes het aantal uit te voeren correcties
bij een horizontale boring in een kolenlaag aanzienlijk kan worden
beperkt. Wanneer het circuit voor het ondergronds vergassen bestaat uit
twee gerichte boorgaten, een doublet, binnen de koollaag dan is de
maximale afstand waarop deze gaten elkaar kruisen gelijk aan de dikte
van de koollaag. Het is dan uitvoerbaar om het vergassingseircuit te
sluiten door de kolen tussen de twee boorgaten hydraulisch te breken
(zie ook figuur 4.4).
Tot de voordelen van gericht boren boven de eerder genoemde ontsluitingssystemen moet worden gerekend:
¯ De bereikbare hoeveelheid steenkool.
Met de huidige technieken kan de afstand tussen in- en uittreden van
de kolenlaag bij gericht boren een factor i0 groter zijn dan bij
verticaal geboorde gaten.
¯ Beperkte bovengrondse locatie.
In ons dichtbevolkte land is de keuze van boorloeatie niet vrij. Het
za! zeker onmogelijk zijn een kolenvoorkomen te ontsluiten met een
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boorgatpatroon gehaseerd op afstanden van 30 m. Gericht horen kent
dit probleem niet.
¯ Oriëntetie van de vergasser.
~et mechanische horen geeft een vrije keuze in de oriëntatie van de
vergassingskamer, onafhankelijk van riehtingsafhankelijke laageigens~happen.
¯ Planning.
Gericht boreu is een, zeker in de nabije toekomst, procesmatig goed
beheersbare en voorspelbare methode waarmee kleine bekende verstoringen, breuken en "wash-outs" kunnen worden overwonnen.
¯ Bedrijfszekerheid.
De kwetsbare verbuisde toe- en afvoerkanalen kunnen met gericht horen
buiten de kegelvormige verzakkingszone worden gehouden waardoor de
bedrijfszekerheid van het systeem gunstig wordt be~nvloed.
¯ Beschikbaarheid.
Gericht boren wordt ontwikkeld ten behoeve van:
- het vergroten van het bereik van boorplatforms
- de secundaire winning in olievelden
- het ontgassen van steenkoollagen voorafgaande aan conventionele
mijnbouw.
Dit maakt de kans op het beschikbaar komen van deze "linking’° techniek, onafhankelijk van eventuele vergassingsplannen, groot [i0].
Op grond van bovenstaande argumenten wordt in deze studie voor de
evaluatie van de Nederlandse situatie gekozen voor gericht boren als
ontsluitingstechniek.

2.2. Chemische omzettingen
De processen die zich afspelen in een eenvoudige bovengrondse vergasset, bijvoorbeeld een van boven nagevulde roosterketel, zijn identiek
aan de processen die optreden in een ondergrondse reactor.
Bij een in bedrijf zijnde ketel komen de vergassingsmiddelen van onderaf in contact met hete cokes en vormt zich een oxidatiezone welke veel
korter is dan i meter~ deze wordt stroomafwaarts gevolgd door de reductiezone waarin de kooldioxyde wordt gereduceerd tot koolmonoxyde. Bij
ondergrondse vergassing wordt deze ruimtelijke scheiding versterkt door
het in verhouding geringe contactoppervlak dat door de cokeswand wordt
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wordt geboden. Verder stroomafwaarts bestaat in ieder geval een zone
waarin de kool wordt opgewarmd en gedroogd (fig. 2.2).

LUCHT/02, H2 0

PRODUCT GAS

~OXIDATIE
~REDUCTIE
~DROGING+ PYROLYSE

Figuur 2~2 Schematische voorstelling van ondergrondse vergassing.

Buiten de drie genoemde zones moet bij ondergrondse vergassing nog een
vierde worden onderscheiden nl. de gasfase waarin verschuivingen in de
gassamenstellingen optreden. Deze fase komt bij ondergrondse vergassing
naar voren omdat de reactieprodukten circa 102 à 103 seconden in contact blijven met hete wanden.
Het hier geschetste één-dimensionale, en in fasen verdeelde beeld van
de processen in een ondergrondse vergasser is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. In feite vinden de processen plaats in een
drie-dimensionale ruimte met sterke asymmetrieën.
Ter illustratie hiervan kan worden genoemd dat de drogingsfase zich
niet alleen stroomafwaarts van de vergasser bevindt, maar ook rondom de
vergasser in de steenkool en in de boven en onder liggende gesteentes..
De geproduceerde stoom verlaat overal langs de vergasser de wanden en
beinvloedt derhalve, bijvoorbeeld, de oxidatiefase. In figuur 2.2 is
dit symbolisch aangegeven met een overlapping van de fasen. De concentraties waarin de reactanten locaal voorkomen wordt door de drie-dimensionale effecten van bijvoorbeeld droging en pyrolyse moeilijk voorspelbaar. Hetzelfde geldt voor de locale reactiesnelheden tussen de
reactanten. Beiden worden sterk beinvloed door het thermohydraulisch
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gedrag van de gassen in het tijdens de vergassing van vorm veranderende
kanaal, en tevens door warmtegeleidings- en diffusieprocessen in en aan
een eveneens slecht gedefiniëerde cokeswand. Een verdere complicatie
van de hier geschetste benadering is de aanwezígheid in de kool van
organische en anorganische resten die de individuele reactiesnelheden
of de "’overall" reactiviteit van de kool sterk kunnen katalyseren.
Bovenstaande effecten versluieren niet alleen de indeling in fasen maar
maken tevens meer dan globale berekeningen met één of twee dimensionale
rekencodes onmogelijk. De waarde van de opdeling van het vergassingsproces en van het uitvoeren van berekeningen is gelegen in de hierdoor
optredende vergroting van het inzicht in ondergrondse vergassing. In
hoofdstuk 3 wordt nader op een aantal effecten ingegaan.
Opwarming, droging en pyrolyse. Uit de temperatuurberekening die in
hoofdstuk 3 wordt gepresenteerd, blijkt dat binnen enkele dagen na de
start van de vergassing het gehele ondergrondse kanaal is opgewarmd.
Hieruit volgt dat in de kool rondom de vergasser overal opwarming,
droging en pyrolyse optreedto Aan de kanaalwanden resteert dan slechts
cokes. In de vergasser komen dan ook overal stoom en pyrolyseprodukten
vrij. De reacties die de droging en pyrolyse beschrijven zijn:

CH xy
0 ÷ u CH4 + v H20 + wC + teren + hogere koolwaterstoffen
CH xy
0 + z H20 ÷ m CH4 + n CO2
Oxidatie. De voor de vergassing benodigde warmte resulteert uit
onderstaande reacties:

C + 02 + CO2

C + C02 ÷+ 2 CO

Reductie. Stroomafwaarts van de oxydatiezone vindt aan de cokeswand
reductie plaats volgens onderstaande vergelijkingen:

C + H20 ->+ CO + H2
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C ÷ 2H2 ++ CH4
Een werkelijke seheiding tussen de oxidatie en reductiefase bestaat
niet. Los van de eerder genoemde asymmetrisehe effecten zorgen ongelijke reactiesnelheden er al voor dat vermenging van de fasen optreedt.
0mzettingen in de gasfase. De gasfase strekt zich uit over de hele
vergasser en over het stroomafwaartse kanaal door de kool waar in de
cokeswand binnen enkele dagen temperaturen hoger dan 850 °C worden
bereikt. In het begin van de gasfase kunnen de temperaturen door de
oxidatie van koolmonoxyde door restanten zuurstof verder oplopen. In de
gasfase zullen volgens onderstaande vergelijkingen belangrijke verschuivingen in de gassamenstelling optreden:

CO + H20 ~ H2 + C02
CO + 3H2 ~ CH4 + H20
Ook hier verrijken de uit de wand vrijkomende pyrolyseprodukten de
gassamenstelling.
De temperatuur in het verkookste kanaal stroomafwaarts van de oxidatie
en reductiefase daalt nog enkele honderden graden door het optreden van
de endotherme reacties en het verlies van warmte aan de wanden° Dientengevolge verandert de evenwichtssamenstelling waarnaar door de gascomponenten wordt gestreefd. Of, en zo ja bij welke temperatuur de
gassamenstelling wordt "ingevroren", zal nader moeten worden bepaald.
Het zal duidelijk zijn dat momenteel het relatieve belang van de processen in de verschillende fasen voor het verloop van het gehele vergassingsproces niet of nauwelijks is vast te stellen° Bovengronds zijn
slechts deelexperimenten uit te voeren, ondergronds stuit men op grote
meetproblemen en op het gebrek aan variatie in de procesparameters bij
het vastleggen van de processen.
De vele rekenmodellen die zijn opgezet voor het beschrijven van veldproeven bevatten dan ook altijd voldoende parameters om de resultaten
van de berekeningen aan de resultaten van de experimenten te kunnen
aanpassen [ii]. Voor het voorspellen van de gaskwaliteit in een nog uit

- 54 -

te voeren experiment moet dan ook uitgegaan worden van een "over-all"
vergelijking van een vorig zo goed mogelijk gelijkend veldexperiment.
Voor een Nederlandse vetkool die vergast wordt met lucht plus water
luidt deze "overall" reactievergelijking, zie ook 3.6.4:

CH.732 00.0046 S0.004 N0o013 ~ 0.15 H20 + 0.5 02 + 1.85 N2 ÷
0.31 CO2 + 0.57 CO + 0.27 H2 + 0.12 CH4 + 0.004 H2S + 1.85 N2 +
sporen verontreinigen.

Het nadeel van deze sommatie is dat de invloeden van bijv. druk, temperatuur of verblijftijd op de afloop van de reacties niet langer herkenbaar zijn. Gezien de stand van de techniek zal dit voorlopig onvermijdelijk blijven.

2.3. Toepassingsmogelijkheden.
Het ondergronds geproduceerde gas kan in principe worden ingezet op
dezelfde plaatsen waar gas uit bovengrondse vergassers wordt benut.
Variatie in de energie-inhoud van het gas en daarmee io de toepassingsmogelijkheden ontstaat door de keuze van het injectiemiddel, de systeemdruk en de bovengronds toegepaste reinigings- en opwerkingstechnieken. In tabel 2-1 is dit in het kort samengevat.
Warmte- of krachtgeneratie is de minst gecompliceerde toepassing van
het door luchtinjectie verkregen laagenergetische gas. De geringe waarde van dit gas maakt transport al snel oneconomisch. Het gas kan worden
afgezet in nabijgelegen industrieën. De licht verhoogde druk, zoals
aangegeven tot 20 bar, maakt het aantrekkelijk voor gebruik in zogeheten "opgeladen stoomketels". Indien regionaal hoogenergetisch gas
beschikbaar is kan het gas na een goede reiniging (ontstoffing en
ontzwaveling) in het distributienet worden bijgemengd.
Hoge druk luchtvergassing zal waarschijnlijk op grote schaal moeten
worden toegepast. "Blending" van het hoogenergetische Noordzeegas of
aardgas uit kleine putten is voor Nederland een potentieel belangrijke
toepassing. Bij een produktiecapaciteit groter dan i00 MWth behoort ook
geavanceerde warmtekracht tot de toepassingsmogelijkheden. Energetisch
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gezien, is het hierbij van belang het gas in hete toestand te reinigen.

Appllcation

~ 20 Bar
- Regional Blendlns

¯ 60 Bar

- Blending North

High
temperature

- Com51ned Cycles

gas sweetening

02 + H20

~ 20 Bar
15-80 Bar

Shift Reaction

- Synthesis Gas

Methanisatlon

- SNG

Tabel 2-1 Toepassingsmogelijkheden van in-situ gegenereerd gas.

De tweede groep toepassingen komt binnen bereik door de injectie van
zuurstof plus stoom of zuurstof plus water in plaats van lucht; de
energie-inhoud van het produktgas stijgt dan, voornamelijk door het
wegvallen van de stikstof ballast, tot globaal i0 MJ per normaal m3.
Vooral in de Verenigde Staten in het "Synthetic Fuel Program" is veel
aandacht besteed aan de produktie van synthesegas [12]. Dit mengsel van
voornamelijk CO + H2 wordt uit het ruwe produk~gas verkregen door de
verwijdering van CO2. Het waterstofgehalte in het gas kan dan naar
behoefte in een aparte stap worden aangepast (shift reactie). Synthese
gas is een belangrijke chemische grondstof bij de produktle van methanol en ammoniak.
SNG (SUbstitute Natural Gas) wordt geproduceerd via een methaniserings-
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stap. De druk waarbij SNG moet worden geproduceerd zal afhangen van de
gekozen opwerkings- en distributiewijze van het gas.
Bovengenoemde toepassingen variëren van locaal industriHel gebruik tot
en met bijdragen aan de landelijke energievoorziening. Het valt te
verwachten dat realisering van deze toepassingsmogelljkheden hand in
hand zal gaan met de ontwikkeling van de ondergrondse vergassingstechnieken. Zuurstof als vergassingsmiddel zal pas toepassing vinden als de
vergassing met lucht zijn betrouwbaarheid heeft bewezen.
Voor de economische evaluatie zijn daarom uit dit scala van toepassingsmogelijkheden twee technieken gekozen waarvan de realisering niet
al te ver weg hoeft te liggen:
i. lagedr~k lucht-watervergassing gevolgd door elektriciteitsproduktie,
in het vervolg de ~~demonstratie elektriciteitscentrale" genoemd.
2. Hogedruk lucht-watervergassing ten behoeve van de menging met hoogenergetisch aardgas, hierna de "demonstratie gasfabriek" genoemd.

2.4. Stand van de techniek.
0ndergrondse vergassing heeft al op vele plaatsen in de wereld
(figuur 2.3) een lange ontwikkeling doorgemaakt; de waarde van de uitgevoerde experimenten voor de ontwikkeling van ondergrondse vergassing
in Nederland is echter betrekkelijk gering. Dit wordt veroorzaakt door
de korte lengte van de experimentele ondergrondse vergassingsruimtes,
door de veelal ondiepe ligging van de lagen, door de aard van de vergaste kool en door de onvolledige instrumentatie en analyse-methoden
die zijn toegepast.

2.4.1. USSR.
Voor de omvangrijke demonstratie- en produktie-installaties die in
Rusland in bedrijf zijn geweest geldt naast bovenge~oemde beperklngen
ook nog dat de gegevens veelal fragmentarisch zijn gepubliceerd. Dit
valt vooral te betreuren wegens de lange produktietijden die in de USSR
zijn behaald.
De belangstelling voor ondergrondse vergassing is in Rusland gedaald
onder andere door de vondst van enorme aardgasvoorraden. Momenteel
wordt alleen de centrale in Angren op 20% van het ontwerpvermogen als
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Figuur 2.3. Overzicht van in-situ vergasingsveldproeven.

demonstratiefaciliteit in bedrijf gehouden. De maximale jaarproduktie
van deze in 1962 opgestarte centrale heeft 109 Nm3 gas van 3 à 4 MJ per
Nm3 bedragen.
Texas Utilities heeft via haar dochter Basic Resources Inc. licentie
genomen op de Russische kennis en is naar verluid tevreden met de beschikbaar gestelde informatie.

2.4.2. De Verenigde Staten.
De belangrijkste impuls voor de Amerikaanse ontwikkeling werd in het
begin van de zeventiger jaren door het Bureau of Mines en ERDA/DOE
gegeven. Achttien veldproeven ondersteund door Universiteiten en
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National Laboratories zijn sindsdien uitgevoerd. Opvallend is hierbij
het vroege stadium waarin de industrie met behulp van DOE-contracten
bij deze ontwikkeling werd ingeschakeld. Het overgrote deel van deze
veldproeven werd uitgevoerd in dikke lagen sub-bitumineuze kool. De
lengte van de vergassers was kleiner dan 30 m. Veel watervoerende lagen
waren in de nabijheid van de vergassers aanwezig. Dit betekent dat de
resultaten met de nodige voorzichtigheid vertaald moeten worden naar de
Westeuropese, Nederlandse, omstandigheden waar voornamelijk magere
zwellende kolen zullen worden vergast.
Een speciale plaats wordt ingenomen door Gulf R&D Company die zeer
succesvolle experimenten heeft uitgevoerd in steil hellende lagen. In
een bruinkool laag met een hellingshoek van 60° werd, met zuurstof als
injectiemiddel, in 66 dagen 8000 ton kool omgezet in een gas van gemiddeld 12 MJ per Nm3 (Rawlings, Wyoming). Uit een analyse van het experiment is gebleken dat de vergasser zich gedroeg als de in de inleiding
genoemde roosterketel. De kolen uit de steil hellende laag brokkelden
af en vielen in de lager gelegen vuurhaard [13].
Een vergelijking met de Nederlandse voorraden rond het zadel van Puth
dringt zich op. Hier zijn de kolen verder ingekoold en de lagen dunner
dan die in Rawlings. Toch zou onderzocht kunnen worden of in dit specifieke geval een succesvolle vergassing mogelijk is.
Een voor Nederland en West Europa belangrijk experiment is uitgevoerd
door het Morgantown Energy Technology Center (METC) dat tegen het eind
van de zeventiger jaren in Pricetown diepliggende kolen met een hoge
inkolingsgraad heeft vergast. De vergassingsproef in Pricetown is het
enige goed gedocumenteerde experiment dat is uitgevoerd aan dunne,
zwellende kolenlagen. In par. 2.5 wordt de vergassingsfase van het
experiment nader beschreven.
Het vergassen van ondiep liggende koollagen, meestal bruinkolen, in het
Westen en Midden-Westen van de Verenigde Staten wordt momenteel commercieel realiseerbaar geacht. In de komende jaren worden op een viertal
plaatsen semi-commerciële installaties gebouwd voor de vergassing van
deze "lignites":
¯ Basic Resources Inc., een dochterfirma van Texas Utilities, gaat op
basis van veldproeven die door T.U. zijn uitgevoerd en met kennis
verkregen uit licentie-overeenkomsten met de USSR een "Technical
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Demoustration Facility" bouwen. De T.D.F. krijgt een vermogen van 35
tot 40 MW thermisch met vermoedelijk op grond van de eerder uitgevoerde proeven een vermogen van meer dan i0 MW per vergassingskanaal.
Het gas wordt gereinigd en vervolgens in "Internal Combustion
Engines" verbrand. Texas UtilitÆes neemt de gegenereerde elektriciteit af.
¯ World Energy Ine., Wyoming. Deze firma is opgericht door oud DOEmedewerkers die, met de ervaring verkregen in overheidsdienst, voor
eigen rekening zijn begonnen. Momenteel worden zij ondermeer gesteund
door William Brothers Inc. Ver uitgewerkte plannen bestaan voor een
demonstratieproef met een drietal vergassingskanalen en vervolgens
voor de bouw van een kleine commerciële installatie voor elektriciteitsopwekking. De produktgassen worden gereinigd en vervolgens in
een turbine verbrand.
¯ Widco, Washington. De Washington Irrigation and Developmen~ Company
voert een serie vergassingsproeven uit in een "open pit mine". In het
huidige programma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Sandia
National Laboratory en Lawrence Livermore National Laboratory moet
voor 1986 de rentabiliteit van deze vergassing zijn vastgesteld. Er
wordt gewerkt met lagedrnk zuurstof-stoominjectie volgens het bij
LLNL ontwikkelde CRIP-procedé. Bij dit procedé wordt in een gehoord
blind gat een pijp gestoken waardoor de injectiemiddelen worden toegevoerd. Na een zekere tijd kan het injectiepunt van de vergassingsmiddelen worden verplaatst door de pijp met een speciale daartoe
ontworpen brander door te branden.
¯ Gulf. De Mineral Resources Company van Gulf heeft het vergassingsproject van Gulf Research and Development overgenomen en bereidt een
demonstratieproject voor. Naar verluidt is een marktanalyse inmiddels
uitgevoerd.
Bovengenoemde voornemens tonen aan dat in het Westen van de Verenigde
Staten, met zijn overigens beperkte afzetmogelijkheden, in-situ vergassing aantrekkelijk wordt geacht. De betere marktverwachtingen in het
Oosten van de Verenigde Staten zijn aanleiding om alvast een deel van
de onderzoekscapaciteit te riehten op de vergassing van diepliggende
kolen. ¥oorthouwend op de resultaten van Prìcetown I en gesteund door
het DOE zet het Morgantown Energy Technology Centre een programma op
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voor de vergassing van diepliggende magere steenkoleno De besprekingen
van de financiering van de eerste fase en de participatie van industrieën en laboratoria zouden volgens plan nog in 1984 worden afgerond.

2.4.3. België
Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt in België aandacht besteed aan
ondergrondse vergassing. De Soeiété Coöperative de Gazéification
Souterraine (SOCOGAS), een voortzetting van het vroegere Byndigas,
heeft in 1947 tezamen met een Italiaanse firma bruínkool vergast in
Banco Casino in Italië. Tegelijkertijd werd in een verlaten mijn, Bois
la Dame, aan de Maaeoever nabij Luik een vergassingsproef voo~bereid in
een steil hellende laag. De vergassing van de magere kool met laagdikte
kleiner dan 90 cm en een hellingshoek van 87° was geen succes. Het werk
werd afgebroken, vermoedelijk omdat het vlamfront in de praktisch verticale mijngang de zijwanden nauwelijks beroerde.
Voordat de regeringen van België en Duitsland in 1976 een overeenkomst
sloten om voor gezamenlijke rekening en met steun van de EEG het experiment in Thulin uit te voeren, waren er in een mijn voorbere~dende
"linking" experimenten uitgevoerd. Op grond hiervan werd geconcludeerd
dat linking over een afstand van 40 m in de kolenlagen van Thulin mogelijk moest worden geacht.
~oals in par. 2.1.3 is uiteengezet, verkeert het experiment in een kritieke fase. Het moet worden gekarakteriseerd als een "high-risk highprofit" onderneming. Indien de huidige "linking" problemen kunnen worden overwonnen en het werk volgens plan wordt voortgezet, dan levert
het experiment zeer veel informatie over de opstart-fase van een commerciële vergasser. Een harde kool met 11% vluchtige bestanddelen wordt
dan bij drukken tot 45 bar vergast over een afstand van 35 m. Net project-management zetelt bij het IDGS te Luik. Van Duitse ~n Belgische
zijde wordt het project begeleid door respo de Projekt Leitung Energieforschung (PLE) van het KFA in Jülich en het bovengenoemde IDGS. Bij de
universiteiten van Leuven en Luik wordt voornamelijk technologisch
ondersteuningswerk uitgevoerd, zoals onderzoek van de problemen bij
inspuitwaterkoeling van de putvoeten.
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2.4.4. Duitsland
In Duitsland worden voornamelijk "desk"studies en experimenten op laboratoriumschaal uitgevoerd [14]. Het werk vertoont weinig onderlinge
samenhang en zeker geen samenhang met het Thulin-experiment. De voornaamste activiteiten vinden plaats aan de TH in Aken waar het Institut
f~r Eisenhüttenkunde over uitstekende experimentele faciliteiten beschikt. Vele onderwerpen zijn hier door opeenvolgende promovendi bewerkt. In de komende tijd zal deze TH ondermeer aandacht besteden aan
de vergassing van kolen met een hoog asgehalte (40%).

2.4.5. Engeland
De laatste decennia wordt in-situ vergassing in Engeland alleen nog
maar bestudeerd. In 1976 en 1980 zijn in Engeland een tweetal evaluaties van in-situ vergassing verschenen maar ondanks de positieve vooruitzi¢hten die in deze evaluaties werden ontwikkeld, hebben ze niet
geleid tot een voortzetting van de experimenten uit het verleden:
¯ 1912 Co~nty Durham in Noord-Engeland.
¯ 1950-1960 Bayton, Worcestershire.
¯ 1950-1960 Newman Spinney nabij Chesterfield in Derbyshire.[15,16]
Vooral het laatste experiment in Newman Spinney was veelbelovend. Gedurende zeventien weken werd er gas van wisselende kwaliteit, 60 tot
I00 BTU per knbieke voet (2,2 - 3,6 MJ/m3) en met een wisselende belading van stof en cokesdeeltjes geproduceerd. Naar schatting is in de
vier kamers waarin parallel werd vergast in totaal 9000 ton kool omgezet. Het ~fgegeven vermogen van de elektris~he generator die af en toe
met het produktgas werd gestookt varieerde van i tot 2 ~~ elektrisch.
Momenteel wordt bij de Natioaal Coal Board (NCB) gewerkt aan de ontwikkeling van ve~gassingsmodellen.

2.4.6. Frankrijk
Het werk aan ondergrondse vergassing in Frankrijk wordt uitgevoerd door
de Groupe d’Etude de la Gazéification Souterrain (GEGS), een samenwerkingsverband van het Franse Geologisch Bureau, Charbonage de France,
Gaz de France en het Institut du Pétrole.
Op grond van een economische evaluatie uit 1977, die in 1981 werd geac-
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tualiseerd [17], waaruit ondermeer het belang van het te vergassen
areaal bleek, richt de aandacht zich voornamelijk op de verbindingstechnieken die nodig zijn voor het ontsluiten van de koollagen.
In Bruai en Artois zijn vanuit galeriJen in een verlaten mijn met succes "hydraulic fracturing" en "reversed oombustion" experimenten uitgevoerd. Electrolinking experimenten werden in 1982 en 1983 uitgevoerd in
de buurt van St. Etienne op een koollaag van 2 m dik op een diepte van
35 meter [6]. Uit de resultaten van het experiment moet echter worden
geconcludeerd dat voor het maken van een verbinding over 60 m een elektrisch vermogen van tenminste 25 MW nodig zal zijn.
Ter verdere voorbereiding op een vergassingsproef worden de mogelijkheden van gericht geboorde gaten nagegaan [18].
Hierbij zullen naar alle waarechijnliJkheid de firma’s Topservieee en
Elf Aquitaine worden ingesnhakeld.

2.4~7. Nederland
In Nederland bestaat een ruime wetensehappelijke belangstelling voor
in-situ vergassing van stee~~ool. Naast een groot aantal artikelen (zie
bijlage 2) zijn in het verleden een tweetal opini~rende symposia belegd
[19,20]. In de meeste gevallen werd bijgedragen tot een gematigd positieve voorstelling van de toekomstverwachtingen van ondergrondse vergassing.
Anders is het gesteld met de evaluaties die in opdracht van het bedrijfsleven zijn opgesteld. In opdracht van de NEOM verscheen in 1978
een rapport over de vooruitzichten van energiewinning door ondergrondse
steenkoolvergassing in Nederland [21]. DSM en Shell hebben, intern,
eveneens evaluaties uitgevoerd. De conclusies van de in 1983 gepubliceerde, maar voor het overgrote deel eerder in de tijd opgestelde,
Shell-rapporten [22,23] zijn wat hetreft de vergassing van dunne horizontale lagen uiterst gedateerd. Het NEOM-rapport laat, bij een gunstige voortgezette technologische ontwikkeling, minder negatieve conclusies toe.
De conclusies weergegeven in [22,23] zijn gebaseerd op inmiddels
achterhaalde voorstellingen van in situ vergassing. Ondermeer de mogelijkheden van gericht horen zijn, evenals in het NEOM-rapport, sterk
onderbelieht. Zoals uit heofdstnk 5 blijkt, valt van in-situ vergassing
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met lucht als injectiemiddel momenteel te verwachten dat een, weliswaar
niet over grotere afstanden verhandelbaar, maar toch bruikbaar gas zal
kunnen worden geproduceerd. Transportabele gassen komen leter in de
tijd na een voortgezette ontwikkeling beschikbaar.
Momenteel worden enkele, door de BINK (Begeleidingsco~issie Inventarisatie-onderzoek Nederlandse Kolenvoorkomens) gestimuleerde, experimentele onderzoekingen uitgevoerd. Dit zijn:
- Ondergrondse steenkoolvergassing met warmte-terugwinning (Dietz,
Bruining THD).
Dit project heeft tot doel de voor- en nedele~ van bovenstoehiometrische waterinjeetie op warmtehuishouding en gassamenstelling te
onderzoeken. Met steun v~n het NOK, Shell Rijswijk (KSEPL) en de
afdeling chemische technologie van de TH-Delft is inmiddels een goede
infrastructuur opgebouwd.
- Stabiliteit ondergrondse holruimte (Van Baaren, afd. Mijnbouw THDelft).
Het onderzoek richt zich op meting van de gesteentemechanische eigenschappen van Nederlands Karboongesteente bij hoge spanning en temperatuur zoals die in een ondergrondse vergasser kunnen optreden~
Eveneens zal het gedrag van holruimten worden gesimuleerd met behulp
van rekenprogramma’s. Dit werk wordt eveneens gedeeltelijk gefinan~ierd uit het NOK.
- Verbetering seísmische plaatsbepaling (De Voogd TNO, Ziolkowski THDelft).
De activiteiten voor het verbeteren van de plaatsbepaling van dieper
liggende lagen en voor het vaststellen van kleine verstoringen spruiten voort uit het in uitvoering zijnde inventarisatie-onderzoek.
Omdat dit werk voor het inrichten van een ondergrondse vergasser
uiterst belangrijk is, zou het bij een voortgezette Nederlandse ontwikkeling sterk moeten worden gestimuleerd.
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Figuur 2.4 Overzicht van Priceto~n I veldproef.

5CALE, FEET

Figuur 2.5 Lay-out vsn de boorgaten in Pricetown I,
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2.5. Het Pricetown experiment
In de vorige paragrafen is aangeduid dat een succesvolle exploitatie
van ondergrondse vergassing nog niet is gerealiseerd en dat er geen
vergassingsmodellen bestaan waaraan een voorspellende waarde kan worden
toegekend, zeker niet voor de vergassing van harde koolsoorten. Het is
voor het verkrijgen van gegevens voor een economische evaluatie dan ook
nodig terug te vallen op gegevens van experimenten die zijn uitgevoerd
onder omstandigheden die kunnen worden vergeleken met de Nederlandse
condities.
Harde kool is vergast in Gorgas, Alabama (1949-1951)~ Newman Spinney
(1958) en Pricetown (1979). De laagdiktes waren overal gering. De mate
van documentatie en de diepte van de koollaag maken echter Pricetown
aantrekkelijk als referentiexperiment ook al was daar de vergassing van
korte duur (12 dagen). In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de
voor Pricetown relevante literatuur.

Het experiment is uitgevoerd tussen verticale boorgaten die in de
Pittsburg koollaag werden verbonden door "reversed combustion". Zie
voor de classificatie van de kool ook fig. 1.4.
In fig. 2.4 is een overzicht gegeven van de lay-out van de lokatie en
de plaats van de belangrijkste onderdelen van de installatie. De lokatie ligt in de omgeving van Pricetown, ingeklemd tussen twee steil
hellende heuvels in Wetzel county, West-Virginia. De instrumentatie en
het personeel waren zoveel mogelijk ondergebracht in trailers, mede
teneinde de herinrichting van het landschap na afloop van het experiment te vereenvoudigen. De vergassing werd uitgevoerd tussen de putten
PI-I en PI-2.
Drie typen putten werden aangelegd: produktie-injectie (PI), instrumentatieputten (M) en waarnemingsputten voor het grondwater (H). Na afloop van het experiment werden een viertal kernboringen (C), zie bijlage 4, uitgevoerd om de vorm van de vergassingskamer vast te leggen.
Een overzicht wordt gegeven in fig. 2.5. Een van de waterinspectiepunten (put HQ) werd gebruikt voor het kernen van de kolenlaag en het
nevengesteente over een lengte van 300 m.
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INJECTION AND PRODUCTION FLOWS
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Figuur 2.6 Het verloop van de injectie en produktie flows in
Pricetown I.

Product heat of combustion
d~#-tar-free
Total flows (Mmols)
Injectio~
Production
Total dry gas
production (M~nols)
l~jecti~~ gas composition
AR
N2
02
S~eam
C02
(cublc meters)
(Mmol)
Density - wet & ash (kg/m3)

112.
24.46
40,33
38.83
"
,0100
.7800
.2100
,0000
.0000
145.
11,7
]340.

Energy in consumed coal (TJ)

5.99

Injected

0.0

Average pressures (kPa)
I~jection
¯
Production
Average te~peratures (deg ~)
Injection
Production
Injectlon
Production

Coal consumend - wet with ~sh
(Mg)
(Gas loss corrected Mg)

]94.8
175.9

Dry product gas compositiom
AR
N2
02
H2

.0074
.5842
.0001
.0998

CO2

.0882

H20/dry

~04

2108.
44].
50.0
340.4
24.
39.

per mole 02 (kJ/mol)

Molar references to Coal and Char assume one carbon per molecule.

Tabel 2-2 Pricetown I Gemiddelde produktiegegevens.

742.
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De eigenschappen van de steenkool zijn niet constant. Zoals in paragraaf 1.2. is aangegeven, treedt er over de ~~n meter dikke Pittsburg
laag een sterke variatie in eigenschappen op.
Gemiddelde waarden verkregen uit een analyse van de kool in een aantal
boorputten, worden in paragraaf 3.6.3, tabel 3-3, besproken.
De eerste watervoerende laag ligt 70 m boven de Pittsburg laag.

De signalen van de bedrijfsinstrumentatie en die van de instrumentatieputten werden via mieroprocessoren toegevoerd aan een PDP-II. De gassamenstelling werd bepaald met twee gaschromatografen en een massaspectrometer. De op "disks" vastgelegde informatie was beschikbaar voor de
bedrijfsvoering en is later vastgelegd in de "underground coal conversion database" [24]
2.5.2. Het bedrijf
METC heeft grote problemen ondervonden bij het verbinden van de putvoeten in de koollaag. Bij wisselingen van de stromingsrichting tijdens de
reversed combustion fase traden herhaaldelijk blokkeringen op van het
stromingspad. Deze konden weliswaar worden verwijderd door terug te
gaan naar een voorafgaande fase in het proces maar ze leidden toch tot
een grote vertraging. Fig. 2.6 laat zien dat voor het verkrljgen van
een verbindlng met een voldoend lage weerstand ruim i00 dagen nodig
waren. Omdat in deze studie gekozen is voor gericht boren als verbindingStechniek zal verder niet op de "Reversed Burn" and "Link Enhancement" fasen in deze periode worden ingegaan.
De vergassingsfase moest worden afgebroken wagens het optreden van een
breuk in de productieput PI-2. Met lucht als vergassingsmiddel werd gas
met een verbrandingswaarde van 112 kJ per mol geproduceerd. Het vermogen bedroeg 4 MW. In tabel 2-2 zijn de gemiddelde vergassingsgegevens
opgenomen.
Gedurende de proef werd regelmatig de tegendruk gewijzigd en werden
pogingen in het werk gesteld de vergassing uit te breiden tot aan PI-3.
Dit leidde ertoe dat hinder werd ondervonden van stofverplaatsingen en
condenserende teren tijdens het bedrijf. Bij een poging om met hogedruk
lucht een verstopping weg te branden bleek dat via een spleet in de
boorputbekleding van PI-2 een hooggelegen watervoerende laag onder druk
werd gezet. Achteraf is gebleken dat bij de injectie van koelwater in

deze put dermate hoge thermische spanningen konden optreden dat een
verbindingsmof op 60 m diepte hieraan kon bezwijken.
Met behulp van de figuren 2.7, 2.8 is het temperatuurverloop in de
instrumentatiaputten afleesbaar. Uit een bestudering van de figuren
blijkt dat vanaf het begin van de vergassingsfase, de laag in put MI
over de hele hoogte verbrandingstemperaturen heeft bereikt. Dit geldt
niet voor put M2 waar de maximum temperaturen 800°C bedroegen terwijl
onder in de laag nauwelijks van opwarming sprake was. Put M3 bere±kte
na enige tijd verbrandingstemperaturen~ ook hier weer door de hele
laag. Put M4 was in de vergassingsfase duidelijk niet actief. De temperaturen bleven beneden de 600° C. Dit is in overeenstemming met de
positie van put M4.
Op grond van deze temperatuurgegevens, de "post burn tests" en energieen massabalans berekeningen is geconcludeerd tot de i~ fig. 2.9 weergegeven vorm van de ondergrondse vergassingskamer. Er wordt hierin
onderseheld gemaakt tussen vier stadia. In het centrale deel~ lichtgrijs~ is het dakgesteente ingestort. Dit wordt achtereenvolgens omgeyen door een open ruimte, en door een verkookste koolwando Hier buiten
bevindt zich dan nog een zone waar in de niet gewijzigde koolstructuur
teren zijn gecondenseerd. De vergaste hoeveelheid kolen moet worden
onderscheiden in een hoeveelheid kool die verkookst is en een hoeveelHeid die compleet is omgezet. Deze blijken voor de kleine vergasser
resp. 80 en 190 ton te bedragen. Ongeveer 10% van de gevormde cokes
zou in het centrale deel van de vergassingskamer onverbrand zijn achtergebleven.
Het energetisch omzettingsrendement was niet nauwkeurig vast te stellen. Op basis van de uítkomsten van de massaspectrometer bedroeg dit
rendement 59%. De gaschromatograaf daartegen suggereerde een rendement
van 74%. Wanneer we de verbrandi~gswaarde van de vloei~are produkten en
de voelbare en latente warmte van de gassen en stoom hieraan toevoegen
stijgt het rendement nog 8 â i0 proeentpunteno
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Figuur 2.7 Plaatsaanduiding van de temperatuurmeetpunten in
Príeetown I.

Figuur 2.9 De gereconstrueerde vorm van de Pricetown I vergasser.
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3. PROCESSEN IN DE ONDERGROND

Het belangrijkste onderdeel van een vergasser en tegelijkertijd het
onderdeel waarvan het minst bekend is, is het ondergrondse drukvat dat
ontstaat bij een voortschrijdende vergassing. In dit hoofdstuk zullen
aspecten worden besproken die op het gedrag van het druk~at van invloed
zijn. De quasi é~n-dimensionale voorstelling van paragraaf 2.2 wordt
verlaten. Vervolgens wordt aan het slot van dit hoofdstuk de produktgas
samenstelling uit een in-situ vergasser gespecificeerd.

3.1. Geometrie van het drukvat~ deel I
In het geselecteerde vergassingssysteem* waarbij de kolenlagen horizontaal liggen of alleen licht hellen en waarbij de initi~le verbinding
wordt gevormd door een gericht gehoord gat, start de vergassing in een
rond kanaal. De één dimensionele beschrijving die in par. 2.2 is gegeven kan hier nog worden toegepast. Bij het gebruik van niet voorgewarmde lucht moet het vermogen laag worden gehouden totdat de oxidatiezone
voldoende is opgewarmd. Dit om te voorkomen dat het vlamfront in
stroomafwaartse richting verschuift, waardoor vervolgens h~t produktgas
zou degraderen.
Afhankelijk van het op te wekken vermogen, breidt het drukvat zich
echter al snel uit tot de bovenrand van de dunne koollaag (fig. 3.1).
Dit proces dat eenvoudig op laboratoriumschaal is na te bootsen [14],

* Vergassing van licht hellende lagen is gekozen omdat in Nederland de
gemiddelde hellingshoek 15= bedraagt, en het gekozen proces derhalve,
in principe, een grote toepasbaarheid bezit. Deze keuze leidt echter
wel tot procesmatige problemen, die niet bestaan bij het vergassen
van steil hellende lagen. Het door Gulf R & D uitgevoerde experiment
in Rawlins [13] heeft aangetoond dat de steil hellende koollagen in
het zadel van Puth (Emma IV), buiten een Nederlands ontwikkelingsprogramma voor gemiddelde lagen om, op een technisch en economisch verantwoorde wijze vergast zouden kunnen worden. Een dergelijk project
zou bijdragen aan de acceptatie van ondergrondse vergassing.
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wordt "override» genoemd. Het is een gravitatie-effect. Niet alle kool
wordt in de opstartfase over de hele doorsnede vergasto (figuur 3.1
A-D).

Figuur 3.1 Dwarsdoorsneden van de zich uitbreidende vergasser.

Dit effect is ook in veldexperimenten met korte vergassers waargenomen:
terwijl dan bij de inje~tieput de kolen nog ~iet over de gehele doorsnede zijn vergast, bereikt al enige zuurstof de produktieput met als
gevolg de verbranding van het gevormde gas. Dit gebrek aan lengte voor
de oxidatie- e~ reduetiezone is door ~ommige waarnemers geïnterpreteerd
als een natuurlijke snelle degradatie van het produktgas die bij alle
in-situ vergassers zou optreden [23]. Het "override" effect heeft er
ook toe geleid dat men voor korte ~ergaesere in ~eldproeven en in
bovengrondse experimenten er naar heeft gestreefd de initi~le link in
de bodem van de kool aan te brengen teneinde een "beter" experiment te
verkrijgen. Voor een commerciële vergassing is dit echter irrelevant
omdat het aantal tonnen steenkool dat rondom de initiële link kan worden vergast in economisch opzicht te verwaarlozen valt. In een commerciële vergasser zal de bulk van de kolen aan de zijwanden van het drukvat, figuur 3.1F, moeten worden vergast.
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PHASE 3

Figuur 3.2 Bovenaanzicht van een zich uitbreidende vergasser
(Newman Spinney P5).

"Override" is dus alleen van belang in de beginfase van een commerciële
vergasser en in laboratorium-experimenten waar de lengte van de oxidatiezone de lengte van het experiment overtreft.
Bij vergassing op grote schaal zal de oxidatiezone zich bevinden in
geometrieën waarin "override" geen rol meer speelt. De lengte van de
oxidatiezone kan eventueel toenemen ten gevolge van een slechte menging
van de gassen, dit is zeker in Newman Spinney, zie ook fig. 3.2 en 3.3,
opgetreden.
Stroomafwaarts van de oxidatiezone worden de gassen gereduceerd. De
daarbij nog optredende "override" is in figuur 3.4 geschetst.
Dat de overgang van de fase c naar d en e uit figuur 3.1 plaatsvindt is
voldoende aangetoond in bijvoorbeeld Newman Spinney en Pricetown waar
de breedtes van de vergassers resp. meer dan 12 en i0 keer de koollaagdikte bedroegen. Ook op laboratoriumschaal [14] zien we trouwens dat

u~uun~ ~p~usaoop ~i~q~S 8p ~oAo n~IOM ~p Su!ss~~a~A ~~~DZD~~IOOA ~~q
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We zijn nu toegekomen aan de vergassingsfasen waarin lege ruimtes zijn
gevormd. De lengte van een dergelijke holte met daarin tenminste ~én
volledige oxida~iezone is bij een vermogen van 3 MW op grond van het
Prícetown experiment ongeveer i0 m. Bij een voortschrijdende vergassing neemt de overspanning toe totdat instorting van het dakgesteente
optreedt (zie ook par. 3.4. waar deze fenomenen worden besproken). De
vergassing vindt nu plaats in twee ruimtelijk gescheiden kamers waarvan
slechts é~n wand bestaat uit verkookste kool. De "override" die in
lengterichting is besproken, treedt ook op in zijwaartse richting en
zal ertoe leiden dat helling van de cokeswand ontstaat. In Gorgas [26]
was de hellingshoek 45~. Afdekking van de cokeswand door as of slakken
vormt gezien de resultaten van bovengenoemde veldproeven kennelijk geen
probleem.
Aan het eind van de holte ontstaat vermoedelijk een opeenhoping van ascokes- en gesteentebrokken die op zich een goede "gepakt" bedvergasser
vormt [7]. Afhankelijk van de samenstelling van het versamelde materiaal kan hier een zeer effectieve reductiezone ontstaan. Onder andere
deze complicatie maakt het moeiliJk een modelbeschrijving van in-situ
vergassing op te stellen die zonder belangrijke parameter wijzigingen,
uitkomsten van veldproeven kan betekenen [ii, 27].
Stroomopwaarts, met het ínjectiepunt als middelpunt, ontstaat een halfcirkelvormige vergassingsruimte [28]. De grootste breedte van de vergasser ontstaat dan ook in de buurt van het injectiepunt.
De hier gegeven besehrijving van de vorm van de vergasser (drukvat)
gelijkt op een schijf uit de peervormige vergassingskamers die ontstaan
bij de vergassing van dikke bruinkoollagen.
Als we voorlopig aannemen dat de breedte van het drukvat beperkt blijft
(in par. 3.5. zal dit nader worden toegelícht), dan ontstaat in de tijd
het geschetste beeld van de vorm van de vergasser langs het initiële
boorgat. De oxidatie en reduatiereactiezones met lengtes van in grootte
orde i0 en zeg 50 meter bevinden zich steeds in het verbrede deel van
de vergasser. De in par. 2.2 genoemde gasfase reacties kunnen ook nog
stroomafwaarts hiervan optreden. De lengtes van oxidatie en reductiezone die hier zijn genoemd om de gedachte te kunnen bepalen zijn grove
extrapolaties van de veldproeveu in Newman $pinney en Pricetowu.
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3.2. Warmtehuishouding
Een argument dat dikwijls wordt aangevoerd om ~eruglopen van de verbrandingswaarde van het geproduceerde gas tijdens vergassingsexperimenten te verklaren, is het toenemende warmteverlies aan dek- en bodemgesteente in de groeiende vergasser, waardoor de reactiesnelheden van de
chemisehe omzettingen en de liggingen van de evenwichten zouden verslechteren.
Om de waarde van dit effect te kunnen bepalen, maar ook omdat er weinig
bekend is over lange termijn, niet-stationaire warmte-indringingseffecten aan lange leidingen, zijn met behulp van een rekenprogramma quasistationaire berekeningen uitgevoerd [29].
Een vereenvoudigd schema van het onderzochte systeem is weergegeven in
fig. 3.5. Als vergassingsmiddel wordt lucht met verneveld water toegevoerd.

TAR 2 = TAIRIN (1) = 200 °C

TGSOUT {101) = TGAS 7

QLTOT 1

OLTOT 3

INJECTIELEiDiNG

OLTOT 2

TAIRIN 11011 =
TAIRGS ( 11
STEENKOOL- ~’~.

1000 m.

PRODUKTGAS !1 KOELLEiDiNG’ WATER

1 TGSOUTTAIRGS
IlJ =~,50 °C

LAAg ,

VERGASSINGSKAMER
1000 m.

Figuur 3.5 Schema van de warmtehuishouding in de ondergrond.
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De lucht wordt in dit voorbeeld tot circa 90 bar gecomprimeerd.
Een belangrijke aanname bij de berekeningen is nog dat alle warmteeffecten van de primaire en secundaire chemische omzettingen resulteren
in een gastermperatuur van I000 °C. De gassamenstelling is bekend. De
lengtes van oxidatie en reductiezone worden verwaarloosd. De geometrie
van het koelend oppervlak wordt in paragraaf 3.5 toegelicht.
Het voor dit systeem ontworpen computerprogramma berekent:
- de lucht/gastemperatuur als functie van de plaats en de tijd;
- de warmteverliezen langs injectieleiding, kanaal in de koollaag en
produktleiding als functie van de tijd,
- het waterverbruik indien water wordt geïnjecteerd voor de koeling van
de produktgasleiding.
In figuur 3.6 zijn de berekende temperatuurverlopen langs de drie delen
van het ondergrondse circuit weergegeven.
Figuur 3.6A laat zien dat de injectielucht aanvankelijk door de koude
grond sterk afkoelt; echter na twee weken heeft de lucht bij het binnengaan van de koollaag alweer een temperatuur van ongeveer I00° Co Na
vijf jaar is de temperatuur geleidelijk opgelopen tot een praktisch
stationaire waarde van 130°C. In fig. 3.6B is het opschuiven van de
vergassingskamer langs het hier i000 meter lange horízontale boorgat
zichtbaar in het ontstaan van de temperatuurpieken. Na vijf jaar is het
eind van de laag bereikt en zal zuurstofdoorslag optreden. De temperatuur waarmee het gas de produktgasleiding binnengaat blijft sterk
stijgen.
Afgezien van wat eerder is gezegd over een gepakt bed vergassingsfase
met de bijbehorende compacte reductiezone, valt uit fig. 3.6B al af te
leiden dat de gassen snel na het opstarten over zeer grote lengtes in
contact blijven met cokeswanden die warmer zijn dan 850° C. In tabel
3-1 is ondermeer weergegeven wanneer deze lengtes meer dan i00 m bedragen. We zien dat voor de i0 MW plant binnen 2 weken de reductiezone
langer is dan i00 m, waardoor moet worden verwacht dat de reductiefase
van het vergassingsproces volledig kan verlopen. In fig. 3.7 is deze
lengte als functie van de tijd en voor een drietal vermogens van de
vergasser weergegeven.
In fig. 3.6C en 3.6D is het temperatuur verloop langs de produktgasleiding weergegeven, respectievelijk voor de situatie van een met water
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Averaged conductlve losses in MW
in % gen~ra~~d 9ower

in % generated power

Lang=h reduc=ion zone > I00 m

2.9

1.3

17.1

29%

13%

34%
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5 yr

< 4 d
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Tabel 3-1 Enkele vermogens afhankelijke karakteristieke van een
lange vergasser.
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gekoelde en een ongekoelde leiding. Indien de leiding door het inspuiten van water wordt gekoeld kan worden volstaan met relatief laagwaardige staalsoorten voor de bekleding van de wanden. Uit fig. 3.6D valt
te concluderen dat pas na 7 weken de temperatuur van de produktieput
geheel boven het stoomcondensatiepunt is gestegen waardoor het tot dan
geproduceerde en gecondenseerde water vermoedelijk als "stoompuls" de
put verlaat, In tabel 3-1 is tevens de invloed van het vermogen op de
stoompuls en op het eveneens te verwachten effeet van een "teerpuls"
aangeduid. Hoewel de berekeningen te onnauwkeurig zijn voor het vastleggen van de juiste tijdstippen van het optreden van de pulsen, zal
bi~ het vaststellen van de opstartprocedures met het optreden van deze
pulsen terdege rekening moeten worden gehouden.
De warmteverlieseffecten zijn met een nauwkeurigheidsmarge samengevat
in fig. 3.8. De "gevreesde" warmteverliezen door geleiding kunnen
alleen belangrijk zijn bij een gering, economisch onaantrekkelijk,
vermogen van de gasgenerator. Bij de weliswaar korte Pricetown I vergasser met een vermogen van 3 MW bedroegen de gemeten verliezen bij
benadering 15%. ~et opwarmen in Pri~etown verliep traag: voor het bereiken van 400° C was ongeveer 8 dagen nodig. Van het optreden van
vergrote warmteverliezen in de groeiende vergasser is in Pricetown
niets gebleken. Na het a~nlopen van de vergassingsfase bleef niet
alleen de gaskwaliteit constant (fig. 3.9) maar bovendien bleef de
produktgastemperatuur stijgen (fig. 3.10)o

5O
4O

SENSIBLE HEAT

30
2O
10
10 20 3O, &0 50 60
NW ~
Figuur 3.8 Pereentuele warmteverliezen als functie van het
vermogen vnn de vergnsser.

De degradatie van de produktgassen díe in veldproeven is opgetreden
moet om bovenstaande redenen minder aan warmteverliezen worden geweten
dan wel aan zuurstofdoorslag in de te korte en daarom te breed uitgroeiende vergassers, zie fíg. 3.2 en 3.B, of wel aan het "hlussen" van
de vergasser door ongewenste hoeveelheden water [7].

3.3. Processen in de cokeswand
In de vergasser vinden de oxiderende en reduaerende omzettingen plaats
aan de, hellende, zijwanden. In fig. 3.11 is de situatie geschetst.
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Figuur 3.11 Indeling van da processen in de koolwand van de vergasser.

Achtereenvolgens komen we, wanneer we de wand ingaan~ een oxidatie/reductielaag, een pyrolyse~one~ een drogingszone en uiteindelijk ongestoorde kool tegen. De dikte van het gehele pakket was 0,5 tot 2 m in
Newman gpínney en ongeveer 3 tot 4 m, inclusief gecondenseerde teerzones, in Prleetown. Uit het onderzoek van de boorkernen in Prieetown
(bijlage 4) is gebleken dat de teervormige pyrolyse-produkten niet
alleen in de vergasser tereehtkwamenmaar dat zij eveneens via breuken
en seheuren naar de gedroogde en ongestoorde koelzones migreerden om
daar vervolgens te condenseren.
Het temperatuurprofiel in de wand is, door de energieconsumptle in de
pyrolyse- en drogingszone, steiler dan op grond van pure geleídíng kan
worden verwacht, Hierbij komt nog dat de stoom en pyrolyse produkten
tegen de temperatuurgradient instromen en derhalve verder worden opgewarmd [30]. Vooral in de oxidatiezone van de vergasser wordt dit effect
nog versterkt door de afbrandsnelheid van de cokes. In de "large block
tests" uitgevoerd door Lawrence Livermore [31] leidde dit tot een indringingsdiepte van het drogingsfront van ongeveer 5 cm.
In de pyrolyse zona spelen zich de complexe verkooksingsproeessen af.
Afhankelijk van specifieke kooleigenschappen~ de systeemdruk en de

opwarmingssnelheid [32] zijn te onderscheiden: ontgassing, verweking
met zwelling en vervolgens stolling met volledige of gedeeltelijke
krimp. Uit het werk van Lawrenee Livermore [33] blijkt verder dat de
geometrie waarin de kool verkookst wordt: korrels of een half oneindig
~itgestrekte laag zoals bij in-situ vergassing voorkomt, van belang is.
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Het oppervlak van de ookeslaag waarin en waaraan de primaire en secundaire vergassingsreacties plaats vinden, is zeker gescheurd en bros.
Behalve de normale breuken die ontstaan door de voortschrijdende koolconsumptie, "winning aan het front", kunnen ook breuken en vergruizing
ontstaan veroorzaakt door de stuwende werking van de plastische, zwellende pyrolyse zone. Voor praktisch alle steenkoolsoorten treedt tijdens verweking een zwelling op die dan echter bij de hierop volgende
stolling weer (gedeeltelijk) verdwijnt. Voor koolsoorten met grote
zwellingsindices zijn, afhánkeljk van de opwarmsnelheid, volume vergrotingen tot 200% mogelijk. Voor "netto niet" zwellende kolen is tijdens
de vloeibare fase een volume vergroting van 10% niet ongebruikelijk.
Indien de plastische fase van de verkooksing zich niet "al te ver" van
het cokesoppervlak bevindt, moet deze zeker in staat worden geaeht de
cokeswand te breken, te vergruizen of over een kleine afstand te verplaatsen. Door het optreden van dit fenomeen wordt het effectieve contactoppervlak tussen gasstroom en cokes belangrijk vergroot. Het leidt
tot korte oxidatie- en reductiezones.
Niet alleen de lege ruimtes in de vergasser zelf zijn omgeven door
pyrolyse zones maar ook romdom het stroomafwaartse kanaàl door de koollaag vindt in een annulair gebied pyrolyse plaats.
De invloed die dit heeft op de vrije doortocht in het stroomafwaartse
kanaal wordt in 3.5 nader bezien. De gasvormige pyrolyse-produkten
verrijken het gas.

3.4. Stabiliteit van de vergassingsruimte
Het instortingsgedrag van het omliggende gesteente zal in West-Europa
de rentabiliteit van de vergassing van dunne koollagen bepalen. Indien
het inges~orte dekgesteente de vergassingsmiddelen niet dwingt langs de
cokesfronten te stromen, dan za! de eerder beschreven zuurstofdoorslag
of slechte menging optreden, voordat een voldoend groot aantal tonnen
kool zijn vergast. De ontsluitingskosten per ton kunnen dan boven de
afleveringskosten van een ge~mporteerde ton steenkool uitstijgen.
De conditíes tijdens vergassen verschillen van die bij ~onventio~ele
mijnhouw. De druk is belangrijk hoger, 15 ~ 80 bar, evenals de temperatuur in de vergasser. Omdat de temperatuureffecten in het omliggende
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Karboon beperkt zijn tot de eerste 5 meter zal het hierdoor veroorzaakte afwijkende instortingsgedrag bij vergassing, in eerste instantie,
ook beperkt zijn tot deze omgeving. Het effect van de verhoogde druk in
dit gebied kan worden verwaarloosd. Immers, indien een deel van het
gesteente door breuken uit zijn verband wordt gehaald, dan treedt tegelijkertijd drukvereffening op rondom dit blok door dezelfde breuken.
Wel is er een invloed van de verhoogde druk verder van de vergasser
daar waar uitsluitend plooiing i~ het gesteente optreedt. De heerseude
lithostatisehe druk, circa 250 bar op I000 m diepte, die bepalend is
voor de zakking van het gesteente, dient verminderd te worden met de
druk in de vergassingskamer. Onder deze voorwaarde kan rechtstreeks
gebruik worden gemaakt van de ervaringen opgedaan in de conventionele
Nederlandse mijnbouw [34].
De effecten van vergassing over grote lengtes waarbij gestreefd wordt
naar breedtes van i00 m kan in dit opzicht vergeleken worden met die
van "long wall mining".
De mijnbouw ervaring heeft geleerd dat het tijdstip en de wijze van
instorten bepaald worden door de aanwezigheid van systematische barsten
van tektonische oorsprong (diaklaassysteem), door de aanwezigheid van
druksplijting (kataklase) in oude of in nieuwgevormde druk- en bewegingszones en natuurlijk door de hardheid en gelaagdheid van het dakgesteente.
Bij een lopende kolenpijler kan de overspanning variëren van 0 tot
40 m. Het dak kan op de volgende wijzen instorten:
- Als é~u grote plaat; dit komt voor bij zeer dikwandig vast gesteente
waarbij de diaklaasvorming niet of slechts spaarzaam heeft doorgezet
(d.w.z. zeer grote diaklaasafstand). Overspanningen van 40 m zijn
mogelijk.
- Als een gebroken balk, die via diaklaasvlakken in grote kubische
stukken breekt. Dit komt voor bij middelhard dikgelaagd gesteente en
normale diaklaasafstand.
- Plaatvormig. Grotere platen laten achtereenvolgens los langs laagvlakken, diaklazen en buigbreuken; komt voor bij goed gelaagd gesteeute van wisselende kwaliteit en grote diaklaasafstand.
- Schilferig: het loslaten van kleine platen langs laagvlakken, diaklaasvlakken, langs kataklazen en indrukzones; komt voor bij zacht
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sterk gelaagd gesteente waarbij de cohesie in beperkte mate, tijdelijk, blijft bestaan. Kleine overspanningen blijven enige tijd open.
- Gruisvormig: gelijktijdig cohesie-verlles in alle richtingen, dit
wordt bevorderd door sterke gelaagdheid, een dicht diaklaaspatroon en
door druksplijting. Het komt voor bij dunbankig gesteente in oude en
nieuwe drukzones en in bewegingszones.
De ingestorte ruimte zal bij gruis- en schilfervorming geheel worden
opgevuld. De uitslagfactor bedraagt dan 1,4; de dikte van de uitval
zal 2,5 maal de laagdikte bedragen.
Bij blok en plaatvormige instortingen is de uitslagfactor kleiner waardoor tussen het ingestorte gesteente~ bovenop de instorting en langs
het winningsfront, lege ruimtes kunnen ontstaan. Aan het kolenfront kan
in sommige gevallen het dakgesteente over een beperkte afstand vrij,
niet ondersteund, uitkragen ("frei Hangendes"). De aanwezigheid van het
hierdoor ontstane vrije stromingskanaal langs het front is bevorderlijk
voor de vergassing. Aan het kolenfront waar de uitval in verband met de
grenshoek geringer is, (figuur 3.12) zal daarom met de uitslagfactor
van 1,4 met zekerheid een lege ruimte ontstaan~ los van het bestaan van
een uitkraging.

Figuur 3.12 Model voor de grondverzakking.

Hoger in het dakgesteente gaan de daklagen elastisch doorhangen~ daarhij late~ de daklagen los. Waar de onderliggende laag sterker doorhangt
ontstaat een lensvormige holte, "bed separat£on".
Van de hier beschreven instortingswijzen zijn voor ondergrondse ver-
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gassing de gruis- en schilfervormige het gunstigst door de homogene
vulling van het ingestort gedeelte. De permeabiliteit van het centrale
deel van de instorting wordt dan vervolgens verminderd door plooiing
van hoger liggende lagen, fig. 3.13 [35]. De uitslagfactor kan hierbij
worden gereduceerd tot bijvoorbeeld 1.05 [36]

Figuur 3.13 Instortingen in een gelaagd systeem volgens modelproeven.

De invloed van de verhoogde temperatuur op het instortingsgedrag blijft
onduidelijk. In het dak van de Pricetown vergasser heeft men gedeeltelijk gesmolten materiaal (brecci~n) aangetroffen van grote hardheid
(zie bijlage 4). Echter het ingestorte materiaal was gruisvormig, wellicht tengevolge van de door thermische spanningen verhoogde radiale en
tangentiële spanningen rondom de holruimte [37].
Door de verhoogde temperaturen wordt de breukgrens van leisteen aanzienlijk verlaagd, uiteindelijk gaat het gesteente vloeien. Zandsteen
daarentegen heeft bij verhoogde temperatuur een verhoogde breukgrens
(bakeffect) maar vertoont boven de 720° C submicroscopische breukvlakken, die bij ontspanning van het gesteente de kans op gruisvorming
bevorderen. [38].
In natte kolen en gesteentes wordt sehilfervorming bevorderd door kleine "stoomexplosies" van opgesloten vocht ("spalling" effect) [39].De
indringingsdiepte van het warmtefront moet hierbij echter zeer gering
zijn.
Het netto resultaat van de temperatuurinvloed kan momenteel nog niet
worden voorspeld, en maakt zoals gemeld deel uit van een onderzoek aan
de TH-Delft. Wel lijkt een reële kans aanwezig dat het temperatuureffect de voor vergassing gunstig gea~hte instortingspatronen bij verschillende samenstellingen van het dakgesteente zal bevorderen.
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Indien rekening wordt gehouden met de vergassingsdruk kan - zoals reeds
gezegd - voor het beschrijven de plooiing e~ de zakking buiten de
stortlngszone gebruik worden gemaakt van de Nederlandse mijnbouwervaring. Het effect van "bed separation" is voor vergassing van belang
omdat hierdoor parallel aan de vergasser "by pass" kanalen (Weberse
holruimten) kunnen ontstaan waardoor, onder ongunstige omstandigheden~
vergassingsmiddelen kunnen gaan stromen.
In figuur 3.13 treedt "bed separatlon" niet op. De gesteentelagen in
deze modelproef breken ten gevolge van de te hoog opgelopen spanningen.
Er ontstaan spleten waarvan de hellinsshoek bepaald wordt door de
grenshoek. (In het Nederlandse Karboon is deze eir~a 45°). Deze spleetsystemen staan in verbinding met de vergasser. Over het aantal spleten
en de spleetbreedtes zijn uit de mljnbouw enkele gegevens bekend.
Stuffken [40] berekent dat bij de winning van een één meter dikke koollaag spleten ontstaan met een gesommeerde breedte van 6~5 mm, op een
afstand van 20 m boven de piJler.
Bij het voortschrijden van de pijler sluiten de spleteu zich weer boven
de "oude man". De druk- en trekspanningen rond de S-vormige plooiing
zijn er ook de oorzaak van dat vooruitlopend aan het winningsfront
breuksystemen ontstaan in het Karboon die zich voortzetten tot in de
koollaag.
De door Stuffken geschetste spleetsystemen strekken zieh uit tot globaal i00 m boven de pijler. Hoewel hun invloed op de gasstromenmoeilijk voorspelbaar is moet worden aangenomen dat een combinatie van
spleten en Weberse holruimten uiterst ongunstig zal zijn voor ondergrondse vergassing.
Bovenstaande fenomenen die het plooien van de bovengrond begelelden
treden op bij een al "vrij ver" gevorderde winning van de piJle~. Bij
norm~le afbouwsnelheden, circa I0 m per dag.~), en afhankelijk van de
opbouw van lagen zal plooiing wellicht merkbaar optreden na een afbouw
over 50 m. Opgemerkt moet worden dat~ bij vergassing, aan deze tijdsafhankelijke verschijnselen alleen bovengronds aan het maaiveld metingen
kunnen worden uitgevoerd. De bovenstaande besehouwing is door Stuffken
ontleend aan metingen in omliggende mijngangen en uit gegevens over

*) De afbouwsnelheid bij vergassing wordt in paragraaf 3.5 behandeld.
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het vrijkomen van mijngas in enkele Nederlandse mijnen.
De 0eschematiseerde besehrijvingen van instortingen en plooiingen zijn
grove benaderingen van de werkelijkheid. Door de spanningsverdeling in
het gesteente rond de vergasser gaat eveneens de vloer stijgen, treden
eveneens spleetsystemen op in de vloer (tot een gesehatte diepte van 50
m) en kunnen voorts afschuivingen optreden. In figuur 3.14 is op minutieuze wijze een beeld samengesteld van de gecompliceerde verschijnselen die in de realiteit rond een gewonnen pijler optreden [35].

Sandiger Schieferton
Schiefer[on
Kohle

Figuur 3.14 Breuken, instortingen en afschuivingen rond een
gewonnen pijler.
Samengevat kan worden gezegd dat de verschljnselen die het instorten en
plooien begeleiden enerzijds gunstig zijn voor in-situ vergassing: het
opbreken van de kool voorafgaand aan de vergassing en het forceren van
de stroming langs de cokeswand, maar anderzijds, tengevolge van het
ontstaan van een mogelijke sluipweg voor de vergassíngsmiddelen, sterk
ongunstig kunnen zijn. Een weging van de wederzijdse invloeden is met
de huidige kennis niet mogelijk. Wel kan worden afgeleid dat het mogelijk is voor een veldproef in een eventueel ontwikkelingsprogramma
omstandigheden te kiezen die het verloop van de vergassíng positief
beinvloeden,
Gunstig lijkt de volgende situatie:
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Een sterk gelaagd, dunbandig, nevengesteente dat tengevolge van een
geringe "inkolingsgraad", dat wil zeggen een matige temperatuur en druk
historie, nog voldoende elasticiteit bezit om te kunnen plooien.

3.5. De seometrie van het drukvat, deel II
In fig. 3.15 is een driedimensionale schets gegeven van de vergassingskamer, s~roomafwaarts van het injeetiepu~t.

PRODUCTION WELL ,/~
PHASE I

PHASE ]I
INJEC3"ION WELL

pHASE ~I

Figuur 3.15 Coulissendiagram van een vergasser.

In een bovenaanzicht van de gehele vergasser (fig. 3.16) is bovendien
de ruimte weergegeven die rondom het injeetiepunt ontstaat.
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P = PRODUCTIEPUT

Figuur 3.16 Bovenaanzieht van een vergasser met daarin aangegeven
het flowprofiel in de instortingszone.

Hierbij is aangenomen dat de injectieleiding in het ingestorte gedeelte
intact blijft zodat de lucht in het oorspronkelijke centrnm wordt geïnjecteerd. Dat de leiding, eventueel vervormd, intact blijft moet mogelijk worden geacht omdat hij zich buiten de grenshoek van het verzakkingsgebied bevindt en derhalve niet onderworpen is aan s¢hu±fspanningen. Eventueel kan de integriteit van de leiding door ontwerpaanpassingen worden verzekerd. Een falen van de leiding daarentegen houdt in
dat het injectiepunt wordt verlegd (op zich is dit een methode, die in
de VS bewust tot systeem is verheven [41]), waardoor de vergassingskamer zich enigszins anders ontwikkelt. Dit blijft in het hierna volgende buiten beschouwing.
Het centrale deel van de vergasser is opgevuld met het door plooiing
van het bovenliggende gesteente verdichte instortingsmateriaal. Langs
de kolenwand is de dichtheid van de stapeling geringer, eventueel bevinden zich daar holle ruimtes. Het verschil in dichtheid leidt tot een
aanzienlijk verschil in permeabiliteit tussen het dichtgepakte centrale
bed e~ het wandkanaal. Volgens Wilks [36] varieert de waarde van het
quotient van de permeabiliteit in wandkanaal en centraal deel tussen de
75 en 550. Dit houdt in dat de stromingsweerstand langs de wand te
verwaarlozen is ten opzichte van die in het gepakt bed. In fig. 3.16
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is eveneens het resulterende stromingspatroon aangegeven.
Voor de gehele ondergrondse vergasser is bij een vermogen van i0 MW en
een systeemdruk van 80 bar de drukval circa 6 bar. Voor het transport
door het gepakt bed is hiervan circa 5 bar gereserveerd.
Enige tijd na het opstarten zullen de oxidatie en reductie processen
zich in het cirkelvormige deel van de vergasser afspelen. De vormstabiliteit van dit proces lijkt groot. Mocht namelijk op een deel van de
cirkel de vergassing stagneren, dan neemt enige tijd later de drukval
in een ander segment door verdergaande instortingen toe, waardoor een
herverdeling van de lucht ten gunste van de plaats van de oorspronkelijke stagnatie optreedt. In fig. 3.17 is een aanzieht van de vergasser
langs de lijn IP uit fig. 3.16 geschetst. De injectielucht verplaatst

AIR
.)IN JECTION

Figuur 3.17 Dwarsdoorsnede van de vergasser langs de lijn
IX uit figuur 3.16.

zich naar het wandkanaal en wordt aldaar met een heftige vrije eonvectiestroming zodanig gemengd dat de zuurstof bij voorkeur langs het
cokesfront wordt gevoerd. De snelheden in de vrije convectiestroom zijn
een orde van grootte hoger dan de langs de wand gerichte stroomsnelheden. Voor een holle ruimte van afmetingen i x 4 m., met een koolwandtemperatuur van i000° C, waar tegenover zich een, door de toestromende
lucht gekoeld, gepakt bed van 400° C bevindt, zie ook figuur 3.11, zijn
convectieve snelheden van 10-20 m/s af te schatten. In een gevulde
ruimte zullen de hier gegeven snelheden weliswaar afnemen maar de ef-
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fe¢tiviteit van de menging zal minder snel afnemen. Om deze reden wordt
er dan ook geen zuurstofdoorslag via de eventuele holrnimtes verwacht.
De groei in de breedte van de vergasser zal uiteindelijk worden geremd. Het dikwiJls voorgestelde Reynolds criterium is in dit verband
~iet ha~teerbaar omdat de holruimte instort~ waardoor de stromiug zeker
turbulent blijft. Er geldt echter wel een energetisch criterium. Bij
groeiende breedte ontstaat er een situatie waarbij de hoeveelheid zuurstof die op deze grootste breedte langs de koolwand stroomt zover is
teruggelopen dat de warmte die ter plekke wordt ontwikkeld onvoldoende
is om de temperatuur te kunnen handhaven. Dit begindigt het vergassingsproces ter plaatse.
Om dit beeld te kunnen completeren moet hier de warmtehuishouding uit
par. 3.2 verder worden toegelicht:
De injectielucht wordt opgewarmd in het gepakt bed, dat bestaat uit
warm, ingestort gesteente en dat verder wordt verwarmd door het vloergesteenteo (Eventueel wordt in het geval van waterinjectie hier ook
stoom gevormd). Dit recuperatief gebruik van de eerder verloren warmte,
vermindert de benodigde opwarming. De warmteindringing in het aangestroomde koolfront wordt niet als verlies bes~houwt omdat dat wordt
benut voor de vorming van pyrolyseprodukten en stoom (droging van de
kool).
De door oxidatie vrijkomende energie moet dan worden benut voor de
opwarming van de gassen van 400 tot i000° C en voor de compensatie van
de warmteverliezen aan het dakgesteente in het ingestorte wandkanaal.
Voor een i0 MW vergasser treedt evenwicht op in de geproduceerde en
afgenomen energie voor een straal van de vergasser van 150 m [42].
Voor grotere stralen, bredere vergaesers, dale~ dan de temperaturen.
De vergasser is tot volledige ontwikkeling gekomen. In fig. 3.18 is de
ge[dealiseerde grondvorm geschetst. Hier wordt voorbijgegaan aan de
mogelijke "bypassing" effecten door het dakgesteente die in 3.4 zijn
besproken omdat in de eerste plaats het ontstaan van doorgaande slulpwegen bij deze breedtes van de vergasser onzeker is en in de tweede
plaats omdat naar alle waarschijnlijkheid kolenvoorkomens kunnen worden
geselecteerd met een gunstig plooiingsgedrag.
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~ PRODUK]~.~IDEAL~SEE~OE GRONDVOR~ VERGASSER
D = 115 tri. VOOR O~’,tONSTRATIE ~NSTALLATIE
DE "THEORETISCNE" WAARDE VAN D=3~3m,
LAN GSBOORGAT

IN DE BREEDTE ONGELIMITEERD
U]TGRO[:IEND~ VEROASSER

Figuur 3.18 Model voor de groei van de vergassers.

Op enkele honderden meters van het injectiepunt stromen alle gassen,
bij het ontbreken van "bypassing", langs de koolwand: de energetisch
bepaalde limitering in de breedte van de vergasser vervalt dan weer. De
vergasser kan zich weer verder verbreden.
De consequentie hiervan zou zijn dat bij i000 m lange boorgaten praktisch ongelimiteerde hoeveelheden kool zouden kunnen worden geconverteerd. Alleen "bypassing" kan dan nog een begrenzing vormen.
Bovenstaande beschrijving geeft aan dat er een ruime mate van onzekerheid bestaat in het tonnage kool dat kan worden vergast. Voor deze
studie wordt aangenomen~ dat de maximale breedte begrensd is.
Toekomstige veldproeven kunnen echter het tegendeel aantonen. Voor de
economische beschouwing*) betekent een begrenzing dat ondergrondse
investeringen betrekkelijk snel moeten worden afgeschreven.
Tegen het einde van 12 vergassingsdagen in Pricetown werd in een ver-

*) Voor de maximale breedte is hierbij de arbitralre waarde van 115
meter gekozen.
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gasser met een breedte van i0 meter 3 MW gegenereerd aan een, verticaal, kooloppervlak van 50 m2. Vertaaìd naar de Nederlandse conditie
houdt dit in dat I0 MW wordt opgewekt in een vergasser met als grootste
breedte 32 m.
Totdat deze breedte is bereikt, moet in de opstartfase het kontaktoppervlak gevonden worden in het oppervlak van het boorgat in de koollaag. De benodigde 200 m2 is dan maximaal op een lengte van 300 m verkregen. Opstartproblemen zijn ook om deze reden niet te verwa~hten,
De gemiddelde afbrandsnelheid aan een oppervlak van 200 m2, is voor de
i0 MWth vergasser met een 60 procentig omzettingsrendement en een energie-inhoud van de pseudo-Beatrix kolen*) van 35 GJ/ton, ongeveer 2"10-3
mm/s (0,18 m/dag). Voor een lange vergasser, waarbij de lengte van het
kanaal in de koollaag vele honderden ~eterz bedraagt (zie paragraaf
4.2), is het gekozen vermogen van i0 MWth voor ~én vergassingsdoublet
conservatief te noemen. In de literatuur zijn echter ook voorstellen te
vinden voor een vermogen tot i00 MWth per doublet [43].
De vorming van de 32 meter brede vergasser zal sneller verlopen dan op
grond van de afbrandsnelheid zou kunnen worden verwacht. De snelheid
wordt verhoogd door het "afbrokkelen" van de cokeswanden.
De afbrand~nelheid bij vergassing zal in de praktijk veel kleiner blijven dan de winningsnelheid, circa i0 meter per dag, bij mijnbouw.
Tengevolge hiervan znllen, bij dezelfde afbouw, de plooilngs- en zakkingsverschijnselen bij vergassing vollediger zijn ontwikkeld dan bij
mijnbouw.
Het gedrag van het in de koollaag geboorde kanaal stroomafwaarts van de
vergasser is van belang voor het vergassingsproces. Er bestaan een
aantal mechanismen waardoor het in diameter kan verkleinen.
Gezien de korte opwarmtijden behoren stof- en teerafzetting hier niet
toe, maar door het optreden van kruip en zwelli~g tijdens de pyrol~se,
zonder dat verbrokkeling optreedt, zou het kanaal kunnen verkleinen.

*) De naam pseudo-Beatrix kool is ontleend aan de plaats van de fictieve lokatie voor de demonstratie installaties (zie par. 4.1). De
samenstelling van de kool wordt toegelicht in paragraaf 3.6.3.
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Hoewel hiervoor een remedie bestaat in de vorm van het in 2.1.3 genoemde terugbranden, is in de praktijk met geboorde kanalen niets van het
versmallen van het boorgat bekend. %n New~an Spinney, boorgatle~gtes
circa 120 m, raakte men daarentegen tijdens het 90 dagen durende bedrijf regelmatig verontrust door het ratelende stromen van cokesdeeltjes in de bovengrondse leidingen. Verbrokkeling, afkalving van de
cokeswand in het kanaal zou een goede verklaring vormen voor het, experimenteel aangetoonde, hoge koolstofgehalte van de as. Ondanks deze
positieve indicaties zal ook het gedrag van het stroomafwaartse kanaal
tot het eventuele Nederlandse ontwikkelingsprogramma moeten behoren.

3.6. De samenstelling van het produktgas
De onzekerheden in de, aan plaats en tijd gebonden, chemische omzettingen en de gedemonstreerde zwakte van rekenmodellen maken het nodig
bij de vaststelling van de produktgassamenstelling uit te gaan van de
gegevens van het referentie-experiment.
Gezien de korte duur van de gehele vergassingsfase in Pricetown is voor
de gassamenstelling niet het gemiddelde genomen over de 12 dagen, maar
een gemiddelde over 4 dagen (Julian days 270-274), 4 dageu na de startup van de vergassing. De spreiding in de experimentele condities is in
deze periode klein geweest, zie tabel 3-2.
De variatie in de injectiecondities is kleiner dan 5%~ de spreiding in
de prodnktgassamenstelling bedraagt 10%. Een uitzondering hierop moet
worden gemaakt voor de stoomp~oduktie die kennelijk onder invloed van
een onregelmatige waterinflux sterk fluctueerde. Er kan nog worden
aangetekend dat de fluctuaties in de invoercondities voor een deel
worden weerspiegeld in de produktie grootheden. Omdat bij de 50 _MW
demonstratie-vergassers, die in de economische evaluatie (Hoofdstuk 5)
worden betrokken, 5 à 7 doubletten gelijktijdig in bedrijf zijn, worden
deze fluctuaties daar verwaarloosd. Verdere verschillen tussen de demonstratie-vergassers en het Pricetown experiment bestaan uit:
- de systeemdruk
- waterhuishouding
- kool en gesteente-eigensehappen.
In de navolgende paragrafen zal hierop kort worden ingegaan alvorens
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het produktsas wordt gespecificeerd.

3.6.1. Invloed.~~steemdruk
De druk waarbij in Pricetown werd vergast bedroeg ongeveer 15 bar.
Aangezien het primaire gebruiksdoel vsn één van de 50 MW demonstratieinstallaties bijmenging van hoogenergetisch aardgas is, moet bij deze
gasfabriek een vergassingsdruk van 80 bar worden gehandhaafd. De verschuivingen in chemische evenwichten en eventueel in de reactiesnel-
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Iredr
77

Iredr
75

Ired~
81

Iredr
21

Iredr
~7

Iredr Iredr
60
61

Iredr
50

270.00
271.00
272.00
273.00

¯ 009
.024

.212
.196

114.
113.

.009
.008

2.8
4.4

.49
.50

.13
.ii

114.
109.

average

.012

.198

114.

.009

3.3

.485

.16

115.

80%

3%

3%

10%

20%

3%

302

Tabel 3-2 Prlcetown I. Per dag gemiddelde produktiegegevens.
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heden die hieruit kunnen volgen, kunnen bij gebrek aan exeprimentele
kennis niet worden verwerkt in de samenstelling en kwaliteit van het
produktgas.
Hoewel de druk bij de verschillende omzettingsreacties zowel positieve
alswel negatieve effecten op de ligging van de thermodynamische evenwichten heeft, is het netto effect van drukverhoging op de verbrandingswaarde van het gas op theoretische gronden positief [14, 44].
(Aan het optreden van het thermodynamisch evenwicht zou dan echter wel
moeten worden voldaan, zie ook paragraaf 2.2).
Op grond van de theoretische overwegingen en de vermoede gelijkenis
tussen de veldproef en de 50 MW installatie nemen we aan dat een drukverhoging van 15 naar 80 bar een verbetering van de gaskwaliteit zal
geven. Gezien de onbekendheid van deze verbetering, blijven we de gassamenstelling baseren op de Pricetown gegevens, waarmee dan waarschijnlijk een veilige onderschatting van de mogelijke verbrandingswaarde
wordt verkregen.
In het geval van de tweede demonstratie installatie, de electriciteitscentrale, heerst ondergronds een druk van 15 bar, hetgeen identiek is
aan de situatie in het Pricetown experiment.

3.6.2. Waterhuishoudin~
De waterinflux in de vergassingskamer wordt enerzijds bepaald door de
aanwezigheid van naburige aquifers met de daarin heersende druk, anderzijds door de druk in reeds aauwezige of tijdens het vergassingsproces
ontstane breukpatronen.
De ervaringen opgedaan met de atmosferische mijnbouw kunnen dan ook
niet representatief worden geacht voor de toevloed van water naar een
hoge druk vergassingskamer. Wel zal bij de inrichting van het systeem,
tijdens het boren en opstarten gebruik kunnen worden gemaakt van de
verkregen ervaring met de influx van water in mijngangen en aan kolenfronten.
In Pricetown, julian days 270-273, liep de waterstroom op tot 3 keer
de stoechiometrisch benodigde hoeveelheid water als gevolg van het
contact met watervoerende lagen.
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Alleen met een zeer gedetailleerde geologische kennis lijkt het mogelijk om vooraf de vorm van de optredende breuksystemen en vervolgens
hieruit de watertoevloed te bepalen. De druk van het water op de fictieve lokatie van de vergassingsinstallatie (Beatrix) bedraagt op 130
meter beneden de top van het Karboon circa 50 bar [2]. Dit is weliswaar
ruim beneden de werkdruk in de demonstratiegasfabriek maar toch volgt
hieruit niet zonder meer dat er geen waterinflux zal zijn. De mate van
toevloed zal door het ontbreken van een positief drukverschil en de
daaruit volgende uitputting van de watervoerende lagen gering zijn,
maar door lokale storingen zullen drukvereffeningen kunnen optreden met
als gevolg een communicatie tussen vergasser en een deel van de
aquifer.
Voor de demonstratie-elektriciteitscentrale, met een druk in de vergasser van 15 bar, kan een aanhoudende waterinflux niet worden uitgesloten.
Veel van de ernst van de waterinflux hangt af van de doorlatendheid van
de watervoerende laag. In het Karboon van Zuid-Limburg waar uitgebreide
gangenstelsels onder water staan kan de watertoevloed naar een ongelukkig gekozen vergassingsveld groot zijn.
De toevloed van water is niet uitsluitend negatief: in het voorgestelde
vergassingsproces zal buiten het aanwezige vocht in de kolen circa
63 gram per seconde (ruim 5 ton per dag) moeten worden gëinjecteerd
voor een stoechiometrische omzetting. Ook zijn zeer natte bruinkolen
met succes vergast. Problemen kunnen zich echter voordoen bij de regeling en eventueel bij de beheersing van de waterhuishouding. Het ligt
dan ook voor de hand bij een eventuele ontwikkeling van de in-situ
techniek eerst experimenten uit te voeren in een "droog" gebied.

De eigenschappen van de "gemiddelde Nederlandse" kool zijn ontleend aan
die van een kool uit de Emil Mayrisch mijn van de Eschweiler Bergwerk
Verein [45]. De kool is wat verder ingekoold dan de Pittsburg kool die
in Pricetown werd vergast en heeft een beduidend lager zwavelgehalte.
Tabel 3-3 en tabel 3-4 geven respectievelijk de samenstelling van de
Pittsburg en pseudo-Beatrix kool weer. De pseudokool bevat sporen
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Proxlmate analysls - wt~

Molsture
Ash
Voletile mater
Fixed carbon

1.36
11.03
38.08
49.53
I00.00

Ultlmate analysls
moisture, ash free 0 wt%
Carbon
Hydrogen
0xysen (by d~fference)
Sulfur
Nitrogen

82.33
5.51
5.99
4.90
1.27
I00.00

Pseudo coal molecule

C ~
0
S
N
I .797 .055 .022 .013

Molecular wt
Heat of combustion (kJ/mole)
Density (kg/m3)

14.58
455.
1340.

Tabel 3-3 Analyse van de gemiddelde Pricetown I kool.

chloor en een geringer percentage vluchtig dan de Pittsburg kool.
Het gehalte aan vluchtige stof is in Pricetown bepaald aan een monster
van een kernboring dat zo snel mogelijk van de atmosfeer werd gefsoleerd. Dit het~~ent dat het aldus bepaalde gehalte vlu~htig hoger is
dan het volgens Westeurgpese analyse-methoden bepaalde gehalte. Het
kolenmonster in Pricetown bevatte naar alle waarschijnlijkheld een deel
van het methaan dat normaal als míjngas zou zijn vrijgekomen.
Het in West-Europa als mijngas omschreven vrijkomende methaan bij atmosferische winning [40] bedraagt 20 Nm3/ton; de omliggende gesteenten
kunnen daarbij, afhankelijk van de storingsgraad, nog een veelvoud van
deze hoeveelheid opleveren. De onzekerheden over het tijdstip waarop
deze mijngassen bij vergassing onder hoge druk vrijkomen, mogelijkerwijs aan het begin of eind van de produktieve fase, heeft er toe geleid
deze op zich interessante hoeveelheden, voorzover ze niet impliciet in
de reactievergelijking van de Pricetown kool zijn opgenomen, niet verder in de beschouwingen mee te nemen.
Het vochtgehalte van de steenkool, gemeten bij een analyse, kan evenals
dat voor het percentage vluchtig het geval was lager zijn dan het in-
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%

~~mo~sture (as ravd)
(dry)
volatile matter (dry)
flxed carbon (dry)
calorifi~ value (dry)

5

%

6

%

30

%
MJ/kg

64
35

%

5

%
%

6
82

hydrogen (dry)
nltrogen (dry)

%

5

%

1.0

sulphur (dry)
cPdorine (dry)

%
%

1.0
0.06

o~ygen (~y diff.)

%

5

sulphate sulphur (dry)

%

moisture (as rcvd)
a~h (dry)
c~rbon (dry)

pyrftic sulphur (dry)
organic (by diff.)
total su~phur (dry)

%

1.0

Pseudo molecuul formule: C~.7320.046S.00~N.013
Molecuulgewicht
13.78
1400 kg/m3
Dichtheid

Tabel 3-4 Samenstelling van de pseudo-Beatrix kool.

situ gehalte. Voor de pseudo-Beatrix kool is daarom een relatief hoog
vochtgehalte aangehouden.
Zoals in dit hoofdstuk is uiteengezet, is de huidige kennis van de
ondergrondse fenomenen onvoldoende om de afhankelijkheid tussen enerzíjds de kwaliteit van het produktgas en de vorm van de vergasser en
anderzijds de kool- en gesteenteneigenschappen, te kwantificeren.
Hierbij komt nog dat door de natuurlijke variatie in samenstelling over
de dik~e van de laag en in het vlak van de laag, (zie ook paragraaf
1.2), een gemiddelde samenstelling van de kool niet karakteristiek kan
zijn voor de samenstelling van de kool die lokaal wordt omgezet.
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Eveneens kunnen niet gespecificeerde maeroscopische effecten, zoals
zandsteenriffels in de koollaag, een veel grotere invloed op de vorm
van de vergasser uitoefenen dan het verschil in samenstelling tussen de
Pricetown en pseudo-Beatri~ keel. Uit proefnemingen en berekeningen
[46] is namelijk gebleken dat een vergasser zich preferentieel uitbreidt langs een zandsteenriffel. In figuur 3.19 zijn de resultaten
hiervan voor een 30 cm dikke riffel in een dikke keollaag weergegeven.

2
1
0
I
2
3
0 1 2 3 z, 5 6 7 8 9
DISTANCE FROF4 LINK [rn.] ~
DISTANCE FROF4 LINK [m.] ~
,SANDSTONE
STR~NGERS

LARGE BLOCK TEST RESULTS

SIMULATED RESULT5

Figuur 3.19 Invloed van een zandsteenlaag op de uitbreiding
van een vergasser.

Door het ontbreken van de mogelijkheid vele van de tot nu toe bes~hreven verschijnselen te kwantificeren moet hieraan bij de vaststelling
van de gassamenstelling voorbij worden gegaan, ~et wordt aangenomen dat
de, onbekende~ mate waarin deze fenomenen in het Pricetown I experiment
zijn opgetreden representatief is voor de Nederlandse situatie.

~~~±~~_~~ecificatie van het produktgas
De kanttekeningen in de vorige paragrafen geven aanleiding de waargenomen gassamenstelling van het Pricetown experiment ongecorrigeerd voor
afwijkende druk en watertoevloed te verwerken in de samenstelling van
afwijkende druk en watertoevloed te verwerken in de samens~elling van
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het gas uit de twee 50 MW demonstratie-installaties. Reaetiesnelheden
en ehemische evenwichten, verblijftijden en temperatuurprofielen zijn
daarmee ongewijzigd verondersteld.
De aanpassing is verkregen door de hoeveelheid en samenstelling van het
brandbare gas dat in Pricetown per molecuul kool werd verkregen gelijk
te stellen aan de produktie van brandbare componenten per molecuul

pseudo-Beatrix kool.

Reacti~ver~elijking Prieetown
CH.7970.055S.022N0.13 + 0.521 02 + 0.14 H20 + 1.8 N2 + 1.8 N2 +
+ 0,022 H2S + 0.2? H2 + 0.12 CH4 + 0.57 CO + 0.31 CO2 + sporen
verontreinlgen

Reactievergelijking Beatrixkool

CH.7320.046S.004N.0.13+ x H20 + y 02 + 3,714 y N2 + z N2 +
+ 0.004 H2S + 0.27 H2 + 0.12 CH4 + 0.57 C0 + 0.31 C02 + sporen
~erontreinigen.

Hierbij is aangenomen dat, evenals dat voor Pricetown werd gedaan,alle
zwavel wordt omgezet in H2S. Door het oplossen van de waterstof-, zuurstof- en stikstofbalansen gaat dit over in:
CH.7320.046S.004N.013 + 0.15 H20 + 0.5 02 + 1.8 N2 + 1.8 N2 +
+ 0.004 H2S + 0.27 H2 + 0.12 CH4 + 0.57 GO + 0.31 CO2 + sporen
verontreinigen.

Per mol kool wordt 3.07 mol gas geproduceerd met een verbrandingswaarde
van 322 kJ. Verbandingswaarde per mol circa I00 kJ. Zie voor een kwalificatie van deze verbrandingswaarde fig. 3.20.
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HOOG
EHERGE~5CH
GAG

Figuur 3.20 Vergelijking van verbrandingswaarden.

Voor het vermogen van i0 MW per doublet zal dus per seconde i00 mol
produktgas worden geproduceerd. Dit leidt tot de volgende stromen, bij
standaardtemperatuur en druk, per seconde en per doublet:
32 mol keel + 3.5 mol H20 + 75 mol lucht ÷ I00 mol prod. gas
440 gr keel + 63 gr H20 + 2163 gr lucht ÷ i00 mol prod. gas
De hoeveelheid water die met deze s~romen wordt ge£njecteerd is de
stoechiometrisch benodigde hoeveelheid verminderd met het in de vergassende keel aanwezige vocht. Het wordt namelijk waarschijnlijk geacht
dat de waterbalans over de vergassingskamer d.w.z., cokes, keel en
emliggend gesteente een overmeat aan water te zien zal geven°
De percentuele samenstelling van het droge gas is:
N2

59.2

}{2S

0.i

CO2

9.0

H2

8.6

C0

18.2

CH~

3.8

+ argon, sporen hogere koolwaterstof, verontreinig±ngen.
Het gasis verontreinigd met H2S (waarvan het gehalte is gemajoreerd
door aan te nemen dat alle zwavel in gasvorm vrijkomt), NOx, HCN, NH3,
sporen chloor en S02 en mogelijkerwijs sporen zuurstof.
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Da hoeveelheden waarin deze laatste componenten voorkomen zijn niet
bekend. Vanwege de keuze van materialen en het ontzwavelingsproces is
hun aanwezigheid echter wel verondersteld. Hoewel tijdens de geselecteerde meetdagen in Prieetown geen zuurstof werd aangetoond, is de
afwezigheid van sporen zuurstof dubieus. De kennis over de "mixíng"
eigenschappen van de ondergrondse stroming is echter te gering om te
kunnen garanderen dat in alle produktiefasen zuurstof zal ontbreken in
het produktgas.
Met het produktgas komt een onbekende, maar volgens de uitgevoerde
veldproeven, niet te verwaarlozen hoeveelheid cokes en stof mee naar
boven. De meest betrouwbare gegevens hieromtrent, stammen van een experiment van Gulf [47], dat overigens slecht met de 50 MW installatie
valt te vergelijken. Voor de stofbeladlng van de 50 MW gasstroom is uit
de dagelijks sterk fluc~uerende hoeveelheden stof uit de ondiep liggende Gulf vergasser een gemiddelde waarde van 0,36 g/Nm3 gekozen. De
verdeling van de deeltjesgrootte is weergegeven in fig. 3.21;

36

2O

297-595 1~,9 ~ 297

74 -149 /~4 - 7/.

37-44

0-37

SlZE RAN~ Imi¢rons) ~

Figuur 3.21 Een stofbelading van het produktgas uit de Rawlins II
veldproef.
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4. BESCHRIJ¥1NG ~AN DE 50 MW DEMONSTRATIE-INSTALLATIES

In dit hoofdstuk worden de ondergrondse en bovengrondse installaties
beschreven die nodig zijn voor de demonstratie van de twee geselecteerde vergassingssystemen (paragraaf 2.3).
De beschrijvingen voor de vergassing met lucht onder lage druk gevolgd
door elektriciteitsproduktie en die voor de produkten van schoon gas
onder hoge druk zijn ontleend aan deelopdrachten uitgegeven aan DSM
Nieuwbouw! Engineering, Comprimo BV en de Franse firma Topservices.
Aanvullende informatie over Topservices wordt in bijlage 5 gegeven.
De deelopdracht aan DSM Nieuwbouw/EngineeringI) omvatte het beshrijven
en ramen van de kosten van een 50 MWth elektriciteitopwekkende installatie. De druk in de ondergrondse vergasser is hierbij gesteld op 15
bar. Belangrijke kenmerken zijn:
- Een modulaire opbouw waardoor de gehele plant, 3 modules, in de loop
van de tijd naar nieuwe vergassingslokaties kan worden verplaatst,
- Geen produktgaskoeling waardoor hittebestendige bekleding van de
produktieputten nodig is, maar waardoor ook de voelbare warmte en de
geproduceerde ~eren (+ cokes) de ketel ingaan,
- De ondergrondse installatíe is ontworpen met de huidige beproefde
boortechnieken~ leidend tot het rozetvormige patroon.
Comprímo2) heeft een beschrljving en kostenraming opgesteld van het
bovengrondse deel van een 50 MWth gasgenererende installatie. Laagenergetisch gas wordt hierin onder hoge druk gereinigd tot op specificaties
ontleend aan het Groninger gas. Het gas is bestemd voor het bijmengen
in hoogenergetiseh aardgas. Belangrijke kenmerken van de installatie
zijn:
- Een centrale reinigingsinstallatie waaromheen in de loop van de
levensduur van 20 jaar verschillende vergassingslokaties worden geëxploiteerd, met de daarbij behorende hoge druk (80 bar) leidingen;

i) ECN opdrachtnr. ECN 47930
DSM rapport Ii NWB/5604/2/3 samenstellers J.G. Tilmans, H. de Koning
2) ECN opdrachtnr. ECN 44800
Comprimo rapportnr. 20101 samensteller A. Delwel
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- Koeling van het produktgas door middel van waterinjectíe in de putvoet.
- Bij de ondergrondse installatie wordt gebruik gemaakt van een verbetering van de boortechniek leidend tot hoefijzervermige doublet-

De verbetering van de boortechniek is niet toegepast op de demonstratie
van de elektriciteitsproduktie teneinde deze los te kunnen koppelen van
de ontwikkeling va~ de boartec~niek.
De demonstratie van de produktie van sehoon gas onder hoge druk is,
ondermeer door de hoge kosten van de gasreinigingsstraat~ later in de
tijd geprojecteerd; namelijk op een tiJdstip waarop de gewenste geavanceerde boormethoden zijn gedemonstreerd.
De ontwerpen voor ondergrondse injectie en produktieleidingen zijn
opgesteld in overleg met DSM Nieuwbouw/Engineering3) aan de hand van
een door Topservices uitgebrachte offerte~).

4.1. Keuze van de fictieve lokatie
Als lokatie voor het bouwen en in produktie nemen van de demonstratieinstallaties is de keus gevallen op de Beatrix lokatie nabij Vlodrop.
Een belangrijk argument voor deze keuze is het feit dat dankzij de
aanleg van de Beatrix schachten de samenstelling van de bodem tot op
een diepte van 700 m uitvoerÆg is onderzocht en gedocumenteerd
(fig. 1.6). De koollagen zelf zijn in het concessiegebied tot op een
diepte van ruim 1500 meter geïnventariseerd. Deze i~for~tie is van
directe relevantie geweest bij het vaststellen van het boorprogramma en
daarmee voor de vaststelling van de boorkosten.
De resultaten van de vele exploratieboringen op de Beatrixconcessie
aangevuld met een uitgebreid seismisch onderzoek [2~ 48] geven bovendien een goed beeld van het breukpatroon in het Karboon.

~CN opdrachtnr. EeN 46392
DSM rapport ii NWB/5604/I samensteller J.G. Tilmans
ECN opdracht ECN 93219
Offerte: PA, MCM 83047 samensteller P. Armessen.
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Figuur 1.6 demonstreert ondermeer de ligging van grote breuken, die
niet met gericht horen kunnen worden overbrugd. Daartussen zijn koolvelden van 500 bij 500 m te identificeren. De uitputtingsgraad*), het
percentage van de geologisehe voorraad dat kan worden ontsloten, zal~
evenals dat bij conventionele mijnbouw het geval was, globaal 50% bedragen.
De ligging van het terrein en de reeds, ten behoeve van de mijnbouw,
getroffen voorbereidingen maken het Beatrix veld ook om deze redenen
aantrekkelijk als lokatie voor een demonstratie-vergasser.

4.2. De ondergrondse installatie
De ondergrondse gedeelten ven de elektriciteit opwekkende demonstraie
installatie en die van de schoon gas genererende installatie verschillen in ontwerp.
¥oor de elektrieiteitscentr~le wordt gebruik gemaakt van de in 1980
ontwikkelde boorteehniek, voor de gasfabriek wordt een verdergaande
ontwikkeling verondersteld~ die inmiddels weliswaar door Topservices in
Castéra Lou is beproefd maar die toch nog experimenteel moet worden
genoemd.
Voordat de desbetreffende ondergrondse inrichtingen worden beschreven,
wordt hieronder eerst een aanvulling gegeven op de in paragraaf 2.1.4
beschreven techniek voor het gericht horen.

4.2.1. Ontwer~_~~~~~~~~i~~_~~~_~£~_$ericht .$9boo~~_$~~
In figuur 4.1 is een pad weergegeven waarlangs de boor over 500 meter
de licht hellende koollaag kan penetreren. Het boorgat wordt tot in de
koollaag verbuisd.
Tot op een diepte van 620 meter wordt roterend geboord met een minimele
afwijking van de verticaal. Hierna, van 620 tot i000 meter diepte,
wordt met een turbimemotor en hulpstukken (fig. 2.1) zoals "bent subs"
en stabilisatoren gehoord teneinde een deviatie op te bouwen van 1,40°
per i0 meter, totdat uiteindelijk onder de berekende invalshoek van 15°

*) Niet te verwarren met de benuttingsgraad m de mate waarin de
ontsloten kolen worden omgezet in gas.
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Figuur 4.1 Een berekend boorpad.

de koollaag wordt bereikt. Het boren in de koollaag over de lengte van
500 meter wordt eveneens met een turbinemotor en met hulpstukken voor
koerscorrecties uitgevoerd.
Tijdens het boren wordt een uitgebreid kern en metingenprogramma uitgevoerd, teneinde tijdens de eerste boringen alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de reservolr-eigenschappen. Het is voorzien
dat gemiddeld per boorgat over een lengte van I00 meter zal moeten
worden gekernd ("turbo-coring"). Voor het uitvoeren van de metingen
staat een heel scala van technieken ter beschikking*) die zeker in de
eerste boorgaten allen zullen worden toegepast (met als consequentie de
daarbij behorende meettijden). Voor de later in de tijd te boren gaten
zal het meetprogramma worden beperkt tot MWD (Measuring While Drilling)
technieken voor de continue plaatsbepaling van de boorkop.

*) Voor het open boorgat:
. FDC/CNK/GR/cal
. ISF/SONIC/GR/SP/cal
en voor het verbuisde gat:
¯ Cement Bond Log/VDL. [49]
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Getabelleerd zie het boorprogramma er als volgt uit:

Diepte

0- 35m
35- 500m
500- 620m
620-i000m
Horizontaal

Boortechn[ek
roterend
roteren4
roterend
turbo

22"
13 3/8"
13 3/8"
9 518"

turbo

Tabel 4-1 Boorprogramma voor een gericht gehoord gat.

Voor het boren van het verticale gedeelte inclusief het aanbrengen van
de verbuizingen en cementering zijn 12 dagen begroot. De resterende
werkzaamheden inclusief het verhuizen tot in de kool duren 50 dagen.
Uit de specificatie van de kosten die in 5.2. wordt gegeven, volgt dat
een boorgat, prijspeil januari 1984, 3,8 miljoen gulden kost.

4.2.2 Lay-out van het ondergrondse deel van de demonstratieelektriciteitscentrale
De ondergrondse inrichting bestaat uit een vijftal doubletten, zie
figuur 4.2.
Ieder doublet is samengesteld uit een gericht geboord gat met een horizontale sectie van 500 meter en uit een tweede hoorgat dat vanaf het
maaiveld gedevieerd maar in rechte lijn wordt geboord. In een centrale
installatie komen de gedevieerde boorgaten samen. Zij worden als produktieleidingen ingericht. Deze produktieleldingen die in principe
verticaal zouden kunnen lopen, worden gedevleerd gehoord teneinde ze
tegen het eind van de levensduur van het doublet buiten de grenshoek
van de instortingszone te houden.
Op een halve cirkel met een straal van i000 meter liggen rondom de
centrale installatie d~ injeetieputten voor de vergassingsmiddelen.
Deze, in bovenaanzicht, rozetvormige geometrie is tot stand gekomen na
overleg met de Firma Topservices. Topservices werd in dezen geadviseerd
door medewerkers van Elf-Aquitaine en van het I.F.P. De in é~n richting
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Figuur 4.2 Vergassingsrozet van de demonstratie elektriciteitscentrale.

gebogen injectieleidingen, die in het vervolg "enkelvoudig afgebogen"
zullen worden genoemd, zijn in de vorige paragraaf beschreven. Bij het
a~nleggen van de gedevieerde produktieleidingen wordt van dezelfde
technieken gebruik gemaakt; de omvang van de werkzaamheden is echter
beperkter. Om deze reden wordt van een aparte besehrijving van het
gedevieerd boorprogramma afgezien.
De temperatuur van de produktgasleiding stijgt tijdens het proces tot
boven de 700°C, het gebruik van hittebestendige stalen (tot 1000°C),
HTR-cement (High Temperature Resistant) en expansievoorzieningen zijn
daarom in het ontwerp opgenomen. Het ontwerp van de voet van de produktieput zal nader in de praktijk moeten worden beproefd.
Elk doublet ontsluit een eerder beschreven steenkool-areaal van 500 bij
115 meter met peervormige ulteinden in een steenkoollaag van 1,2 meter
d£kte met een hellingshoek van 15° op i000 meter diepte (fig. 4.3).
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In deze configuratie wordt 116.000 ton p~eudo-Beatrixkool ontsloten
(bijlage 6). Bij een jaarlijkse bedrijfsrijd van 7600 uur en bij een
ondergronds benuttingsrendement van 60% geeft deze voorraad aan de I0
MWth vergasser een levensduur van 12 jaar. Als conservatie aanname maar
ook omdat de ~odelontwikkeling va~ het ondergronds pro~es parallel verliep aan de DSM-studie, wordt verder voor een doublet een levensduur
van 6 jaar ~angehouden.

HOEFIJZER DOUBLET
PROOUgq’IB

INJECTIE

VERGAST AREAAL: 1/8~ D2+L~D÷II2D2
Bij DENIO’S : D=llbm.
L = LBNGTE LANGS BOORBAT(EN)

~

0 PRODUCTIE

RDZET DOUBLET

Figuur 4.3 Yergaste arealen voor een hoefijzer en rozerdoublet.

Volgens bijlage 6 stijgt de energie-inhoud van het produktgas van 4,6
naar 6,2 MJ/Nm3 indien we rekening houden met de voelbare warmte, het
teer en de kolenstof die bij de elektriciteitscentrale rechtstreeks de
ketel worden ingevoerd. Dit resulteert, bij vijf doubletten, in een
reservecapaciteít van 30-40% van het gevraagde nominale vermogen, welke
bij periodiek onderhoud of bij een storing in een doublet ken worden
ingezet.
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4.2.3. Lay-out van het ondargrondse deel van de demonstratie-

gasfabriek
De gerichte boorgaten die bij de elektriciteitscentrale zijn toegepast
vertonen een afbuiging in één verticaal vlak. De boorgaten die zijn
gekozen voor de gasfabriek vertonen een dubbele afbuiging, figuur 4.4.,
waardoor een optimaal gebruik wordt gemaakt van de gerichte boorte¢hniek.

D~SCLOSURES
NE~3HBOUR{NG SEAM

BOREHOLERADIUS
500 m.

Figuur 4.4 Lay-out van een hoefijzerdoublet.

Het is dan namelijk mogelijk injectie- en produktieleidingen vanuit
é~n centrale lokatie te horen. Omdat hierbij per doublet twee dubbele
afgebogen boorgaten aan de uiteinden van de horizontale secties met
elkaar zijn verbonden~), vervallen de gedevieerde boorgaten die bij de
elektriciteitseentrale per horizontale sectie noodzakelijk waren voor

*) Beide boorgaten liggen in de koollaag, dus in het ongustige geval
kruisen zij elkaar op een afstand gelijk aan de laagdikte van de
kool~ Deze afstand kan aenvoudig met "hydraulic fracking" worden
overwonnen.
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het sluiten van het vergassingscircuit. Het aantal aan te leggen boorgaten wordt derhalve sterk verminderd. Of, met andere woorden, waar
eerst voor het aanleggen van een horizontale sectie van i000 meter
lengte~ 2 gericht geboorde- en 2 gedevieerde boorgaten nodig waren, kan
nu worden volstaan met 2 gericht geboorde boorgaten. In figuur 4.5. is
een mogelijke lay-out voor een 50 MWth ondergrondse inrichting met 7
hoefijzervormige doubletten geschetst. Het aantal doubletten voor een
vermogen van 50 MWth ligt hoger dan bij de elektriciteitscentrale omdat
daar de voelbare warmte en de geproduceerde kolenstof en teren in de
ketel worden benut.

Figuur 4.5 Hoefijzerdoubletten van de demonstratie gasfabriek.

De techniek die nodig is voor het aanleggen van een dubbel afgebogen
boorgat is nog niet bewezen. Hoewel de contractant Topservices bij haar
laatste boring voor Elf in Castéra Lou een dubbele afbuiging moest
ondernemen teneinde een al bestaand boorgat te vermijden, vindt ook
Topservices deze techniek nog experimenteel. Gezien de stormachtige
ontwikkelingen op dit gebied verwacht Topservices binnen enkele Jaren
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een offerte voor dit type boorgat te kunnen afgeven.
De prijsvaststelling van dit ontsluitingstype is niet door Topservices
verstrekt. Een schatting kan echter worden gemaakt door aan te nemen
dat voor het horen 30% meer tijd nodig zal zijn dan bij het aanleggen
van een enkelvoudig afgebogen boorgat.
De bij Topservices geconstateerde aarzeling over het afgeven van ramingen bestaat bij vele betrokken firma’s. Willíam Brothers Inc. [50]
komt door het ontbreken van offertes tot sterk optimistische boorkosten.
De produktieput van een hoefijzerdoublet wordt gekoeld teneinde bij de
bekleding van het boorgat gebruik te kunnen maken van standaard
verbuizing en cement. De koeling tot 450°C geschiedt door middel van
waterínjectie bij de putvoet. In tabel 4-2 is de tijdsafhankelijkheid
van de benodigde koelwaterstroom weergegeven (zie ook fig. 3.6C).
Het ontwerp van de waterinjeetie aan de putvoet~ ruim 47 ton per dag,
moet in de praktijk worden beproefd.

Temperatuur aan begin

produktgasleiding
(zonder koeling)

0
dagen
weken

(kg.~-I)

0.026

(°c)
475
567

weken

622

maande~

656

jaar
jaar

738
8O3

~aa~

.427
.553

868
991

Tabel 4-2 Koelwaterstroom voor de koeling van de produktieput
tot 450 °C (zie ook fig. 3.6).

Het steenkoolareaal dat bij een hoefijzervormig doublet wordt ontsloten
heeft afmetingen van i000 bij 115 meter. In het "gemiddelde" Nederlandse kolenvoorkomen wordt volgens bijlage 6 in deze configuratie
213.000 ton ontsloten. Bij een bedrijfstijd van 7600 h/j, een ondergronds benuttingsrendement van 60% en bij een nominaal gevraagd vermo-

- 117 -

gen per doublet van i0 MWth wordt de levensduur van het doublet, indien
we ook nog rekening houden met een verlies aan voelbare warmte van 30%~
il jaar. ¥oorzichtigheidshalve is in een vroeg stadium van de studie de
levensduur van een hoefijzerdoublet gesteld op 7 jaar. Deze levened~ur
wordt gehanteerd in de economische evaluatie.
De nominale productievraag aan de ondergrondse installatie is 50 MWtho
Het zevental doubletten is in staat meer dan 72 MWth te produceren. De
reservecapaciteit van de ondergrondse gasfabriek is derhalve 40%.

4.3. De bovengrondse ìnstallatie van de demonstratie-elektriciteitscentrale
4.3.1. Inleiding
Bij het ontwerp van de elektriciteitscentrale is, zoals eerder werd
vermeld, uitgegaan van de huidige boortechnieken. Dit heeft er toe
geleid dat de injectie- en produktieputten niet op dezelfde lokatie
konden worden geprojecteerd.
Teneinde de watertoevloed in de ondergrondse vergasser te beperken is
een werkdruk gekozen van 15 bar. Met een ondergrondse drukval van 6 bar
komt het produktgas beschikbaar bij een druk van i0 ~ ii bar.
Omdat bij deze relatief lage drukken hittebestendige stalen beschikbaar
zijn voor de bekleding van de produktìeput, worden de gassen ongekoeld
naar de verbrandingeketel gevoerd.
Dit biedt de volgende voordelen:
i. De voelbare warmte van het gas komt ter beschikking in de ketel.
2. Het gas wordt niet verdund met ca. 20% waterdamp, die om het schoorsteenverlies te beperken uitgekoeld zou moeten worden.
3. De verbrandingswarmte van de in het gas aanwezìge teer en kolenstof
komt direct vrij in de ketel eu er is dus geen afzonderlijke teerafscheiding en verwerking nodig.
4. De hoge thermische spanningen in de ondergrondse produktiepijp aan
de putvoet als gevolg van de koelwaterinjectie worden vermeden.
5. Voor eenzelfde hoeveelheid energie en gelijkblijvende putbelasting
kan met een geringer aantal doubletten werden volstaan.
Behalve dat het produktieboorgat geheel of gedeeltelijk zal moeten
worden bekleed met hittebestendig materiaal, worden ook aan de boven-
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grondse produktieleidingen en branders hoge eisen gesteld. Voor de
bovengrondse produktieleiding zijn twee alternatleven mogelijk:
a. Een chroomnikkelstalen (incoloy) uitwendig gefsoleerde leiding of
b. Een inwendlg beklede stalen leiding.
De voorkeur gaat uit naar de mogelijkheid van de uitwendige ge~soleerde
chroomnikkelstalen leiding. Bij eventueel hergebruik zijn deze leidingen gemakkelijker aan te passen.
Gezien de kort veronderstelde levensduur van 6 jaar van de vergassingskamer en een levensduur van tenminste 20 jaar van de ketel en overige
apparatuur moet deze apparatuur bij ontsluiting van een nieuwe lokatie
opnieuw gebruikt kunnen worden.
Om de kosten van demontage en montage tot een minimum te beperken is
het onderbrengen van de apparatuur in modules, zie figuur 4.6, technisch en economisch aantrekkelijk.
De toepassing van modules biedt meer voordelen:
¯ De onproduktieve tijd tussen twee operationele perioden wordt
eveneens tot een minimum teruggebracht.
¯ Voor de fundatie kunnen betonblokken gebruikt worden, welke later
gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Het landschap kan zo zonder
hoge kosten in de oorspronkeljke staat worden teruggebracht.

De apparatuur wordt ondergebracht in drie modules:
Module i: de ketelinstallatie.
Module 2: de turbine met generator en de luehteompressor met hulpapparatuur.
Module 3: de elgemene voorzieningen zoals:
ketelvoedingwaterbereiding, pompen + pompvat voor de inject¤e, instrumentluchtcompressor, noodaggregaat etc.
De luehtkoelers, welke door hun groot benodigd grondoppervlak niet in
de modules ondergebracht kunnen worden, zullen in zo groot mogelijke
units naast de modules opgesteld worden.

Controlekamer~ schakelruimte, kantoren, laboratorium en facilíteiten
voor het personeel kunnen ín "trailers" en verplaatsbare kantoorunits
ondergebracht worden.
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Figuur 4.6 Voorbeeld van modulebouw (Methanol fabriek Delfzijl).
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4.3.2. Proceskeuze
De luchtinjectie
De voor de luchtìnjectie benodigde lucht wordt verzorgd door een met
een atoomturbine aangedreven drie-taps centrifugale compressor met
tussenkoelers. De turbine en compressor zijn geplaatst in een geluidd~mpe~de omkasting, terwijl ook zuig- en persl~idingen van geluiddempers zijn voorzien.
Rekeninghoudend met het feit dat geen ongelimiteerde hoeveelheid koelwater beschikbaar is e~ dat bij watergekoelde ~ussenkoelers een koeltoren noodzakelijk is, mijn de tussenkoelers uitgevoerd als luchtkoelers. Overigens is de toepassing van een koeltoren ook in strijd met
het uitgangsgegeven dat de installatie verplaatsbaar moet zijn.
De benodigde luchthoeveelheid bedraagt 21.750 Nm3/h. De benodigde persdruk is 22 bar, rekening houdend met een vereiste druk in het centrum
van de vergassingskamer van 15 bar en een ondergronds drukverlies van
6 bar. Het berekende e~ergieverbruik aan de as bedraagt hierbij
3,6 MW.
De luchttoevoer naar de ±nJectieputten vindt plaats via een ringleidlng
met afnemende diameter, zie fig. 4.7.

Figuur 4,7 Bovenaanzicht van het vergassingsrozet (demonstratie
elektriciteitscentrale).
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Dit betekent dat op een straal van i km rondom de centrale installatie
enige apparatuur in het terrein moet worden geplaatst.
Aangezien de lucht in de ondergrondse toevoerleiding naar injectieputten toch af zal koelen en een hogere temperatuur aan de put geen bezwaar oplevert, is de lucht na de derde trap niet gekoeldo De consequentie is dat in de ingegraven luchttoevoerleiding expansiestukken
moeten worden ge[nstalleerd.

Watersuppletie voor de vergassingsreactie
De benodigde hoeveelheid water voor de vergassingsreactie bedraagt 816
liter per uur. Er wordt van uitgegaan dat het aan de grens van het
terrein beschikbare water van zodanige kwaliteit is dat geen zuivering
nodig is.
Normaliter zal dit water voor de vergassing worden gebruikt, doch indien opgezameld "quench"water beschikbaa~ is zal dit, na teerafscheiding in het vuilwaterbassin, gebruikt worden. Om de kosten van de afblaasleiding en de fakkels zo laag mogelijke te houden, wordt namelijk
bij het opstarten van de installatie het af te blazen gas gekoeld door
middel van quenching. Elke produktieput wordt daarom uitgerust met een
quenchvat. Het overtollige water wordt gespuid naar een vuilwaterbassin. Met dit overtollige quenchwater wordt het overgrote deel van de
gecondenseerde teer en neergeslagen stof afgevoerd naar het vuilwaterbassin° Door dit "quench"water vervolgens voor de vergassingsreactie te
gebruiken~ ontbreekt de noodzaak een afvalwaterreiniging te installeren.
Het water wordt door een hoogtoerige centrifugaalpomp op de vereiste
druk gebracht en via een ringleiding naar de injectieputten getransporteerdo Bij de putmond wordt de hoeveelheid geregeld en aan de injectielucht gesuppleerd.
De produktieleiding
Om de lengte en daardoor de kosten van de produktieleiding zo laag
mogelijk te houden, zijn de produktieputten op onderlinge afstanden van
20 m geprojecteerdo Deze afstand is bepaald door de eis dat zwaar transport rondom de produktieput mogelijk moet blijven.

- 122 -

Elke p~oduktieput krijgt zijn eigen leiding naar de ketel. Door de
debiet-drukregelklep aan het einde van deze leiding te pl~atsen~ zo
dicht mogelijk bij de ketelinstallatie, en de snelheid hoog te kiezen
kan de leidingdiameter beperkt blijven tot 150 mm, zie ook fig. 4.8.

Figuur 4.8 Lay-out van de demonstratie elektrieiteitscentrale.

Het drukverlies, bij deze leidlngdiameter, zal inclusief appendages
maximaal i bar bedragen.
Omdat de elektrieiteitsprod~ktie niet gegarandeerd behoeft te worden,
is er van uitgeg~an dat voor onderhoudswerkzaamheden de gasstroom uit
een put onderbrokenmag worden. Er is daarom één debiet-drukregelklep
per produktieleiding zonder parallel geplaatste reserve-klep toegepast.
D~ar de gekozen gassnelheid hoog is, wordt geen afzetting van verontreinigingen verwacht. Er zijn daarom geen teerafschelders of stofvangers in de produktieleiding geprojecteerd. Wel zal de leiding op
regelmatige afstand van schoonmaakmogelijkheden worden voorzien.
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De ketelinstallatie met elektriciteitsopwekking
Voor het verstoken van het ongezuiverde kolengas kan, zoals uit overleg
met een leverancier is geblake~, een ketel zonder bijzondere voorzien¤ngen toegepast worden.
Als brander z~l, in verband met demilieu-~speete~ een meertrapsbrander
worden toegepast, die geschikt is voor de hoge temperatuur van het
toegevoerde gas.
Voor de aandrijving van de generator is een condensatieturbine met
of meerdere aftappen voor het voorwarmen van het ketelvoedingswater
voorzien. De consequentie van het niet toepassen van een koeltoren is,
dat ook voor de vacuum condensor van de turbine, luchtkoelers gebruikt
moeten worden. De luchtkoelers hebben het nadeel dat een minder diep
vacuum gerealiseerd kan worden dan bij het gebruik van koelwater of
rivierwater; de elektriciteitsopbrengst is lager. Volgens opgave van de
firma Stork zal hij een energietoevoer aan de ketel van 50 MW in het
produktgas ca. 15 MW elektriciteit opgewekt worden. Hierbij bedraagt
het ketelrendement ca. 91% en die van de turbinecyclus bij toepassing
van luchtkoelers voor de condensor ca. 33%.
Daar de lu¢htcompressor eveneens door een stoomturbine met condensatie
wordt aangedreven, en er dus minder stoom beschikbaar is voor de elektriciteitsopwekking, zal het werkelijk opgewekte vermogen ca. 3,6 MW
lager liggen.
~ekeninghoudend met verbruiken van pompen~ instrumentenluchtcompressor,
verlichting en dergelijke zal de netto levering aan de grens van het
terrein ca. Ii MW bedragen.
Opgemerkt moet worden dat in de beperkte opzet van deze studie geen
optimalisatie-berekeningen zijn gemaakt, zodat de elektriciteitsopbrengst mogelijk hoger kan zijn.
De ketel wordt voorzien van de normale regelingen en beveiligingen. De
veiligheidsvoorzieningen rond de produktie worden vermeld in 4.3.3.
Daar de ontwerpdruk van de apparatuur en leidingen van produk~ieput tot
aan de regelklep bij de ketel, gelijk gekozen wordt aan die van de
luchttoevoerleiding (22 bar) kunnen geen gevaarlijke situaties ontstaan
als gevolg van eventueel optredende verstoppingen.
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4.3.3. Opstar~±_~~~~~ing en beveiligin$
Daar er stoom nodig is voor de aandrijving van de luchtcompressor,
wordt de ketel bij het opstarten met aardgas gestookt. Aanvankelijk zal
de produktie laag en het geproduceerde gas onbruikbaar zijn. Het gas
moet worden afgefakkeld. Nadat een doublet gas produceert met een
bruikbare samenstelling kan het via de ketel verwerkt worden.
De per put benodigde lucht wordt geregeld door middel van een hoeveelheidsr~gelaar. De luchthoeveelheidsregelaar wordt gecorrigeerd door een
drukregeling aan de produktieput. Gezien het grote volume van de vergassingskamer zal de respons op drukcorrecties traag zijn.
Bij het opstarten worden van de bovengrondse leidingen geen problemen
verwacht ten gevolge van teercondensatie.
De produktleiding heeft gezien zijn constructie een lage warmtecapacitelt en zal dus snel opwarmen. Daar deze leiding bovendien kort is, zal
de "teerstoot" uit par. 3.2. onveranderd aan de ketel worden doorgegeven. Derhalve zal bij het ontwerp van de brander hiermee rekening
moeten worde~ gehouden.
Tijdens de opstartperiode en bij onregelmatigheden in de produktie, zal
een mogelijkheid aanwezig moeten zijn om het ruwgas af te blazen. Om
dit afblazen tot een minimum te beperken, wordt er van uitgegaan dat
bij storingen aan de produktieleiding o~ ketelinstalla~ie de vergassingskamer ingeblokt kan worden. Voor de capaciteit van de grondfakkel
kan dan ook worden ultgegaan van één put in de opstartfase en een tweede met een produktiestoring. De spuisnelheid van elke put wordt beperkt
tot de normale produktiecapaciteit namelijk 5800 Nm3/h.
Er wordt tevens van uitgegaan dat indien de druk van een vergassingskamer afgelaten moet worden, het gas via de ketel verwerkt kan worden.
Als extra beveiliging is een afstandsbediende klep geïnstalleerd welke
is aangesloten op een hittebestendige pijp van zodanige hoogte, dat het
uitstromende hete gas geen gevaar oplevert voor de omgeving.
Teneinde het optreden van deze situatie tot een minimum te beperken is
naast de elektrisch gedreven pomp in het schoonwaterbassin ook een
diesel gedreven pomp gelnstalleerd, die automatisch inschakelt bij een
te lage waterdruk. Door de diesel gedreven pomp een grote capaciteit te
geven kan deze tevens dienst doen als bluswaterpomp.
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De quenchVaten spuien het gekoelde gas via een druppelvanger naar de
grondfakkel.
Bij een afblaaseapaeiteit van 5800 Nm3/h en een gastemperatuur van
720° C, is ca. 2400 kg/h water nodig om het gas tot i00° C af te koelen. Bij een drievoudige overmaat is ca. i0 m3/h per put nodig.
Bij gelijktijdig afblazen van twee putten gedurende drie dagen wordt
dan de totaal benodigde hoeveelheid water 1500 m3. De schoon- en vuilwaterbassins moeten, op basis van bovenstaande aannamen~ elke een capaciteit hebben van 1500 m3.

4.4. De bovengrondse installatie van de demonstratiegasfabriek
4.4.1. Inleiding
Kenmerkend voor de toepassing van in-situ technieken is de lay-out van
de installaties zoals die wordt opgedrongen door de ligging van de
ondergrondse vergassingsvelden met hun beperkte levensduur. Bij de
elektriciteitscentrale gaf dit aanleiding de apparatuur in modules te
bouwen teneinde de hele installatie na uitputting van een serie doubletten over te kunnen brengen naar de lokatie van een nieuw vergassingsveldo
In verband met de uitgebreidere apparatuur bij de gasfabriek is besloten de centrale zuiverings- en opwerkingsinstallatie tijdens hun
levensduur niet te verplaatsen met als gevolg dat lange produktgasleidingen voor de latere lokaties noodzakelijk zijn. Wel verplaatst worden
de compressoren voor de injeetielucht en de overige op het vergassingsveld geprojecteerde apparatuur.
Teneinde bij de economische evaluatie, de eerstejaarskosten vast te
kunnen stellen wordt in deze paragraaf de lay-out van de gasfabriek
beschreven zoals die in de eerste 7 jaar bestaat.
De injectie- en produktieputten van de zeven hoefijzervormige doubletten liggen op het eerste vergassingsveld op onderlinge afstanden van
minimaal 30 meter.
De bedrijfsdruk in de ondergrondse vergasser is gesteld op 80 bar,
hierdoor blijft voldoende drukval beschikbaar voor het gastransport tot
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aan de aflevering, die volgens Gasunie-speelfieaties bij 74 bar dient
te ges¢hieden.
De speoifieaties waaraan het gereinigde produktgas volgens de Gasunie
dient ~e voldoen zijn gegeven in tabel 4-3.

=~x. 5 ~~/~~~
m~x.

150

mg/Nm3

Tabel 4-3 Zuiveringseriteria voor het gas uit de gasfabriek.

4.4.9-. Proeeskeuze
Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van de diverse bedrijfsonderdelen van de bovengrondse installatie.
In figuur 4.9 is een plattegrond van de gasfabrlek weergegeven.
De indeling in bedrijfsonderdelen is als volgt:

Luchtcompressie.
Waterlevering voor injectie in de verbrandingslucht.
Koelwaterlevering voor de produktieputten.
Opvangen van stof bij normale prodnktie.
Fakkels
Ontzwaveling
Eindcontrole van het sehone gas

Luchtcompressie
Voor de inje~tielnehtvoorzieniag zijn twee compressoren nodig voor
totaal 8,4 Nm~/S en 94.5 bar. In verband met stilstand wegens onder-
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Figuur 4.9 Lay-out van de demonstratie gasfabríek.

houd is ~~n reservemachine voorzien. De machines zijn zestraps zuigercompressoren. Na elke trap volgt koeling van de lucht in een luchtkoeier en afscheiding van water. De drukregeling bij het opstarten van een
put geschiedt met de hand. Het ¢ompressorgebouw is geluiddempend uitgevoerd.

We~erlevering voor injectie in de verbrandingslucht
Water voor de vergassingsreactie wordt geleverd vanuit de gasreiniging.
Het wordt via een zuigvat~ een plunjerpomp voor 1,3 m3/h en 95 bar en
een persvat in een hoofdleiding gevoerd. Bij elke injectieput wordt
water ge~njecteerd in de verbrandingslucht. Bij het ondergrondse deel
van de studie zsl dus rekening moeten worden gehouden met de ~orrosiviteit vsn goed ~elucht water en met een mogelijk onregelmatige
toevoer van het water bij de putvoet.

- 128 -

In dit licht lijkt het eenvoudiger om stoom te doseren, bij voorkeur in
de centrale luchtleiding.
De bezwaren hiertegen zijn, dat de stoom in de ondergrond weer zou
condenseren, tenzij speciale maatregelen tegen afkoeling zouden worden
genomen~ en dat aan een put bij het opstarten geen water of stoom toegevoerd wordt.
De gekozen methode heeft als nadeel dat de lucht, die met ca. 140°C uit
de (zestraps)compressor komt~ moet worden gekoeld, en als voordeel, dat
voor de injectie afvalwater kan worden gebruikt.

Koelwaterlevering voor de produktieput
Het koelwater voor de injectie in de produktieputten wordt geleverd
vanuit de gasreiniging. Het wordt via een zuigvat, een plunjerpomp van
7 m3/h en 95 bar, een persvat en een hoofdleiding naar elk van de produktieputten gevoerd.
Het koelwater moet ervoor zorgen dat bij elke put de toevoerpijp diep
onder de grond niet boven 450°C komt. Dit is belangrijk uit corrosieoogpunt. Bij deze studie is er van uitgegaan dat de ruwgasproduktiepljp
mechanisch bestand is tegen 800°C bij 90 bar, dat wil zeggen dat niet,
om veiligheidsredenen, op voorhand is gekozen voor een dubbele uitvoering van dit koelwatersysteem, anders dan voor de plunjerpompen. Verder heeft het zuigvat op de lokatie een wat groter volume, en dus een
zekere voorraad-funktie.
Het koelwater dat verdampt in het hete ruwgas, zal weer condenseren bij
afkoeling in de gasreiniging. Het condensaat bevat dan zowel dampcomponenten uit het ruwgas, als componenten die gevormd zijn in de gasreiniging zoals polysulfiden, en zouten die zijn opgelost uit het natgevangen deel van het stof. Vooral deze zouten zouden bij het verdampen van
het koelwater onderin de put een probleem kunnen vormen.

Opvangen van ~tof bij normale produktie
Het stof bij normale produktie, met daarin een hoog gehalte aan cokesdeeltjes, wordt afgevangen in een cycloon. Het stof kan pneumatisch met
weinig inert gas, naar een silo worden gebracht. De silo heeft een
opslagcapaciteit voor 3 weken vol bedrijf bij maximale stofbelasting.
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Als op de wand van de transportpijpen of de cycloon een geringe hoeveelheid teerdamp condenseert, zal zich in de teerfilm stof vastzetten.
Dit proces leidt op den duur tot vorming van een koek die de doortocht
verkleint, de wandruwheid vergroot en bij loslaten verstopping veroorzaakt. Condensatie begint al boven 450° C. Of koekafzetting zal optreden dient nader te worden onderzocht.
Bij de bovengrondse produktieleidingen en apparatuur moet koekvorming
worden voorkomen. Isoleren is daarvoor niet voldoende~ dat levert een
afkoeling van ca. 1,2 graad per i00 m pijp bij vollast, en 6° C bij
minimum last. "Trace heating" is derhalve nodig.
Voor de lagedruk afblaasleidingen van grotere diameter, discontinu
bedreven met grotere snelheden en drukvallen, wordt isoleren zonder
"tracing" voldoende geacht.

Fakkels
Affakkelen van ruwgas of gas uit de zuivering is nodig bij starten,
inspectie en bij noodgevallen, bijvoorbeeld bij het overschrijden van
de temperatuur- en drukgrenzen. Het betreft niet in alle gevallen de
volle gasdoorzet. Zo worden bijvoorbeeld de putten per stuk opgestart
en onderhouden. De doorzet is dan 20% van het maximum° Het is in zulke
gevallen gebruikelijk om een kleine grondfakkel te installeren voor het
langdurige of vaker komende gebruik en een hoge fakkel (met zichtbare
vlam) als extra afvoer in de overige gevallen. Dit is goedkoper en
biedt ook een minder massaal aanzicht dan een grote grondfakkel.
Bij het affakkelen kan een groot drukverschil bestaan, ca. 86 bar,
tussen het ruwgas aan de putmond en het gas in de afblaasleiding. Daar
drukaflaatkleppen onder deze condities in een gasstroom met stof zeer
snel wegslijten, is een wegwerpslijtpijp tussengebouwd van ca. 1,3 m
lengte en ca. 2 cm diameter voor 84 bar drukval.

0ntzwaveling
In deze studie zijn investerings- en verbruikscijfers verwerkt voor een
Selexol ontzwavelingsinstallatie. Hierbij is inbegrepen de nageschakelde Selexol-was van het H2S rijke gas, ter verwijdering van de vluchtige
aromaten, die afkomstig zijn uit het ruwgaso
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In de nageschakelde Selectox-eenheid [51] wordt H2S omgezet in vloeibare zwavel Van hoge zuiverheid. Het hart van dit onderdeel bestaat uit
een lang liggend lagedruk vat, verdeeld in vier compartimenten naast
elkaar, met ~n elk daarvan een liggend katalysatorbed. In het eerste
bed wordt met lucht in het voedïngsgas selectief een deel van de H2S
omgezet in SO2. Deze SO2 reageert met de H2S volgen~ de Claus-evenwichtsreactie tot zwaveldamp en water. Door koelen tot 175° C condenseert zwavel.
Als gevolg van de zwavelverwijderi~g kan de reactie vootschrijden. Dit
geschiedt, na heropwarmen van het gas, in het tweede bed en herhaalt
zich, na hernieuwd condenseren en opwarmen, in het derde bed.
Van de zwavel die in gebonden vorm aanwezíg was in het voedingsgas
wordt uit de drie condensors resp. ca. 68, 24 en 3% afgetapt en naar de
zwavelput geleid. Hierin worden resten H2S verwijderd met het oog op
explo~iegevaar en giftigheid. De 5% niet in zwavel omgezette componenten worden in het vierde bed met lucht omgezet in S02, dat minder giftig en onwelriekend is.
Het Selectox proces is gekozen omdat het eenvoudig te bedienen is en
geschikt voor het "arme" voedingsgas. De bíjkomende apparatuur bestaat
uit warmtewisselaars, een luchtventilator en een recirculatieventilator. Deze laatste verdunt het voedingsgas ingeval een te hoog H2S-gehalte zou leiden tot een te hoge temperatuur in het eerste katalysatorbed.

Eindcontrole van het schone gas
Alvorens het laag-energetisch gas bij te mengen in de hoofdstroom van
de Gasunie, moet worden vastgesteld of de kwaliteit voldoet aan de
gestelde normen met betrekking tot verontreinigingen en calorische
waarde. Tevens moet de hoeveelheid worden gemeten.
In een monsterstroompje worden de verbrandingswa~rde en de gehaltes a~n
H2S, totaal zwavelverbindingen~ H2, CO, CO2 en N2 bepaald. Een en ander
wordt verwerkt in een computer.
Na filtratie van de gehele schoongasstroom volgt meting en computerverwerking van de volumestroom, de dichtheid, de temperatuur en de druk.
Wegens storingsgevoeligheid is deze straat dubbel uitgevoerd.
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4.4.3. Veiligheidsvoorzieni~$~~_~~~_~~_produkti~put
Onregelmatigheden vanuit de ondergrondse vergassing kunnen naast verstoppingen, in de eerste plaats bestaan uit de aanvoer van extra stof,
water en teer. Dit kan dan bovengronds leiden tot verstoppingen, maar
niet tot gevaarlijke situaties, gezien de voldoende hoge outwerpdruk
van ruwgasvoerende delen.
Verder kan het uitvallen van ondergrondse quenchkoeling of lekkage in
het ondergrondse systeem leiden tot de wens van versnelde drukafhouw.
Als eerste noodmaatregel zal worden getracht om de afsluiters in de
produktielijn te sluiten. Deze moeten derhalve vanuit de controlekamer
bedienbaar zijn. Als dit sluiten onvoldoende lukt worden de opstartafsluiters naar de slijtpijp en het opvangvat geopend.
Het sluiten van de injectieluchttoevoer heeft niet snel effect. Het kan
meer dan 20 minuten duren voordat de max. 6 bar overdruk in een grote
ondergrondse ruimte zover is afgebouwd dat de ruwgasuitstroming in het
net stopt, aannemend dat de andere ruwgasstromen gewoon doorgaan.

In het bovenstaande is er nog vanuit gegaan, dat een verhoogde temperatuur tijdig wordt gesignaleerd, en dat er tijdig wordt ingegrepen. De
filosofie van de overheid staat echter niet toe, dat de veiligheid van
een installatie geheel afhangt van instrumentatie en/of tijdig ingrijpen van bedieningsmensen. Ook volgens deze gedachtengang zou dus te
heet gas in het net kunnen stromen. Dit ruwgasnet is daartegen bij de
normale produktiedruk niet bestand: ofwel het pijpmateriaal gaat vloeien en seheurt open of~ door de grotere uitzettingen, treedt bij een Tstuk vloeien op en losscheuren. Het is dan beter om de breuk te beperken tot één bepaalde plaats. Daarom wordt voorgesteld om op een niet
eroderende plek eeu temperatuurgevoelige breekplaat aan te brengen, die
aansluit op een hittebestendige vertikale pijp van enige hoogte.
Bij efblazen uit deze pijp zal~ door de lage energie-inhoud van het
gas, en de sterke menging met lucht door de grote uitstroomsnelheid~
geen explosieve kern kunnen ontstaan. Als het arme gas/lucht mengsel al
brandbaar is - wat op kwalitatieve gronden wordt betwijfeld - en het
wordt door enige oorzaak ontstoken, dan ontstaat een eind boven de
pijpmo~d een instablele vlam die betrekkelijk ongevaarlijk is voor de
nabije omgeving.
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4.5. Milieu-aspecten
De in 4.3° en 4.4. beschreven installaties hebben naast gelijke invloeden zoals horizonvervuilingen en grondverzakking, door de verschillende
procesgangen, ook sterk verschillende invloeden op het milieu. In deze
paragraaf worden daarom de milieu-aspecten van de twee demonstratie
installaties gedeeltelijk apart behandeld. Niet ingegaan wordt op de
mogelijke gevolgen van de C02-uitstoot die inherent is aan het gebruik
van alle fossiele energiedragers.

4.5.1.~~pecifieke milieu beînvloedin~.door de demonstratie
elektriciteitscentrale
Stof
Bij het te verwachten gemiddelde kolenstofgehalte van 0,36 g/Nm3 in het
ruwgas met een gemiddeld asgehalte van 34,5%, zal 20 g/GJ vliegas ontstaan.
Volgens de circulaire van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 3 september 1982 (bijlage 7) is dit juist toelaatbaar zodat
geen vliegasverwijdering nodig is. Bij een mogelijke verscherping van
de normen zullen doekenfilters moeten worden geplaatst.

Zwaveldioxyde
Bij de berekening van het H2S-gehalte van 0,13 vol. % in het ruwgas, is
er van uitgegaan dat alle in de kolen aanwezige zwavel in H2S wordt
omgezet. Dit H2S-gehalte in het ruwgas komt overeen met 0,945% zwavel
in de kool.
Bij verbranding levert dit 598 gram S02/GJ in het afgas, ruim twee-enhalf maal de toegestane waarde volgens de circulaire van
3 september 1982.
Er mag van uitgegaan worden dat niet alle in de kolen aanwezige zwavel
in H2S wordt omgezet, omdat een deel aan de achterblijvende as gebonden
wordt. In het demonstratieproject zal bepaald moeten worden wat het
H2S-gehalte in het ruwgas is in afhankelijkheid van het zwavelgehalte
in de kolen, die om de werkelijke zwavelbelasting te kunnen bepalen bij
toepassing van in-situ vergassing op grote schaal.
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Mocht blijken dat het H2S-gehalte te hoog is dan kunnen twee wegen
worden gevolgd om aan de gestelde eisen voor S02-uitworp te voldoen:
i. Zuivering van het afgas
2. Zulvering van het ruwgas
Voor de zuivering van het afgas bestaan verschille~de methodieken waarop hier niet verder wordt ingegaan.
Voor de zuivering van het ruwgas kan gedacht worden aan het leiden van
het hete ruwgas over een kalkbed. 0p laboratoriumschaal zijn met soortgelijke gassen bevredigende resultaten bereikt. Het is echter moeilijk
voorepelbaar welke invloed de verschillende eomponanten van het ruwgas
op de reactie van H2S met de kalk zullen hebben. Een nader onderzoek is
hiervoor nodig.

Stikstofdioxyde
Het verwachte ammoniakgehalte in het ruwgas bedraagt 0,14 %. Indien
deze hoeveelheid ammoniak kwantitatief zou worden omgezet in stikstofdioxyde zou dit overeenkomen met een uitworp van 463 g/GJ.
Volgens berekeningen die door de Hoogovens ter bes¢hikking zijn gesteld
zal bij een luchtovermaat van 5% en een berekende oventemperatuur van
1375° C, het rookgas 385 ppm NOx bevatten, welke gevormd is uit de
luchtstikstof. Dit zou overeenkomen met 269 gram NO2/GJ. Deze waarden
liggen boven de in de circulaire van 3 september gestelde maxime.

Bij de toepassing van een meertrapsbrender, waarbij in de eerste trap
een reducerend milieu gehandhaafd wordt, zal naar verwacht kan worden,
de aanwezige ammoniak verbranden tot stikstof en water. In de volgende
trap(pen) zal deze gevormde stikstof aan de reactie deelnemen als
luchtstikstof.
Gezien de gunstige resultaten die door Stork bereikt zijn in een bij
DSM g~installeerde meertrapsbrander~ mag verwacht worden dat de in de
circulaire van 3 september 1983 gestelde eisen gerealiseerd zullen
kunnen worden.
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~~~~~±_~pecifieke milieu-beinvloeding door de demonstratie~asfabriek
Vanwege de zeer stringente eisen die aan het menggas worden gesteld
ontstaan tijdens de gasbehandeling een groot aantal bíjprodukten en
afvalstromen.
Als bijprodukten komen vrij teer, teerolie, kolenstof en zwavel. Afvalprodukten worden gebruikt als brandstof voor de stoomketel; proceswater
wordt verbruikt bij de o~dergro~dse vergassing. Het kan worden overwogen een aantal afvalprodukten in de uitgebrande delen van de vergassers
te injecteren zoals dat hieronder voor zouten al mogelijk is verondersteld.

Bijprodukten
Zouten.
De as in het ruwgas bevat anorganlsche zouten. Deze worden gevangen in
de cycloon, in de teer en in de watercondensaatlaag van de tweede koeltrap. De afvoer via het reactiewater levert voldoende spui, onder aanname dat de zouten in de grond achterblijven.

Ammoniak.
NH3 uit het ruwgas wordt vrijwel geheel gebonden in het watereondensaat
van de tweede koeltrap, door de daarin opgeloste over~aat CO2. Dit herhaalt zich bij de waterwas, die slechts sporen in het ruwgas overlaat.
Aangenomen mag worden dat NH3 via de beide waterinjecties terugkeert in
het ruwgas. De enige afvoer vindt derhalve plaats via het topprodukt
van de stoomstripper.

Blauwzuur.
HCN lost zeer goed op in water, ook zonder dissociatie. De geringe
hoeveelheid in het ruwgas zal vrijwel geheel oplossen in het water
condensaat en bij de waterwas, en terechtkomen in het topprodukt van de
stripper.
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Zwavelwaterstof.
H2S lost in geringe mate op in de teerolie. De opslagtank hiervan mag
dus niet ademen naar de atmosfeer. Het watercondensaat heeft door de
C02-opname een zuurgraad, die de dissociatie van H2S vrijwel verhindert, De oplosbaarheid zelf is gering. Het H2S gaat derhalve vrijwel
geheel naar de H2~-verwijdering.

Fenol.
De zwaardere fenolen zullen condenseren als teer en teerolie. Fenol
zelf lost voor een deel hierin op, en voor een deel in het watercondensaat en bij de waterwas, waarna het ruwgas nog slechts sporen bevat.
Afvoer uit het water vindt plaats via het reactiewater en via de strippertop. Het stripperbodemprodukt is echter moeilijk fenolvrij te krijgen. Nog vrij veel fenol eircnleert via de rusgaskoelwaterinjectie.
Deze componenten zullen, voor zover niet opgelost in de teerolie, niet
oplossen in het watercondensaat of b~j de waterwassing. Zij condenseren
bij verdere afkoeling en!of worden afgeschelden bij de H2S-verwijdering.

Zwaveldioxyde.

De aanwezigheid van SO2 is bij een goed vergassingsevenwieht niet waarschijnlijk. Toeh wordt het in de literatuur genoemd bij overigens afwijkende vergassingscondities. Indien aanwezig, dan zal het met H2S
snel reageren in waterig milieu, waarbij een moeilijk af te scheiden
zwavelmelk ontstaat. Dit zal plaatsv±nden in het watereondensaat en ook
nog bij de waterwassing. Ook NOx en 02 bevorderen deze reactie. De
zwavelmelk zal grotendeels meegaan met het inJectiekoelwater. Bij
450° C ~erdampt de zwavel, om vrijwel geheel te nondensereu samen met
het teer in de eerste koelstap. Wellicht kan het in deze reactieve teer
viscositeitsverhogend gaan werken door brugvorming tussen de teermoletulen. In de demonstratie-installatie dient dit aspect nader te worden
onderzocht.

Afvalwaterzuivering
Afvalwater is te onderscheiden in:
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a. Regenwater uit schone gebieden en sanitair water
b. Regenwater uit mogelijk verontreinigde gebieden
c. Incidenteel spoel- en lekwater uit de installaties
d. Proces-spuiwater
Gekozen is voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op eigen
terrein voor water uit de categorie~n b en c.
Water ad a) gaat naar het openbare riool, en water ad d) gaat naar de
restenverbranding. Kern van de AWZI is een laagbelast actiefslib bassin
met actief kooldoseringo Het afvalwater ad b) kan specifieke verontreinigingen bevatten, die niet gebruikelijk zijn voor een riool-waterzuiveringsinstallatie, bijvoorbeeld polycyclische aromaten (PCA). Voor
deze PCA’s geldt bovendien een lozingsverbod voor oppervlaktewater. Dit
is in eerste instantie geen bezwaar, omdat normaal de verdunning van de
PCA’s zo groot is, dat deze volledig aan het aldaar aanwezige slib
zouden worden geadsorbeerd en aldus uit het water worden verwijderd. In
perioden, waarin dit gebeurt, valt het afvalslib onder de "Wet Chemisch
Afval" en moet worden verbrand.
Redenen om desondanks te kiezen voor een eigen, veel duurdere AWZI zijn
derhalve:
a. Het principe van "zuiveren bij de bron"
b. Het willen vrijwaren van het rioo!water voor abnormale situaties,
die zich ondanks voorzorgen zouden kunnen voordoen.
Bijkomend voordeel, zo al geen reden, is het verzamelen van ervaring.
Bovengenoemde keuze is eerder principeel dan praktisch,en verdient
zeker te zijner tijd nadere studie met betrekking tot een alternatief
als lozing van alle regenwater, en actiefkool-adsorptie voor het spoel-

water.

Restenverbranding
Vloeibare aromaatrijke bijprodukten worden volledig verbrand in een
oven, door aanpassing van temperatuur en verblijftijd in de vuurhaard
en zo nodig met een steunvlam uit de gecombineerde aardgas/vloeistof
brander.
Ammoniak rijke damp uit de stoomstrippertop wordt apart verbrand, met
ondermaat lucht om N0x-vorming tegen te gaan. Volledige verbranding
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volgt na uitstroming i~ de hoofdvuurhaard.
In een aangebouwde ketel wordt de warmte van de rookgassen benut voor
stoomproduktie. Deze dekt juist de behoefte. Mochten meer testen ontstaan, dan wordt een deel van het rookgas om de ketel geleid. Bij een
tekort aan testen wordt aardgas bijgestookt.

Nog niet is nagegaan, of ook voor pyridine, een stikstofhoudende aromaar, een zuu~stof-arme voorverbranding nodig is. Het budget bevat
hiervoor een stelpost.
4.5.3. ~orizonvervuili~~
Aangezien de installaties in een landsnhappelijk gebied zijn geprojecteerd, de Beatrix concessie nabij Vlodrop, zal ook de horisonvervuiling
van belang zijn.
De hoogste punten van de installatie zullen worden gevormd door de
sehoorstenen en fakkels. Een impressie van de mogelijke invloed kan
worden verkregen uit figuur 4.10.

Figuur 4.10 "Artist view" van de demonstratie gasfabriek.
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In de nabijheid van de fakkels moet~ indien deze in gebruik zijn,
bovendien enige geluidshinder worden verwacht.

Voor de elektriciteitscentrale geldt nog dat de injeetieputten op een
afstand van é~n km van de centrale installatie zijn gelegen. Om deze
reden moet de apparatuur bij de injectieputten worden ondergebracht in
landschappelijk aangepaste, tijdelijke gebouwtjes zoals bij de zoutwinning al gebruikelijk is.

4.5.4. Grondverzakking en grondbesl~~
In hoofdstnk 3 is ge[llustreerd dat de specifieke aspecten van een
ondergrondse vergasser al op een afstand van vijf meter van de holruimte verdwijnen. De plooiing in de bovenliggende lagen is dan ook identiek aan de zakkíng die bij de conventionele mijnbouw optreedt.

Eén onderscheid moet worden gemaakt: bij het winnen van 70 cm steenkool
wordt in een voorbeeld [52] eveneens 45 cm mijnsteen gewonnen. Hoewel
bij ondergrondse vergassing rekening moet worden gehouden met een grote
stofbelastíng in de produktgasstroom, blijkt hiervan een hoog percentage brandbaar te zijn (eveneens volgens een voorbeeld: verbrandingswaarde M~_FI) 4% beneden die van kool), waardoor gesteld kan worden dat
bij ondergrondse vergassing de mijnsteen en een deel van het anorganische materiaal in de steenkool inderdaad achterblijf~. Bij een gelijke
uitputtingsgraad van de kolenlaag zal de mijnschade ten gevolge van
ondergrondse vergassing dan ook kleiner zijn dan bij mijnschade die
optreedt ten gevolge van mijnbouw.
De vergaste ruimtes in dit rapport hebben een breedte van 115 meter en
een lengte van 500 m of, in hoefijzervorm, een lengte van 1.000 m.
Volgens informatie van het Staatstoezicht op de mijnen lenen deze ruimtes zich voor de toepassing van de~ voor mijnbouw ontwikkelde~ verzakkingstheorieën.
Dit geldt zowel voor de mate van zakking aan het maaiveld als voor het
verloop van de zakking in de tijd. In Nederland is waargenomen dat na
ongeveer é4n jaar het eindprofiel van het oppervlak is ingesteld.

i) MAF: moisture and ash free.
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Ramingen van de mijnschade uit de laatste jaren komen, afhankelijk van
de mate van bebouwing van het oppervlak, uit op kosten van 5 à 15 Hfl.
per ton gewonnen keel. Gezien het achterblijven van de mijnsteen en
keuze van de lokatie van de demonstratieplant lijkt het aanvaardbaar de
mijnschade ten gevolge van vergessing te stellen op 5 Hfl. per ton
effectief vergaste keel. Een aanvullend argument voor toekomstige
commerciële vergassers is dnt de grote diepte hiervan, in vergelijking
met mijnbouw, een duidelijke vermindering van de zakking en scheefstand
zal opleveren, waardoor het gestelde bedrag ook in de verdere toekomst
voldoende kan worden geaeht. Het moet dan ook worden verwacht dat~
Buiten poldergebieden, weinig invloed heeft te worden verwacht op de
huishouding bij het oppervlaktewater. Vergassing op grote diepte moet
ook voor verstedelijkte gebieden mogelijk worden geaeht.

Effecten van de temperatuurverhoging in het beperkte ondergrondse volume op de grondverzakking worden niet verwacht.
De mijnschade ten gevolge van vergassing kan nog verminderen indien we
de bodemstijging ten gevolge van watertoevloed in verlaten mijnen in de
beseheuwing betrekken. Het blijkt namelijk dat na het stopzetten van de
pompaetivitelten een bodemstijglng optreedt die in verband wordt gebracht [53] met de toevloed van water. Binnen 2 jaar na het stopzetteu
van de pompen is 90% van deze bodemstijging gerealiseerd.
In Nederland zullen zware eisen worden gesteld aan het oprichten van
in-situ vergaeeingsinstallaties. Het valt te verwachten dat kolenvoorkomens in waardevol geachte natuurhístorisehe- en in sterk verstedelijkte gebiede~ niet zullen kunneu worden ontgonne~~ ook al valt voor
een vergaseingsveld slechts een beinvloeding gedurende 7 jaar en voor
een complete installatie van 20 jaar, te verwachten.

4.5.5. Het ulttreden van gas aan het maaiveld
Hoewel van Nederlandse situeties waarin mijngas via breuksystemen aan
het oppervlak treedt, niets bekend ís~ bestaat er in de literatuur
bezorgdheid omtrent dit fenomeen [54]. Met name in het Ruhrgebied zijn
"wandelende" natuurlijke "bronnen" bekend die sínds mensenheugenis gas
uitseheiden.
Het wordt verondereteld dat breuken tengevolge van mijnbouwaetiviteiten
de mobiliteit van de gassen in de ondergrond vergroten, waardoor de
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ernst van het fenomeen kan toenemen.
Bij hernieuwde exploitatie van steenkool~ dus ook bij in situ vergassing, in Nederland dient aan dit mogelijke probleem aandacht te worden
besteed. Ter vermijding van misverstanden dient wellicht opgemerkt te
worden dat de druk waarbij in-situ gas wordt geproduceerd zeer veel
lager is dan de druk waarbij mijngas op de beschouwde dieptes van nature voorkomt (80 bar versus 250 bar).
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5. ECONOMISCHE EVALUATIE

5.1. Inleiding
la dit hoofdstuk worden de produktiekosten bij in-situ technieken bepaald voor een viertal verschillende installaties. De eerste twee hiervan zijn een al eerder beschreven elektriciteitscentrale en gasfabriek
op demoschaal. De kosten van de produktie gedurende het eerste jaar van
het volledig bedrijf worden uit~edrukt in guldens 1984. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een nominaal rentepercentage van 8%.
De geraamde investeringen voor de ondergrondse- en bovengrondse installaties hebben een nauwkeurigheid van plus of min 25%. Gezien het conventionele karakter en de gedetailleerde kostenbegroting van de bovengrondse installaties kan de nauwkeurigheid in de ramingen hiervoor
gesteld worden op -15 tot +25%.
Niet opgenomen zijn:
- Rentekosten tijdens de bouw.
- Grondverwervings- en concessiekosten en de eventueel te betalen
royalties.
- Voorzieningen buiten het terrein.
- Kosten van het aanvragen van vergunningen.
Hier tegenover staat dat mogelijke belastingtechnische effecten en
Nationale en Europese subsidieregelingen eveneens niet zijn verwerkt in
de produktiekosten van de demonstratie-installaties. Vermeldenswaardig
zijn met name de EEG-subsidievoorwaarden (zie bijlage 8)~ waaruit
blijkt dat voor dit type demonstratieprojecten subsidies tot 49% van de
investeringen kunnen worden toegekend. Door het toepassen van een
schaalvergroting worden vervolgens in dit hoofdstuk de eerstejaars
produktiekosten bij elektriciteitsopwekking en gasgeneratie op commerciële schaal bepaald. Om een vergelijking van de kosten met die van
andere energieopwekkingssystemen mogelijk te maken en om~ vervolgens,
de penetratie in de Nederlandse energiehuishouding te kunnen vaststellen, was het noodzakelijk de gehanteerde nominale rente te vervangen
door de~ inflatievrije, regie rente. In de huidige macro-economische
beschouwingen wordt de regie rente op 5% gesteld.
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Bij het nagaan van de eerstejaars kosten mag niet uit het oog worden
verloren dat de veronderstelde goede werking van de ondergrondse inrichtingen nog gedemonstreerd dient te worden in een ontwikkelingsprogramma zoals in hoofdstuk 6 worden geschetst.
De kosten van een dergelijk programma zijn niet in de produktiekosten
verwerkt. Wel verwerkt zijn de conservatieve aannames die in de voorgaande hoofdstukken zijn ontwikkeld~ bijvoorbeeld ten aanzien van de
gaskwaliteit, de toepasbaarheid van optimalisaties en de levensduur van
een doublet.
Voorafgaand aan het bovenstaande wordt in 5.2 en 5.3 ingegaan op de
kosten van het vrijmaken van de energie uit de kolen. Deze ontsluitingskosten zijn bruikbaar in een vergelijking met de kosten van anderszins verkregen steenkool.

5.2. De kosten van de doubletten
De kosten van de doubletten zijn zoals in 4.2 is vermeld afgeleid van
een offerte voor het aanleggen van een enkelvoudig afgebogen boorgat.
De offerte van de firma Topservices hield in: het maken van een gericht
gehoord gat in de Beatrix-formatie eindigend tussen de twee daar aanwezige schachten. Een 500 m lang horizontaal gat in een koollaag op 600
m diepte maakte deel uit van de aanbieding. De offerte was gebaseerd op
in 1980 beproefde technologieën wat betreft boorgereedsehap en instrumentatie.
Op grond van de bij DSM bestaande ervaring zijn de waarden uit de offerte ge~xtrapoleerd naar de in 4.2 gefntroduceerde geometrie~no Een
uitgebreid meetprogramma is aan de boorprogramma’s toegevoegd.
Bij de extrapolatie van de gegevens naar grotere diepte bleek dat de
boorkosten 10% varieerdeu bij een dieptevariatie van plus of min 500
meter. De grootste onzekerheid hierin bestaat uit het verplaatsen van
het "kick off point" (zie figuur 4.1) dat voor kleinere dieptes in
ongeconsolideerde lagen terecht kan komen.

5.2.1. De kosten van een doublet van de demonstratie elektriciteitscentrale (rozetvor~~
Een doublet uit de rozetvormige ondergrondse installatie van de centra-
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le bestaat uit één enkelvoudig afgebogen boorgat en uit é4n gedevieerd
geboord gat. Zoals eerder genoemd mondde de extrapolatie naar een diepte van i000 meter van de gegevens van Topservices uit in een kostprijs
van 3,8 * 106 Hfl voor ~én enkelvoudig afgebogen boorgat. De belangrijkste kostenfactor hierin vormt de huurprijs van de benodigde 500 pk,
Ii0 tons, boorinstallatie. In tabel 5-1 is de opbouw van de prijs gespecificeerd.

i Huur b00ri~~tall~tie (5o0 H.P. ii0 ton) gedurende
62 dagen inclusief bediening
- Verplaatsen boorinstallatie

£.
f.

50.000,--

f.

30.000,-170.000,--

f.

150.000,--

f.

35.000,--

g.

550.000,--

f.

45.000,--

b. geologisch onderzoek (inclusief geoloog)

f.

250.000,--

c. spoelingsonderzoek (inclusief laborant)
- Huur speciaal boorgereedschap ten behoeve van

f.

260.000,--

f.
f.

620.000,--

f.

50.000,--

- Fundaties
- goorbsitel + ruimers
- Kernboren
- Boorspoeling
- Bekledlngsbuizen
13 3/8" - 500 m)
9 5/8 - 1250 m )

- Huur diverse installaties ten behoeve van

gericht horen
- Gebruik en "stand hy" van "do~ hole motor"

(200 h)
- Engineering ten behoeve van gericht horen
¯Voorbereiding etc.
f. 50,O00,-¯ Ter beschikkinE stellen chief f. 250.000,--

¯Verrichten van metinEen
(inclusief instrumenten)

f. 320.000,--

- Verzekeringen

50.000,--

Eindtotaal

Tabel 5-1 Specificatie van de gemiddelde investeringskosten van
é~n enkelvoudig afgebogen boring.
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Aan de hand van een eveneens uitvoerige specificatie zijn door DSM de
kosten voor een gedevieerd geboorde produktiegasleiding begroot op
2,8 * 106 Hfl.
Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de specificatie voor enkelvoudig afgebogen boorgaten ontstaan uit:
- het verschil in boortijd;
- het verschil in temperatuur tijdens het vergassingsbedrijf waardoor
de posten cement, bekledingsbuizen en expansievoorzieningen in prijs
zijn gestegen.
Het inrichten van één doublet voor de elektriciteitscentrale komt hiermee op 6,6 * 106 Hfl.

5.2.2. De kosten van een doublet van de demonstratiegasfabriek
(hoefijzervorm)
In het ontwerp voor het ondergrondse deel van een gasfabriek, zie ook
paragraaf 4.2.3, bestaat een hoefijzervormig doublet uit twee dubbel
afgebogen boorgaten. Omdat Topservices hiervoor geen offerte kon afgeven is een raming voor de kosten opgesteld aan de hand van een schatting van de extra benodigde tijd. Zonder verdere specificatie is deze
extra tijd voor het boren en opmeten vastgesteld op 30%.
De kosten voor een dubbelafgebogen boorgat komen hiermee op 5"106 Hfl.
De kosten van een hoefijzervormig doublet voor de gasfabriek zijn derhalve i0 * 106 Hfl.

Opmerkingen
¯ In de boorkosten zijn de uitgaven van een uitgebreid meetprogramma
opgenomen. Voor een deel~ in de posten "geologisch onderzoek~’ en
"verrichten van metingen"~ kan het meetprogramma in tabel 5-1 worden
herkend. Niet herkenbaar is het tijdverlies bij het kernen en de
uitvoering van de metingen. Bij serieboringen in de praktijk, wordt
dit meetprogramma slechts bij enkele boringen volledig uitgevoerd.
¯ Analoog aan de praktijk in de olie-industrie zal bij het aanbesteden
van een serie boringen kunnen worden bezuinigd op de contracten met
"drilling"- en "service companies". Kortingen tot 20% zijn niet ongebruikelijk.

- 145 -

¯ Volgens alle geraadpleegde deskundigen zullen er de komende jaren
grote ontwikkelingen optreden in zowel de boortechniek alswel in de
meettechniek [I0]. De technieken die aan de uitgebrachte offerte ten
grondslag liggen zijn momenteel voor een deel achterhaald. In het
overleg met Topservices, na ruggespraak met individuele employees van
Elf en het IFP, is geconcludeerd dat de autonome ontwikkelingen van
de gerichte boortechniek al binnen vijf jaar zal leiden tot een kostendaling van het boren van 30 à 40%.
Bovengenoemde besparingen zijn bij het begroten van de demonstratieinstallaties, gezien hun unieke karakters, niet in rekening gebracht.
In de kostenraming voor commerciële toepassingen zijn zij daarentegen
voor een deel wel verwerkt.

5.3. Ontsluitingskosten van de kool
De kosten van de in paragraaf 5.2. beschreven doubletten vormen het
voornaamste bestanddeel van de kosten die gemaakt moeten worden voor
het ontsluiten van de kool. Tot de kosten van een complete ondergrondse
installatie worden ook het geologische onderzoek voorafgaand aan de
boringen en de inrichting van het boorterrein gerekend.
De opbrengst, het aantal tonnen steenkool dat wordt ontsloten en vervolgens effectief wordt vergast, hangt zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet sterk af van de grootste breedte die in het ondergrondse drukvat
wordt bereikt.
De uitgangspunten in deze studie zijn: een grootste breedte van 115
meter en een voor Nederland gemiddelde koollaagdikte van 1,2 meter. Het
ondergrondse omzettingsrendement is bij de demonstratie installaties
60%.
De ontsluitingskosten per ton steenkool kunnen worden vergeleken met de
kosten van anderszins gewonnen of ge~mporteerde kool. Het voordeel
dat voor de verdere verwerking van in-situ geconverteerde steenkool
geen kosten voor bovengrondse kolenopslag en "handling" behoeven te
worden gemaakt, blijft hierbij buiten beschouwing. Evenzo wordt het
voordeel van de geringere afvalstromen niet in rekening gebracht. De
waarde van de geproduceerde teren en van het kolenstof worden verwaarloosd.
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Het wordt hier verondersteld dat deze voordelen teniet worden gedaan
door afschrijvingen en rente op de extra bovengrondse leidingen ten
gevolge van de gespreide ligging van de in-situ vergassers.

De ontsluitingskosten gebaseerd op investeringen en exploitatie voor de
ondergrondse installatie zijn het uitgangspunt voor een vergelijking
met de kosten van anderszins verkregen steenkool.

5.3.1. Ontsluitingskosten bij de demonstratie electriciteitscentrale
Het belangrijkste deel van de ontsluitingskosten wordt gevormd door
rente en afsehrijving van de ondergrondse investeringen. Hiertoe worden
niet alleen de boorkosten maar ook de overige kosten gerekend (zie
tabel 5-2).
Met een nominale rente van 8% en bij de beperkte afschrijvingstermijn
van 6 jaar wordt de annuiteitsfaetor 0,22. De jaarlijkse kapitaalslasten zijn dientengevolge 8,35 * 106 Hfl.
Voor onderhoud en verzekeringen wordt per jaar 4,5 % van de investeringen in rekening gebracht, te weten 1,7 * 106 Hfl.
Van de personele bezetting van de elektriciteitscentrale, 25 gedeeltelijk in continudienst werkende personen, wordt ongeveer 1/4 ten bedrage
van 0,5 * 106 Hfl toegerekend aan het bedrijf van de ondergrondse installatie.
De jaarlijkse opbrengsten uit de vijf rozetvormige doubletten zijn, bij
het ondergrondse omzettingsrendement van 60%, 58.000 effectief vergaste

tonnen steenkool.
Wanneer we bovendien per ton steenkool Hfl 5 reserveren voor het bestrijden van mijnschade, zie ook paragraaf 4.5.4, dan zijn de totale
ontsluitingskosten 187 Hfl/ton voor as- en teervrije steenkool met een
energie-inhoud van 35 GJ/ton.

5.3.2. Ontsluitingskosten.~~j. de demonstratie ~~sfabriek
De investeringen voor de hoefijzervormige doubletten van de gasfabriek
liggen aanmerkelijk hoger dan de investeringen in een doublet van de
rozetvormige installatie. Voor de start van de produktie moet bij de
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-

Ultgebrei~er geologisch on4erzoek
Vlodrop-velden

-

5 stuks afgehogen horingen Inclusief
engineering (5 x f. 3.800.000,u)

f. 19.000.000,--

5 stuks diagonaal verlopende hordngen
inclusief engineerln~ (5 x f. 2.800.000,--)

f. 14.000,000,--

gouwrljp maken boorlokatle inclusief aane~ afvoerwegen I.B.L.
Afrasterlng en r~olerlngen
"Mu~-pits" (2 x 1500 m3)
"Mud-tanks" (2 x 400 m3)
Pompen + motoren ten hehoeve van
spoeling circuits

f,

200.000,--

f,

150.000,--

Eindtotaal

Tabel 5-2 Investeringsbegrotlng: boringen in rozetvormo

-

Uitgebreider geologisch onderzoek
Vlodrop-velden

-

14 stuks dubbel afgehogen ~orlngen inclusief

f. 1.500.000,--

engineering (14 x 5.106 Hfl)
BouwriJp maken boorlokatle inclusief aanen afvoerwegen I.B.L.

f.

700.000,--

AfrasterlnEen en rlolerlmgen
"Mud-pit~" (2 x 1500 m3)
~4u~-tenks" (2 x 400 m3

f.
f.

700.000,-300.000,--

f.

500.000,--

Pompen + motoren ten hehoeve
spoellng clrcult$
Intern leidlngweEk ten ~ehoeve van

Eindtotaal

Tabel 5-3 Investeringsbegroting: boringen in hoefijzervorm.
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gasfabriek ondergronds worden geïnvesteerd (zie tabel 5-3).
Dankzij de afschrijvingstermijn van 7 jaar is de annuiteitsfactor bij
de gasfabriek (nominale rente 8%) 0,18 in plaats van de 0,22 die voor
de elektriciteitscentrale gold.
De jaarlijkse kapitaalslasten zijn hiermee 13,5 * 106 Hfl.
Onderhoud en verzekeringen (4,5%) bedragen 3~375 * 106 Hfl.
De jaarlijkse personele lasten zijn

0,5 * 106 Hfl.

De jaarlijkse opbrengsten uit de 7 hoefijzervervormingen doubletten
bedragen het equivalent van 127.000 ton steenkool.
De ontsluitingskosten per ton steenkool zijn voor een hoefijzerdoublet,
inclusief 5 gulden voor mijnschade Hfl. 140,--.

5.3.3. Ontsluitingskosten na verdergaande ontwikkelingen
Op grond van de in paragraaf 5.2.2. gemaakte opmerkingen over de verbetering die binnenkort in de boor- en meettechniek valt te verwachten
wordt in tabel 5-4 het effect hiervan op de ontsluitingskosten aangegeven.
Er wordt uitgegaan van:
¯ een kostendaling van 33% ten gevolge van verbeterde teehnieken
¯ een verdere kostendaling van 10% ten gevolge van het effect van het
boren van een serie boorgaten.
Ter vergelijking zijn in tabel 5-4 tevens de ontsluitingskosten weergegeven die in paragraaf 5.5.2. worden berekend voor een commerciële
elektriciteitscentrale.

Techniek
1980
187
Hoefijzer-

140

Schaalinvloed

125
94

84

68

Tabel 5-4 Ontsluitingskosten in guldens per ton steenkool.
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Uit deze tabel blijkt dat in de nabije toekomst, binnen 5 jaar, belangrijke kostendalingen zijn te verwachten. Hoewel deze kostendaling onafhankelijk van de ontwikkeling van in-situ vergassing wordt bereikt,
wordt zij bij het vaststellen van de produktiekosten van de demonstratie-installaties niet in rekening gebracht.

Opmerkingen
¯ De extrapolaties naar de toekomst zijn uitgevoerd met de aangenomen
grootste breedte van de vergasser van 115 m. Dit getal is een sterke minoratie van de op theoretische gronden verwachte grootste
breedte van 300 m (zie 3.5.). Toepassing van dit laatste getal zou
een sterk vergrote levensduur geven met als resultaat een belangrijke
verlaging van het afschrijvingspercentage;
¯ Voor de hoefijzervormige doubletten kan een additioneel effect worden
verkregen indien volgens Grupping [55] de laagst gelegen delen van de
vergasser kunnen worden nagevuld waardoor het gehele gebied binnen
het hoefijzer compleet zou kunnen worden vergast, zie ook fig.
4.4.;
¯ Indien zuurstof!stoom in de toekomst als vergassingsmiddel kan worden
toegepast dan neemt de theoretische grootste breedte met vele factoren toe, omdat dan bij de opwarming van het vergassingsmiddel de
opwarming van de stikstofballast komt te vervallen;
¯ Een andere verbetering van de levensduur kan ontstaan door de verhoging van het laag (60%) veronderstelde omzettingsrendement;
¯ Een onafhankelijke be~nvloeding van de boorkosten komt tot stand
indien bij het ontginnen van onderliggende koollagen een deel van de
bestaande boorgaten kan worden hergebruikt;
¯ Bij vergassing op grotere schaal zal het al snel lonen (boortijd
dubbel afgebogen put van hoefijzerdoublet ~ 40 dagen) een boorinstal!atie aan te kopen en deze in eigen beheer te exploiteren;
¯ Indien in het inventarisatie-onderzoek van de kolenvoorraden uitgestrekte velden worden aangetoond waarin uitsluitend breuken met beperkte verwerphoogtes of "wash-outs" van bekende afmetingen voorkomen
dan kunnen de horizontale boorgaten voor het vergroten van het areaal, tegen geringe meerkosten worden verlengd.
Bovenstaande opmerkingen zijn, gezien hun speculatieve karakter, niet
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omgezet in getallen. In paragraaf 5.5 bij de beschouwing van commerciële installaties wordt hierop gedeeltelijk teruggekomen.

Stoomketelinstallatie inclusief elektriciteitsopwekking ca. 15 MW, luchtcondensors~ bloktrafo,
clvlele werken. Een en ander op basis van een
"turn-key" aanbieding (op~ave Stork)

f. 30.000.000

Injectleluchtcompressor tap. 21.750 Nm3/h
inclusief stoomtur~lne (3600 kW), elektra en
instrumentatie enz.

f. 7.600.000

Grondfakkel, inclusief elektra en instrumentatie.
clvlel~ leidlngwerk, isolatie enz.

f,

500.000

f.

700.000

Buffervat, pompen~ 51uswaterpomp inclusief
diesel-aggregaat 45 pk~ quenchvaten~ druppelvan~er inclusief elektra en instrumentatie~

f. 1.150.000

f.

385.000

f.

115.000

f. 1.850.000
f.

200.000

f.

500.000

f. 3.000.000
Totaal

f. 46.000.000

Tabel 5-5 Bovengrondse investeringen in de elektriciteitscentrale.

5.4. Kosten van de produkten uit de demonstratie-installaties
Voor het vaststellen van de produktiekosten in het eerste jaar van het
bedrijf van de demonstratie-installaties ontbreken nog de kapitaals- en
exploitatielasten van de bovengrondse installaties. Omdat de bovengrondse installaties in verhouding tot de ondergrondse conventioneel
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zijn te noemen worden de bijbehorende investeringen verkort weergegevan- Voor een besehrijving van de installaties wordt verwezen naar
hoofdstuk 4.

5.4.1. Kosten van de elektriciteit ~~$ewekt in de demonstratieelectriciteitscentrale
Bovengronds moet worden ge~nvesteerd in de, in modules ondergebrachte,
apparatuur en in de voorzieningen op het terrein. In tabel 5-5 zijn
deze investeringen gespecificeerd.
Met een aangenomen levensduur van 20 jaar voor de in modules ondergebrachte apparatuur en met de gehanteerde nominale rente van 8% wordt de
annuïteitsfactor voor de bovengrondse installatie 0,i0. De afschrijvingstermijn van de ondergrondse installatie is gesteld op 6 jaar. De
vermoedelijke restwaarde ad 1,5 * 106 Hfl is gereserveerd voor het weer
in de oorspronkelijke toestand terugbrengen van het bouwterrein.
De totale jaarlijkse produktielasten bij een bedrijfstijd van 7600 uur
zijn vermeld in tabel 5-6.
De elektriciteit wordt opgewekt met een rendement van 30%. Na aftrek
van het benodigde eigen vermogen, circa 5 MW voornamelijk voor compressie-arbeid, resteert een netto vermogen van ii MW. Op jaarbasis wordt
hiermee 83,6 * 106 kWhe geproduceerd.
¯ De produktiekosten van één kWh zijn derhalve:
18,9 * 106
83,6 * I0~’ = 0,226 Hfl.
Opmerkingen

¯ In de beperkte opzet van deze studie kon de ketelkeuze niet worden
geoptimaliseerd. Vrijwel zeker zal bijvoorbeeld een druk opgeladen
ketel~ werkend bij de druk van de produktgassen, een verhoging van
het rendement opleveren;
¯ Een eenvoudige analyse toont aan dat de kosten gevoelig zijn voor de
eenheidsgrootte: bij een verdubbeling van de installatie (i00 MWth)
daalt de kWh-prijs tot 18,1 ct.
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Kapitaalslasten
ondergronds (tabel 5-2) ann. fact. 0,22
bovengronds (tabel 5-5) ann. fact. 0,I0

8,35
4,60

0,05
2,10
3,80

Totale lasten

18.90

Tabel 5-6 Staat van jaarlijkse lasten en baten bij de elektriciteitsopwekking in miljoenen guldens.

542
¯ . ....
. Kosten van het scnoongas ult de demonstratie gasfabrlek
..............................................................
Bij de gasfabriek met zijn grote reinigingsstraat is gekozen,zie
hoofdstuk 4, voor een vaste centrale opstelling waaromheen de vergassingslokaties verspreid zijn gesitueerd. In tabel 5-7 zijn de investeringskosten van de bovengrondse installatie weergegeven.
- Lucht/waterinjectle inclusief gebouw
pijpen op brug, vaten en afsluiters op lokatie i
stofvanger, koeler en silo, beide fakkels

f. 37.900.000

elektra en instrumententatie,
bouwrijp maken, civiel- en staalwerk
- Teer- en aromatenverwijdering

f. 14.500.000

teer- en teerolie/watercondensa~ie,
waterwas voor ruwgas en fakkelgas,
alle tanks en verlading,
compleet begroot binnen de rooilijnen
- Overige produktie-eenheden

f. 23.900.000

H2S verwijdering, kwaliteitseontrole
zwavelwinning, stoomstripper voor 6 t/h voeding
afvalverbranding, ketelvoedingwaterbereiding
compleet begroot binnen de rooilijnen
- Regenwaterzuiverlng

f. 2.100.000

- Algemene voorzieningen

f¯ 17.400.000

pljpenbrug met pijpen,
gebouwen, alle heiwerk ~ f. 500.000
- PLEM kabels f. 800.000,--, trafo en schakelhuis,
reserve-onderdelen à f. 500.000,-produktielvoorbereiding, ops~arten

Totaal

f. 95.800.000

Tabel 5-7 Bovengronds investeringen in de gasfabriek.
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De annuïteitsfactor voor de bepaling van de jaarlijkse kapitaalslasten
bedraagt 0,i0 (20 jaar afschrijving, rente 8%). De jaarlijkse staat van
lasten en baten is nu:

-

Kapitaalslasten
ondergronds (tabel 5-3) ann. fact. 0,192

-

bovengronds (tabel 5-7) ann. fact. 0~I0
Variabele kosten elektriciteit

-

Kosten uit arbeid (continu + dagdlenst)

-

Onderhoud en verzekeringen (deels in post 3)

-

Baten (voor~amelljk teer/olle)

14,40
9,58
10,98
0,42
4,87
2,50
2,35

Totale lasten

40,40

overige verbruiken

Tabel 5-8 Staat van jaarlijkse lasten en baten bij de generatie
van schoon gas in miljoenen guldens.
De netto opbrengst per jaar, in 7600 uur, bedraagt 300 * 106 Nm3 gas
met een onderwaarde van 4,6 MJ/Nm~.
¯ De kostprijs van schoon gas bij een druk van 70 bar wordt hiermee
40,4 * 106
300 * 106 = 0,135 Hfl/Nm3.
¯ Teruggerekend op de energie-inhoud kost het gas 29,30 Hfl/GJ.
¯ Teruggerekend op de energie-inhoud van êén Nm3 Groningen gas
(31,65 MJ/Nm3) kost het gas 93 cent.
De relatieve hoogte van de produktiekosten wordt veroorzaakt door de
wens het gas te mengen met hoge druk, hoogenergetisch aardgas.
Dientengevolge moet het in-situ gegenereerd gas in hoge mate worden
gereinigd en tevens bij hoge druk worden afgeleverd.

5.4.3. De gevoeligheid van de produktiekosten voor de gemaakte
aannames en de ~gbruikte parameters
Ter illustratie van de gevoeligheid van de produktiekosten is het effect van variaties in de aannames en parameters op de k~~h-prijs van de
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demonstratie elektriciteitscentrale onderzocht.
In figuur 5.1 zijn een twaalftal variabelen over een realistisch geacht
bereik gevarieerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de breedte van de
vergasser, op zich de belangrijkste aanname, van 50 tot 300 meter wordt
gevarieerd terwijl de nominale rente slechts van 7-9% loopt. Een aantal
variabelen zoals de fysische eigenschappen van de steenkool zijn niet
opgenomen omdat hun invloeden onbepaald zijn. Andere, zoals de verbrandingswaarde van de steenkool zijn niet in figuur 5.1 opgenomen omdat
hun uitwerking op de kostprijs identiek is aan de invloed van wal gespecificeerde variabelen zoals in dit geval de dikte van de koollaag.
Ongeveer de helft van de variabelen is van natuurlijke oorsprong. Zij
zijn niet of slechts na een uitgebreid onderzoek te beïnvloeden.
De varíabelen in de onderste helft van figuur 5.1 hebben andere oorzaken. Vooral de variabelen met een technologische achtergrond zijn
goed beïnvloedbaar.

28 27 28 29 30

Figuur 5.1 Gevoeligheid van de kostprijs van elektriciteitsopwekking voor variaties van parameters.
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De grote onzekerheid over het verloop van het ondergrondse proces komt
vooral tot uiting in de kostprijsvariatie ten gevolge van variaties in
de breedte van de vergasser of in de technische levensduur van een
doublet. De laatste variabele is niet geheel onafhankelijk van de eerste want via het omzettingsrendement is de levensduur een afgeleide van
de maximale breedte van de vergasser. Hoewel voor lange vergassers hoge
verbrandingswaarden mogelijk lijken, is de kwaliteit van het geproduceerde gas slechts verhoogd tot die in het Pricetown experiment. De
gaskwaliteit is evenals het omzettingsrendement afhankelijk van de
ondergrondse warmteverliezen, die niet expliciet zijn vermeld.
Van relatief groot belang blijken te zijn: de dikte van de steenkoollaag, de omvang van de installatie en het bovengronds conversierendement. De verdere ontwikkeling van de boortechniek valt eveneens in deze
relatief belangrijke categorie.
Zoals eerder is vermeld is de diepte waarop de koollaag zich bevindt
door de geringe variatie in de ontsluitingskosten bij de toepassing van
de gerichte boortechniek van weinig belang.
Vele effecten van tot nu toe niet beheersbare natuurlijke variabelen
maar ook die van variabelen van technische oorsprong worden overschaduwd door het effect dat subsidies op investeringen leveren. Vooral bij
de ontwikkeling van in-situ technieken kunnen deze van doorslaggevend
belang zijn voor de aanvaardbaarheid van de produktiekosten. Een zelfde
invloed moet worden toegekend aan mogelijke subsidies op de exploitatiekosten bij het bedrijf van demonstratie-installaties.
In de hierna te bespreken, tot commerciële schaal vergrote, installaties worden een aantal variabelen aangepast. De uitwerking van deze
aanpassingen op de produktiekosten is aanzienlijk.

5.5. Kosten van de produkten uit commerciële installaties
5.5.1. De uitgangs~~~~~~_~~~~_~~ extrapolatie
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de extrapolaties die in dit
hoofdstuk worden gemaakt is het veronderstelde welslagen van de ontwikkeling en van de demonstratie van de techniek in één van de 50 MW
demonstratie-installaties.
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Hiervan uitgaande worden onderstaande aanvullende uitgangspunten geformuleerd:

Onderdeel

Waarde ~n de

Waarde En de

demonstratie
installaties

installaties

115 m
6O %
4,6 MJ/Nm3

115 m
80 %
5,1 MJ/Nm3
33 M~th
hoefljzer

I0 (+2 reserve)

7 ~aar
7600 uur
i000 m
1,6 m

35 %*
330
0,9
reëel 5 %
22,5 %

Tabel 5-9 Uitgangspunten bij schaalvergrotingen (de gemerkte waarden
hebben uitslniteud betrekking op de elektrieiteitscentrale).

Opmerkingen
¯ Hoewel het uitgroeien van de vergasser aannemelijk is, wordt in afwachting van een demonstratie van in-situ vergassing de arbitraire
breedte, 115 m, gehandhaafd.
¯ Het ondergrondse conversierendement is verhoogd tot 80% omdat bij
hogere vermogens de warmteverliezen afnemen (figuur 3.8).
¯ De ruwgaskwaliteit is 10% verhoogd tengevolge van het verbeterde
rendement en ligt nu in de buurt van het Pricetown referentie experiment.
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Het vermogen per doublet is verhoogd omdat in de lange, hoefijzervormige, reaetoren ook bij hoge snelheden voldoende verblijftijd voor de
chemische omzettingen aanwezig is. In de literatuur [43] wordt I00 MW
per doublet mogelijk geachto
Gekozen is voor de geavanoeerde hoefijzervormige doubletten waardoor
ondermeer de bovengrondse lokatie in omvang beperkt kan blijven. Het
onderscheid in de kosten voor hoge temperatuur- en watergekoelde
produktgasleidingen, zie 4.2.2 en 4.2.3 wordt verwaarloosd.
Samenhangend met het verhoogde nominale vermogen, dat overigens nog
lager is gekozen dan de energie-inhoud van de ruwgasproduktstroom,
zijn voor de 330 MW installatie i0 doubletten nodig. Vanwege het
commerciële karakter van de installaties worden hiernaast 2 doubletten in reserve gehouden.
¯ De levensduur van de doubletten in de elektriciteitscentrale en in de
gasfabriek zijn gelijk gehouden ondanks het verlies van de voelbare
warmte in de gasfabrieko Berekeningen van de levensduur voor een
geselecteerde koollaag van 1,6 m dikte, en met de aangegeven rendementen komen voor de twee installaties uit op 6,8 jaar. Vanwege het
conservatisme in de berekeningen kan dit eenvoudig worden afgerond op
7 jaar, zie bijlage 6.
De hoge bedrijfstijd van de demo-installaties is gehandhaafd° Aangenomen is dat commerciële installaties in basislast worden ingezet.
De verwachte ontwikkelingen in de boortechniek zijn~ in afwachting
van een demonstratie, nauwelijks gewaardeerd.
De installaties worden me~ conservatieve schaalfactor (0,9) verzesvoudigd. Met de 10% verbeterde gaskwaliteit stijgt het nominale vermogen tot 330 MWth. Het reële vermogen, de energie-inhoud van de
ruwgasstroom, bedraagt 367 MWth. Hierbij zijn de voelbare warmte, de
verbrandingswaarde van teren en kolenstof die in de elektrieiteitscentrale worden benut, verwaarloosd.
¯ Om een vergelijking met andere energieconversiesystemen mogelijk te
maken is de nominale rente waarmee de hedrijfseconomisehe "eerstejaarskosten" worden berekend verlaten ten gunste van de regie rente
die algemeen aanva~rd is voor maaro-e~onomisahe beschouwingen.
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¯ Het al of niet toerekenen van Nationale en EEG subsidies is problematisch.
In de produktprijzen van de demonstratie installaties zijn geen
subsidies op investeringen of op exploitatiekosten verwerkt hoewel
vanwege de EEG subsidies tot 49% op de investeringen van dergelijke
installaties mogelijk zijn en vanuit nationale programma’s bovendien
exploitatiesubsidies te verwachten zijn.
Voor de commerciele installaties is hier gekozen voor de toepassing
van de Wet Investerings Rekening (WIR).
Toegepast zijn: De basispremie (12%) op de investeringen in vaste
installaties in de open lucht,
en: De energietoeslag WIR categorie 26 diversificatie
brandstof inzet door toepassing van kolen ad 10%.

5.5.2. De produktiekosten in een commerciele electriciteitscentrale
Ondergrondse installaties
Zoals in tabel 5-9 is ge~llustreerd, is bij de lay-out van de ondergrondse inrichting gekozen voor hoefijzervormige doubletten in plaats
van de rozetvorm die bij de demonstratiecentrale nog werd gekozen.
De ondergrondse investeringen in miljoenen guldens zijn dan:
Boor- en inrichtingskosten

118

WIR premies

25,5

Resterende investering

92,5

Met een annu[teitsfactor van 0,173 (5% reële rente, levensduur 7 jaar)
worden nu de jaarlijkse lasten:
Afschrijving + rente

16,0

Onderhoud + verzekering (4,5%)

5,31

Kosten uit arbeid

1,0

Totaal jaarlijkse lasten ondergrondse inrichting: 22,31
Bovengrondse installatie

De bovengrondse investeringen in miljoenen guldens bedragen:
Bouwkosten
WIR premies
Resterende investering

231
51,9
179,1
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Met een annuïteitsfactoir van 0,08 (reële rente 5%, levensduur 20 jaar)
worden de jaarlijkse lasten:
Afschrijving + rente

10,39

Onderhoud + verzekering

14,3

Verbruik grondstoffen

i,i

Kosten uit arbeid

8,0

Totaal jaarlijkse lasten bovengrondse installatie :

33,8

De som van de jaarlijkse lasten voortspruitend uit de onder- en bovengrondse installaties is 56,11 * 106 Hfl.

De centrale, nominaal vermogen 330 MWth, produceert uit i0 doubletten
300 mol/s produktgas met een energie-inhoud van 5,1 MJ/Nm3, oftewel 343
MWth. Op jaarbasis (7600 uur) met het rendement van 0,35 is dit
912 * 106 kWh.
¯ De kostprijs van de elektriciteit is hiermee:
56,11 * 106
912 * i0~ = 0,0615 Hfl/kWh
De lage bedragen komen tot stand door de lage ontsluitingskosten per
ton steenkool. Per jaar wordt in I0 doubletten 324,6 * 103 ton steenkool effectief vergast (zie bijlage 6), tegen een totaal aan jaarlijkse
lasten van de ondergrondse installatie van 22,3 * 106 Hfl.
Dit geeft aan ontsluitingskosten 68 Hfl!ton.
Het aandeel van kolen (aankoop)kosten (180-200 Hfl/ton) bij de conventionele elektriciteitsopwekking is groot. In de totale produktieprijs
van 10,6 cent per kWh zit een bijdrage van 7,5 cent aan brandstofkosten
[56, 57]. Vervangen we de aangekochte kolen door ondergronds vergaste
dan daalt het brandstofkostenaandeel tot 2,7 ct en derhalve de produktieprijs tot 5,8 ct/kWh.
Dit bedrag is direct te vergelijken met de bovengenoemde 6,1 ct!kWh en
geeft inderdaad weer dat de extrapolatie van demo naar commereiele
installatie conservatief is uitgevoerd.
De lage kostprijs van een kWhe laat alle ruimte voor eventuele complete
ontzwavelings-, en in de toekomst, "denoxing" installaties.
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5.5.3. De produktiekosten in een commerciele gasfabriek
De uitgangspunten die bij de stap van demonstratie- naar commerciHle
installatie worden gebruikt zijn vermeld in de inleidende paragraaf
5.5.1. De uitgangspunten vor de gasfabriek wijken praktisch niet af van
de uitgangspunten bij de elektriciteitscentrale.
Ook hier wordt de omvang van de bovengrondse installatie verzesvoudigdo
De gasproduktie per put stijgt~ evenals de kwaliteit van het gas.
De jaarlijkse kosten voortkomende uit de ondergrondse inrichting zijn
gelijk aan die in paragraaf 5.5.2

Jaarlijkse lasten ondergrondse installatie in millioenen guldens
Afschrijving en rente

5,82

Onderhoud en verzekering

5,31

Kosten uit arbeid

i~0

Totaal jaarlijkse lasten uit ondergrondse installatie

22,13

Jaarlijkse lasten Bovengrondse installatie in millioenen guldens
De bovengrondse installatie van de demonstratie faciliteit wordt verzesvoudigd. Met de schaalfactor 0,9 worden de investeringen 480,5 * 106
Hfl. Na aftrek van de WIR-premies resteert 372,4 * i0~ Hfl. Met een
levensduur van 20 jaar en met een reHel rentepercentage van 5% is de
annu~teitsfactor 0,08.
Jaarlijkse kapitaalslasten

29,8

Onderhoud (4,5%)

21,6

Verbruiken (voornamelijk elektriciteit)

62,8

Kosten uit arbeid (70 man gedeeltelijk
in ploegendienst)
Baten uit bijprodukten

Totaal jaarlijkse lasten uit bovengrondse installatie:

111,8

Het totaal van onder- en bovengrondse lasten bedraagt voor de gasfabriek 133,93 * 106 Hfl.
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De fabriek genereert jaarlijks gedurende 7600 uur, bij een druk van 80
bar, schoon gas met een energieinhoud van 5,1 MJ/Nm3. Het gasvolume is
1838 * 106 Nm~.
¯ De kostprijs van het gas bedraagt hiermee:
133.93 * 106 0,072 Hfl/Nm3
1838 * i0b =
¯ Teruggerekend op de energie-inhoud kost het gas 14,30 Hfl/GJ
¯ Teruggerekend op de energie-inhoud van één Nm3 Groninger gas
(31,65 MJ/Nmg) kost het gas 45 ct/Nm3o

De ontslultingskosten van de kolen voor de gasfabriek zijn gelijk aan
die voor de elektriciteitscentrale, te weten 68 Hfl/ton of, anders
gezegd 2 Hfl/GJ.
Indien kolen tegen deze prijs zouden worden ingezet in een commerciële,
grootschalige, bijvoorbeeld Lurgi, vergasser [58] dan zou schoon gas
kunnen worden geproduceerd voor een prijs van ongeveer i0 Hfl/GJ. Dit
bedrag is lager dan de 14 Hfl!ton voor de complete in-situ gasfabriek.
Ook hier kan daarom worden geconstateerd dat de extrapolatie van demo
naar commerciële omvang conservatief is uitgevoerd.
Een verdere verlaging van de kosten is mogelijk indien bij lagere druk
wordt vergast. Zowel de investeringen in compressoren als wel de hoeveelheid elektriciteit verbruikt voor de compressie-arbeid dalen dan
aanzienlijk.
De hier en in de vorige paragraaf gegeven produktiekosten zijn zuiver
indicatief bedoeld. Ze laten zien dat bij een gunstige ontwikkeling en
demonstratie van de techniek ondergrondse vergassing economisch aantrekkelijk is. De kanttekeningen die in positieve en in negatieve zin
bij het ondergrondse model zijn geplaatst, maar ook bijvoorbeeld de
hoge schaalfactor die is toegepast, geven ruimschoots aan dat rond~ de
berekende kostprijzen voor elektriciteit en voor schoon gas voorlopig
een zeer ruime marge moet worden aangehouden.
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5.5.4. Nadere beschouwing van de commerciële produktprijzen
De lage prijzen voor het schone gas en de elektriciteit zijn het gevolg
van de lage prijs weertegen de energie uit de steenkoollaag wordt vrijgemaakt. In paragraaf 5.5.2. is dit voor de produktie van elektriciteit
en in paragraaf 5.5.3. voor de produktie van gas, ziehtbaar gemaakt.
In-situ vergassing kan derhalve een doorbraak in de exploitatiekosten
van steenkool opleveren, waarbij de winningskosten van de energie dalen
tot aanzienlijk onder de prijzen van steenkool op de wereldmarkt.
De onzekerheden die deze uitspraak aankleven, worden veroorzaakt door
de extrapolatie van demonstratie naar commerciële schaal en door de onnauwkeurigheid in de prijsberekening van de demonstratie-installaties.
Onzekerheden ten gevolge van de demo-installaties
De prijscalculaties voor de produkten uit de demo-installaties zijn het
resultaat van kostenramingen op basis van offertes. Op grond hiervan
wordt de nauwkeurigheid geschat op + 25%. De resterende onzekerheden
(zie figuur 5.1) vallen uitsluitend toe aan het model van de vergassing. Enerzijds betekent dit dat de onbekendheid met de realiteit van
ondergrondse vergassing in Nederland deze economische evaluatie prematuur maakt~ anderzijds toont dit aan hoe gewenst de uitvoering van een
zorgvuldig opgezet onderzoek is.
0nzekerheden bij de extrapolatie
De extrapolatie van demo naar eommerciële schaal is~ per uitgangspunt
(zie tabel 5-9), bescheiden en kan gematigd optimistisch worden genoemd. Zo wordt er een gematigd gebruik gemaakt van de reeds ingezette
verdere ontwikkelingen in de boortechniek. De kenze van de gaskwaliteit
daarentegen is bijvoorbeeld conservatief. Gezamenlijk zullen de gewijzigde uitgangspunten de onnauwkeurigheid in de kostprijs vergroten. Een
verdubbeling van de kostprijs moet mogelijk worden geacht.
De kostprijsramingen voldoen hiermee nog aan de leerkrommes zoals bijvoorbeeld in de procestechnologie worden ervaren bij de commereialisatie van een nieuw proces.
In figuur 5.2 is de ontwikkeling van de geraamde investeringen voor een
dergelijk proces weergegeven. Het gearceerde gedeelte geeft de mate van
onzekerheid weer tijdens de initiële fase van de procesontwikkeling.
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Uit figuur 5.2 valt af te lezen dat in de beginjaren de investeringen
stelselmatig onderschat worden. Als behoudend wordt geraamd, liggen de
investeringen voor de eerste commerciële installatie nog 30% boven de
raming. Is de procesontwikkelaar optimistisch dan kan de raming 100%
naast de werkelijke investeringen liggen.
Met de ervaring opgedaan in een aantal commerciële installaties daalt
op den duur het peil van de investeringen weer tot het niveau van de
oorspronkelijke ramingen. Indien deze kromme ook van toepassing is op
de kostprijsontwikkeling van de in-situ vergassingprodukten, wat gezien
het grote aandeel van de kapitaalslasten in de produktprijzen niet
onredelijk is, dan zullen de produktprijzen van de eerste commerciële
plant nog op een onvoorziene wijze kunnen stijgen voordat de initiële,
in deze studie gegeven, ramingen kunnen worden gerealiseerd.

First Commercial P]ant

0.8
0.7
O. 6
0.5
0.4
0.3

0.0

Figuur 5.2 Leerkromme voor het vaststellen van investeringskosten
(EXXON).

5.6. Macro economische aspecten
De produkten uit de commerciële installaties, schoon gas en elektriciteit, moeten concurreren met, al of niet ge~mporteerd, aardgas en met
elektriciteit opgewekt uit geimporteerde kolen of uraan.
Een nadeel van het schoon gas is voorlopig het laagenergetische karakter waardoor het, ondanks de hoge druk waarbij het wordt gegenereerd,
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slechts beperkt verspreid kan worden. Een voortgezette ontwikkeling van
de techniek waardoor de injectie van zuurstof als vergassingsmiddel
mogelijk wordt, ondervangt dit nadeel. Het in paragraaf 2.3 besproken
scala van toepassingsmogelijkheden ligt dan open.
De produkten van in-situ vergassing kunnen bij een voortgezette ontwikkeling penetreren in vele marktsectoren, waardoor het aandeel van
ondergrondse vergassing in de nationale energie huishouding kan uitstijgen tot ver boven het aandeel van bijvoorbeeld wíndenergie. De
snelheid waarmee de techniek kan penetreren hangt af van:
¯ De opname-capaciteit van de markt,
¯ De volwassenheid van de techniek,
¯ Het bestaan van een planologisch plafond.
De opname capaciteit van de markt
De Nederlandse energiemarkt zal een nieuw conversiesysteem in verband
met de samenstelling van het bestaande produktiepakket slechts traag
opnemen. Versnelde afschrijving van bestaande installaties zal slechts
tot stand komen bij duidelijke prijsvoordelen en bij een bewezen volwassenheid van de nieuwe techniek. De kleine eenheden, 330 MWth, waarbij in-situ vergassing al economisch aantrekkelijk is, maakt een versnelde penetratie in deelsectoren van de markt zoals particuliere
warmte-kracht opwekking, regionale gasdistributie en synthese-gas bereiding in de chemische industrie, wellicht aantrekkelijk.
De volwassenheid van de techniek
De techniek van ondergrondse vergassing van dunne, diepliggende kolenlagen verkeert anno 1984 nog in de onderzoeksfase. De economische vooruitzichten voor de periode na afloop van een met succes afgesloten
ontwikkelings- en demonstratiefase zijn goed. Op grond van het in
hoofdstuk 6 geschetste 0, 0 & D programma zou in de periode 1995-2000
met de bouw van één van de eerder geschetste demonstratie-installaties
kunnen worden begonnen. Bij een doelgerichte invoering zou dan het in
figuur 5.3 geschetste penetratiebeeld kunnen ontstaan. De eerste commerciële installatie van 330 MWth wordt hierin tussen 2000 en 2005
gebouwd. De volwassenheid van de techniek kan dan voor 2010 zijn
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Hierbij zijn de tot nu toe ontwikkelde denkbeelden over levensduren van
doubletten aangehouden. Voor het vaststellen van de benodigde investeringen lijkt het daarentegen nu al irreëel van de eerste schattingen
van de boorkosten uit te gaan. Na een bewezen volwassenheid van de
techniek zullen bijvoorbeeld de benodigde boorinstallaties zeker niet
langer worden ingehuurdo Desondanks zijn de eerder in dit hoofdstuk
berekende kostprijzen van de energie in de macro-economische verkenning
gehandhaafd.
Voor de verkenning is verder slechts één conversiesysteem aangehouden:
de produktie van schoon gas. De "gestandaardiseerde" commerciële installatie van 330 Mwth levert dan jaarlijks gas met een totale energieinhoud van 9,3 PJ, zie ook figuur 5.3.
Het bestaan van een planologisch plafond
In Nederland zal met zekerheid een grens bestaan voor het aantal installaties dat kan worden geëxploiteerd. Ook al is het economisch zeer
aantrekkelijk toch zullen naar het zich laat aanzien verstedelijkte en
natuurhistorisch waardevol geachte gebieden gevrijwaard moeten worden
van in-situ vergassingsinstallaties. Dit legt tezamen met de geografische spreiding van de kolenvoorkomens (figuur 1.5) beperkingen op bij
de keuze van geschikte lokaties.
Indien we op grond van deze overweging het overigens willekeurige percentage van 60% van de geografische voorkomens moeten afschrljven dan
is met de eveneens aangenomen haalbare uitputtingsgraad van de kolenvoorkomens van 50%, slechts 20% van de geologische voorraden exploiteerbaar. Bij een geschatte voorraad van i0 miljard resulteert dit
overigens nog in de respectabele energie-inhoud van één Slochteren
aardgas reservoir.
Mocht de in-situ vergassingstechniek volledig ontwikkeld raken dan vervalt, door de minieme variatie in de boorkosten, het diepte criterium
bij de geografische spreiding, en zijn zeer veel meer kolen vanaf één
lokatie exploiteerbaar.Met een volledig ontwikkelde techniek zal evenzo
de exploitatie van kolenvelden onder natuurgebieden vergelijkbaar worden met die van aardgasvelden onder beschermde gebieden.
De hoeveelheid te exploiteren steenkool wordt dan vrijwel uitsluitend
bepaald door de volwassenheid van de techniek en de opname capaciteit
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van de markt.
Berekeningen met Markal
Uitgaande van bovengenoemde veronderstellingen over de volwassenheid en
mogelijke penetratiesnelheld van de techniek is met het door het ESC
beheerde computermodel Markal (MARker ALlocation) [59] het aandeel van
het schoon gas in de Nederlandse energieconsumptie berekend.
De uitkomsten zijn positief voor de in-situ techniek. Het complete
aanbod van schoongas, 123 PJ in 2020, wordt bij de geanalyseerde lage
en hoge energievraagscenario’s in de markt opgenomen.
Het Markal-programma berekent over de in beschouwing genomen periode,
in dit geval van 1980 tot 2020, de minimale produktiekosten waartegen
di in de scenario’s veronderstelde energieconsumpties, verdeeld over
vele marktsectoren, kunnen worden gerealiseerd. Bestaande en verwachte
energiebronnen en conversiesystemen, in dit geval dus ook in-situ gasfabrieken, verzorgen het aanbod. Het energie-aanbod wordt in Markal,
voor zover het de binnenlandse produktie betreft, tegen produktiekosten
ingezet.
Voor de belangrijkste concurrent van de in-situ gasfabriek, het Nederlandse aardgas, is onderstaand prijspad aangenomen:

Prijs
1980

0,9

1990

1,8

2000

2,3
2,9

[

2020

4,7

Tabel 5-11 Produktiekosten van Nederlands aardgas (in guldens per GJ).

Het feit dat in-situ gas, 14.30 Hfl/GJ, wordt opgenomen in de markt
berust dan ook niet op een prijsvoordeel van in-situ gas ten opzichte
van binnenlands aardgas maar op de beperkte voorraad van het Nederlandse aardgas, dat dan ook in alle beschouwde scenario’s wordt opgebruikt.
Van het Nederlandse aardgas is aangenomen dat de bestaande exportcontracten worden gehonoreerd maar tevens wordt aangenomen dat geen addi-
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tionele export plaats zal vinden, waardoor de voor de binnenlandse
markt besehikbare voorraden worden gemaximaliseerd. Tenslotte wordt in
Markal nog veronders~eld dat na 2020 nog 3000 * 109 Nm3 gas in het
Groninger veld ils strategische reserve aanwezig moet zijn.
In-situ gas verdringt derhalve het Nederlandse aardgas niet in de
Nederlandse markt. Er treedt dan ook geen verschuiving in de tijd of
verandering van de hoogte van de staatsinkomsten uit aardgas op.
In-situ gas verdringt, afhankelijk van het toepassingsgebíed, verschillende ge~mporteerde energiedragers. De in Markal gehanteerde prijs voor
geimporteerd gas is gekoppeld aan de olieprijs. De prijzen in guldens
1984 die hiervoor in Markal gelden zijn: in het jaar 2000, 19,5-26
Hfl/GJ en in 2020, 26-32,5 Hfl/GJ. Het prijsvoordeel van de inzet van
in-situ geprodueeerd gas is derhalve evident.

Invloed op de betalingsbalans
De Nederlandse betalingsbalans wordt door de introduktie van in-situ
vergassingstechnieken gunstig belnvloed. Afgezien van mogelijke penetraties van de techniek in deelmarkten, leidt de produktie van hoge
druk, laagenergetisch schoon gas tot de volgende beperking van de energie-import:
!
2000
20i0

~ 1,2 PJ

2020

123 PJ 3200 * 106 Hfl
I

37 PJI

840 * 106 Hfl

Tabel 5-12 Besparingen op de Nederlandse betalingsbalans ten
gevolge van een beperking in de energle-import (in
guldens van 1984).

Voor het vaststellen van de besparingen in bovenstaande tabel is het
lage prijspad voor de verdrongen energiedragers aangehouden.
Werkgelegenheidsaspecten

Bij de produktie van gas in de in-situ gasfabrieken zijn per jaar per
PJ ruim 9 man betrokken. Zonder de ingehuurde mankracht voor de voorbereiding, inrichting en bouw van de ondergrondse en bovengrondse in-
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stallaties mee te rellen leidt dit tot de onderstaande werkgelegenheid:
XO00
2010
2020

1,2 PJ 11öÖ*
37 PJ
330
123
PJ

Tabel 5-13 Werkgelegenheid in manjaren per jaar ten gevolge
van in-situ vergassing.

Het gemerkte aantal in bovenstaande tabel heeft betrekking op het personeel werkzaam in een demonstratie gasfabriek.
Bij het vaststellen van de uitbreiding van de werkgelegenheid ten gevolge van de in-situ technieken moet rekening worden gehouden met de
werkgelegenheid bij de import en bewerking van de verdrongen energiedragerso Volgens het CBS [60] zijn bij de verwerking van aardolie
direct werkzaam 7200 man, bij een doorzet van ongeveer 1600 PJ/jaar
[61]. Dit houdt in dat de Nederlandse werkgelegenheid ten gevolge van
in-situ vergassing in het jaar 2020 met ten minste 550 man kan toe-

Milieu-aspecten
De uitworpen van installaties die met ondergronds geproduceerd gas
worden gestookt, wijken niet af van de uitworpen uit installaties die
worden gestookt met een anderszins verkregen gas. Indien we aannemen
dat na het jaar 2000 de uitstoten uit nieuw te bouwen installaties
bestreden gaan worden met in principe nu al beproefde technieken dan
ontstaat het volgende beeld: (zie tabel 5-14).
Aan de N0 en NO2 uitstoot bij aardgas is duidelijk te zien dat meertrapsbranders of katalytische verbranding niet als mogelijke technieken
zijn opgenomen. De koolzuur uitworp van installaties die met hoogovengas worden gestookt ligt tussen de grenzen 46 - 62 * 103 ton per PJth.
Het verdringen van gëimporteerd aardgas door in-situ gegenereerd gas
heeft geen invloed op de totale uitstoot. Wordt daarentegen stookolie
verdrongen dan vermindert op alle fronten de belasting van het milieu.
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s02

NO

CO

co2

STOF

o

11o

0

46
* 1o3

0

o

4o

0

?

2O

80

130

62
* 103

20

hoogoven~as of:
In-sl~u S~ookEas

(stookolie)

Tabel 5-14 Uitworpen uit, na het Jaar 2000 te bouwen, elektriciteitscentrales met een vermogen tussen 20 en 600 MWth
(de uitworpen zijn gegeven in gr/GJ) [58].

Bij het verdringen van ge[mporteerde steenkool door in-situ gegenereerd
gas hangt de mate van vermindering in de uitstoot af van de kwaliteit
van de gefmporteerde steenkeol. Wel kan worden gesteld dat de vloeibare
en vaste afvalstromen ten gevolge van ondergrondse vergassing kleiner
zijn dan die bij de inzet van ge~mporteerde steenkool. Het optreden van
mijnschade staat hier tegenover.
Het grondbeslag en de verzakking van de grond aan het maaiveld zijn
inherent aan de exploitatie van inheemse kolen (zie ook paragraaf 4.5).
De exploitatie van steenkool onder verstedelijkte-, beschermde- en
poldergebieden valt voorlopig uit te sluiten.
De ontwikkeling en de in deze paragraaf gestelde penetratie in de markt
wordt hierdeor echter niet beperkt.
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6. ONTWIKKELINGSLIJNEN

De evaluatie van hoofdstuk 5 heeft laten zien dat er geen economische
belemmeringen behoeven te zijn voor het exploiteren en aan het daaraan
voorafgaande, ontwikkelen van in-situ vergassingstechnieken. Zijn namelijk de aannames en veronderstellingen juist, die gemaakt zijn bij het
opstellen van het model waarop de economische evaluatie is gebaseerd,
dan beschikt Nederland over een krachtige energiebron die te zijner
tijd, met voordeel boven andere energiebronnen, het aardgas kan vervangeno
Bij de keuze van het model is er naar gestreefd zoveel mogelijk gebruik
te maken van de beschikbare kennis en techniek. Hierdoor zijn alternatieve vergassingsmodellen waarvoor naar het zich laat aanzien meer
ontwikkelingswerk nodig zal zijn, niet opgezet. Voor een economische
evaluatie is dit aanvaardbaar, voor het met goed gevolg tot stand
brengen van een exploitatietechniek is het echter zinvol een breder
ontwikkelingspad op te zetten teneinde de kans op het bereiken van het
einddoel te vergroten.
Bij het zoeken naar de juiste omvang van het ontwikkelingswerk dient
een afweging plaats te vinden van de voordelen van enerzijds, de
"smalle pad" benadering zoals die wordt toegepast in Thulin, het
Belgisch-Duitse samenwerkingsproject en anderzijds het breed opgezette
onderzoek waarbij een aantal deelproblemen met zekerheid uitputtend
worden behandeld, maar waarbij evenzeer met zekerheid andere struikelblokken op het vergassingspad blijven liggen.
In ieder geval lijkt het volgen van de smalle pad benadering in het
voorlopig aardgasrijke Nederland niet de aangewezen weg.
Het multi-disciplinair karakter van de ontwikkeling van ondergrondse
vergassing maakt het nodig de doelstellingen en randvoorwaarden van
deelonderzoeken te toetsen aan een vergassing samenhangend vergassingsmodel.

In de hiernavolgende definitie van onderzoeksgebieden zijn projecten
omschreven passend in het model met gericht geboorde verbindingskanalen, lucht als vergassingsmiddel en een "gemiddelde" Nederlandse
steenkoollaag. Vergassing met zuurstof voor de produktie van middel-
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energetisch gas, maar vooral ook onderzoek van de vergassingsmogelijkheden van bijzondere kolenvoorraden blijven buiten beschouwing. Indien
het gewenst is deze aspecten in de ontwikkeling op te nemen dan dienen
zij tot behoud van de samenhang, allereerst in vergassingsmodellen te
worden ondergebracht.
(Een op bepaalde punten gedetailleerdere aanzet voor een ontwikkelingsplan dan hieronder wordt omschreven is als deelrapport van deze studie
verschenen, zie bijlage i, ref [3]).

6.1. Omschrijving van onderzoekgebieden
De gebieden genoemd in 6.1.2. en 6.1.3. zijn van fundamenteel belang
voor de ontwikkeling van in-situ vergassing. De kwaliteit van het gas,
de duur van de produktie en de beheersbaarheid van het proces hangen er
van af.

6.1ol. Ontsluiten van de kool
Gericht horen biedt momenteel de beste kansen om in dunne lagen voldoende tonnen steenkool te ontsluiten. Boven de overige "linking’" teehnieken heeft gericht boren bovendien als voordeel dat de verbinding tot
stand komt onafhankelijk van de richtings-afhankelijke steenkooleigensehappen en onafhankelijk van storende zwellingseffecten. Breuken,
waarvan de ligging bekend is, kunnen worden overbrugd.
Voor de ontwikkeling van de techniek is Nederland afhankelijk van buitenlandse contractors. In een internationaal samenwerkingsverband of
door het plaatsen van gerichte opdrachten kan de ontwikkeling worden
gestimuleerd. De huidige stand van de techniek is voldoende voor het
verkrijgen van een bedrijfszekere verbinding. Het kanaal vertoont dan
aftakkingen daar waar de steenkoollaag wordt verlaten of golvingen
waardoor het kanaal niet voor 100% van zijn lengte in de koollaag ligt.
Voor het ontginnen van anderszins niet toegankelijke koollagen is ook
deze laatste kanaalvorm in principe voldoende. De mate waarin de koollaag dan nog wordt verkookst en vergast dient te worden onderzocht.

Het kan in de loop van de ontwikkeling nodig blijken het boorgat te
ruimen. Opboren met een overmaatboor lijkt het meest voor de hand lig-
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Een tot nu toe gebruikelijke techniek voor het verwijden van verbindingskanalen is het "terugbranden" waarbij het vlamfront tegen de stromingsrichting inkruipt. De verplaatsingssnelheid van het front wordt
bepaald door het zuurstofgehalte en de snelheid van de oxidant en
draagt ongeveer 5 cm/uur. Onderzoek zal moeten uitwiJzen of deze snelheid voor commerciële toepassingen kan worden verhoogd, maar ook of de
techniek, in verband met de reactiviteit, vochtgehalte, zelfontbranding
en temperatuur op harde koolsoorten toegepast kan worden. De, in
Thulin, verkregen resultaten zijn tot nu toe niet positief.
Opgemerkt dient nog te worden dat bij gericht horen de diameter van het
boorgat 7 inch is. Dit is tenminste een orde van grootte meer dan de
diameters van anderszins verkregen verbindingskanalen. De noodzaak van
het vergroten van het boorgat lijkt daarom, voorshands~ gering.

6.1.2. Ver$~~~~~$sonderzoek
Zoals in hoofdstuk 2 en 3 is uiteengezet, is van de gevorderde levensfasen van de vergasser op grond van buitenlandse experimenten niets te
voorspellen. Om voldoende kolen te vergassen zal de vergassingskamer in
de breedte moeten uitgroeien totdat twee gescheiden reactiezones out-

Procesverificatie in deze geometrie met variaties in vergassingsmiddel
en systeemdruk zullen een indruk moeten geven van:
de hydraulische eigenschappen van een vergassingskamer,
de afbrandsnelheid van de koolwanden,
de warmtehuishouding,
de invloed van asafzettingen,
de lengtes van oxidatie- en reductiezones,
de invloed van de gelaagdheid van de kool,
de kwaliteit van het geproduceerde gas.
De invloed van het in de koolwand indringende temperatuurfront
(figuur 3.11) op de droging van de kool en op de pyrolyse effecten moet
worden onderzocht teneinde de structuur van de kool aan het oppervlak
van de wand te kunnen voorspellen.
De invloed van inkolingsgraad, gehalte aan vluehtige bestanddelen en
vochtigheid van de steenkool dienen bij bovenstaande onderzoekingen
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zorgvuldig te worden bestudeerd.
Stroomafwaarts van de oxidatie- en reductiezone bevindt zich het afvoerkanaal dat in de kool aan dezelfde processen is blootgesteld, zij
het bij lagere temperatuur, als de koolwand. Aspecten zoals zwelling
van de cokes en as- en slakafzettingen dienen te worden onderzocht om
de integriteit van het kanaal te kunnen voorspellen. De doorsnede hoeft
overigens niet intact te blijven; een ingestorte koolmassa vormt een
ideale gepakt bed reactor.

6.1.3. Onderzoek van de.~~~~~$ische structuur
De invloeden van de geofysische eigenschappen en structuur van de oarboonformatie op bijvoorbeeld:
¯ het ìnstortingsgedrag van de vergassingskamer,
¯ de waterinflux,
¯ de vorming van parasilaire kanalen voor het vergassingsmiddel,
zijn zeer groot maar evenzeer onbepaald (paragraaf 3.4).
In de eerste plaats dienen derhalve de invloeden van Karbooneigenschappen op bovengenoemde aspecten te worden nagegaan waarna vervolgens de
temperatuur- en drukafhankelijkheid van relevante eigenschappen dienen
te worden vastgesteld.
Het onderzoek dient tenminste te leiden tot een kwalitatieve vaststelling van "gunstige" elgenschappen van kool en nevengesteentes zodat aan
de hand hiervan kolenlagen kunnen worden geselecteerd.

6.1.4. Overi$~. onderzoe~$~bieden
De hier behandelde onderwerpen behoren niet tot de fundamentele knelpunten van in-situ vergassing maar dragen bij aan optimalisaties van
het systeem, aan het oplossen van technologische problemen en aan de
afbakening van milieutechnische en planologisehe problemen. Om deze
reden verdienen deze onderwerpen een plaats in een ontwikkelingsprogramma.
Optimalisatie
Het is van belang voor de kostprijs van de produkten om te onderzoeken
of gedeelten van produktie- en injectieputten kunnen worden hergebruikt
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bij de ontginning van naburige kolenlagen. Deze mogelijkheid kan invloed hebben op ontwerp van het boorpad en op de keuze van bekledingsmaterialen. Een zelfde redenering geldt voor de mate waarin een koollaag wordt uitgeput. De lay-out van de ondergrondse installatie (de
dichtheid van de doubletten) bepaalt immers de standtijd van de bovengrondse installaties.
Het eerder genoemde navullen van uitgebrande zones behoort tot de mogelijke optimalisaties.
Eveneens valt in een studie te overwegen om de injectie en produktieleidingen van een doublet over enige lengte uit te voeren als warmtewisselaar waardoor de produktgassen in temperatuur dalen en tegelijkertijd de vergassingsmiddelen opwarmen.
In aansluiting op het onderzoek van verrijkte lucht, is het onderzoek
aan vergassing met zuivere zuurstof als optimalisatie aan te merken.
Indien nodig kan hierdoor de warmtehuishouding worden verbeterd. De
produktgassen krijgen hierdoor in ieder geval middelenergetísche verbrandingswaarden.
Aanvullend kan de mogelijkheid van het toevoeren van katalysatoren
worden onderzocht. Indien in de kool of het nevengesteente katalysatoren aanwezig blijken te zijn, kan hun werking wellicht worden gestimuleerd*.

Teehnologisehe problemen kunnen ontstaan bij het lange duur bedrijf van
de ondergrondse installatie. Corrosie en ook erosie van de bekleding
van de produktieput dient te worden onderzocht in samenhang met de
vraag of deze gekoeld moet worden.
Bovengronds zal de lange duur ontstoffing van de gasstroom moeten worden gedemonstreerd.
Instrumentatie voor de regeling en bewaking van het proces dient te
worden ontwikkeld.

* Dit aspect heeft raakpunten met het NOK-onderzoek aan katalytische
vergassing aan de Universiteit van Amsterdam.
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Milieu- en planologische aspecten
De vrijkomende afvalstromen bij diverse reinigings- en opwerkingsprocessen dienen te worden vergeleken teneinde de milieubelasting te minimaliseren.
De invloed van verzakkingen op grondwaterstromen in de ondergrond moet
worden bepaald.
De mate van acceptatie door de bevolking van verzakkingen aan het maaiveld dient te worden vastgesteld. Gezien het grote tijdsverschil tussen
de uitvoering van veldproeven en het merkbaar teruglopen van de aardgasvoorraden kunnen hier problemen ontstaan.

6.2. Technieken en instrumenten voor de ontwikkeling
De ontwikkeling van in-situ vergassing behoort tenminste een nationale
inspanning te zijn waaraan, in de verschillende stadia, door universiteiten en hogescholen, de grote technologische instituten en niet in de
laatste plaats door industrieën wordt bijgedragen.
Door de fundamentele aard van de belangrijkste onderzoekgebieden en
derhalve door de lange weg tot commercialisatie, valt voorlopig echter
een geringe industriële belangstelling te verwachteno Desondanks dient
onderzocht te worden onder welke voorwaarden gesubsidieerde industriële
particatie op specifieke kennisgebieden in een vroeg ontwikkelingsstadium mogelijk is.
Een belangrijke aanzet tot de ontwikkeling van in-situ vergassing is
door de afdeling Mijnbouwkunde van de Technische Hogeschool Delft geleverd met de opbouw van een experimentele infrastructuur (zie paragraaf
2.4.7) die, al of niet in schaal vergroot, een grote bijdrage tot de
beantwoording van de vraagstellingen uit 6.1.2. kan leveren.
Hiernaast moet overwogen werden of door het uitvoeren van modelproeven
op verkleinde schaal globale aspecten, bijvoorbeeld de groei van de
vergasser, onderzocht kunnen worden. Hoewel door de veelheid van elkaar
tegenwerkende parameters schaalfactoren voor in-situ vergassing nooit
opgesteld zullen worden, vallen aspecten hiervan wellicht in simulatieexperimenten te bestuderen. Zo zijn er pogingen ondernomen [62] de vorm
van de vergasser door het verbranden van ingeklemde dunne lagen balsa-
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hout te simuleren. Eveneens bekend zijn de bij kamertemperatuur uitgevoerde simulatie experimenten van het instorten van gelaagde Karboon
formaties [63]. Mits begeleid door een goede modelontwikkeling kan het
uitvoeren van simulatie-experimenten vermoedelijk een besparing in de
ontwikkelingskosten opleveren zowel voor de in 6.1.2. als de in 6.1.3.
geschetste gebieden.
Bovenstaande neemt niet weg dat bijvoorbeeld voor de vaststelling van
materiaaleigenschappen experimenten bij hoge temperatuur en druk zullen
moeten worden uitgevoerd. Ook andere deelvragen zoals de afbrandsnelheid van de koolwand zullen vanwege schalingsproblemen ook binnen laboratoria op een schaal van I:i moeten worden onderzocht.
Rekenprogramma’s ter begeleiding van experimenten zullen in staat moeten zijn de uitkomsten van deze deelexperimenten te analyseren en bij
voorkeur, te voorspellen. Elementen van deze zeer gedetailleerde rekenprogramma’s moeten worden ondergebracht in modelprogramma’s voor het
ontwerp van eerste experimentele veldproeven. Deze modellen dienen
subroutine’s te bevatten over:
¯ de groei van de vergasser afhankelijk van koolsoort en nevengesteente,
¯ de gaskwaliteit in afhankelijkheid van de injectiemiddelen, koolsoort
en vorm van de vergassero
Dit betekent dat, vereenvoudigde, routines voor de warmtehuishouding,
de vergassing en hydraulica moeten zijn opgenomen in de modelprogramma’s.
Instrumentatie ontwikkeling met als doel de beheersing van de vergassing in een veldproef kan parallel verlopen aan de uitvoering van de
laboratorium experimenten. Wellicht kunnen meettechnieken zoals geleidingsmeting, ultrasone doorstraling en de inzet van tracermaterialen
het aantal uit te voeren experimenten beperken. Voor de registratie van
discontinue processen zoals "instortingen" dienen hoge temperatuur
microfoons te worden overwogen.
De kennis van diepliggende koollagen die nodig is voor in-situ vergassing kan deels verkregen worden uit de uitvoerige informatie over de
vroegere Staatsmijnen en deels uit boorkernen verkregen uit het lopende
inventarisatie-onderzoek.
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Voor de keuze van de lokatie van een veldproef is het verder van belang, naast kennis van diepte, laagdikte en hellingshoek van koollagen,
die op boven omschreven wijze is te verkrijgen, informatie te bezitten
over de aanwezigheid van kleine plooiingen, breuken en andere tectonische versehijnselen. Naar het zich laat aanzien zullen in de toekomst seismische meetmethoden in deze behoefte kunnen voorzien. Het
verdient daarom aanbeveling in een Nederlands ontwikkelingsvoorstel de
verfijning van de resolutie van de seismische technieken mede tot doel
te stellen.
Het verkrijgen van informatie over de variaties in de eigenschappen van
de kool in de laag en in het gesteente rondom de laag lijkt in de haaste toekomst eveneens mogelijk door het uitvoeren van metingen tussen
maaiveld en de voet van een boorgat en uit metingen van boorgat naar
boorgato
Met bovenstaande technieken kan een belangrijk deel van het ontwikkelingswerk worden uitgevoerd.
Modellen voor het instortingsgedrag, de groei van de vergasser en de
gaskwaliteit kunnen hiermee tot stand komen. Echter de verificatie in
de praktijk ontbreekt. Met name het toetsen van modellen voor instortingsgedrag en de groei van de vergasser vragen om een lange duur experiment dat uitsluitend in een reële kolenlaag kan worden uitgevoerd.
Nederland beschikt hiervoor over een tweetal mogelijkheden.
In het gedraineerde deel van de Dominiale Mijn ligt nabij de schacht
"Baanstraat" op 20 meter onder het maaiveld een koollaag ter dikte van
1,5 meter. Na het aanleggen van, waarschijnlijk, een nieuwe sehacht kan
hier in een niet ontgonnen deel een vergassingsexperiment met een lengte van i00 meter worden ingericht. Vanwege de geringe diepte kan in de
Dominiale Mijn echter alleen bij atmosferisehe drukken worden vergast.
De tweede mogelijkheid biedt de Staatsmijn Beatrix. Bij de voorbereiding van de mijn zijn een tweetal schachten (I en II in figuur 1.6)
aangelegd die op een diepte van gemiddeld 520 meter een koollaag van
1,2 meter dikte doorsnijden. Na het leegpompen van de sehachten moet
het mogelijk zijn hier een vergassingsexperiment in te richten waarbij
drukken tot 20 bar haalbaar zijn.
Als test voor de nauwkeurigheid van gericht boren kan hier bovendien
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een gat worden geboord dat eindigt in één van de twee schachten of in
een verbindingskanaal tussen de twee scha¢hten. Een experiment op de
Beatrix lokatie geeft bovendien de mogelijkheid putvoetmaterialen en de
mogelijke waterkoeling van het produktgas aan een duurtest te onderwerpen.
De betrouwbare werking van een hoefijzervormig doublet moet worden
aangetoond door een duurbedrijf van een proeffabriek op een nader te
specificeren lokatie.
Aan het eind van de ontwikkeling zullen de resultaten moeten worden
samengevat in een haalbaarheidsstudie van de techniek.
Als laatste maar niet onbelangrijkste instrument voor het opzetten van
een ontwikkelingsprogramma geldt het samenwerken met andere landen die
beschikken over diepliggende, dunne koollagen. Hiervoor komen in aanmerking (zie ook paragraaf 2.4):
¯ de Verenigde Staten waar het Morgantown Energy Technology Center een
programma voorbereidt,
en, binnen de E.E.G.:
¯ Frankrijk dat bezig is met de uitvoering van een gedetailleerd programma,
¯ Engeland waar de National Coal Board momenteel studies uitvoert,
¯ Duitsland en België na afsluiting van het gezamenlijke Thulin pro-

6.3. Schets van een programma
6.3.1. 0mva~~. en kosten
In tabel 6-1 is de inhoud van de paragrafen 6.1 en 6.2 in matrix-vorm
weergegeven.
Voor een groot aantal onderwerpen lijkt een samenwerking met buitenlandse partners uiterst nuttig ter vermijding van duplicaties en ter
vermindering van de kosten. De werkzaamheden in kleinere en grotere
laboratoria zijn goeddeels uitwisselbaar; indien mogelijk verdient dan
uitvoering in de industrie de voorkeur.
De veldproeven in de Dominiale en Beatrix mijn overlappen elkaar voor
een deel. Voor een andere deel treedt er overlap op bij de Beatrixproef

en de proeffabriek.
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Tabel 6-1 Indeling van het onderzoek.

Vooral de noodzakelijke duurproeven waarbij uit kostenoverwegingen het
geproduceerde gas moet worden benut kunnen beter in de "Pilot plant"
worden uitgevoerd dan in de Beatri~ijn.
De noodzaak van een veldproef in de Beatrix-mijn moet te zijner tijd
opnieuw worden bezien.
De kosten van de o~twikkeling zijn op basis van deze beperkte studie
moeilijk te schatten. Een eerste raming kan echter wel worden verkregen
aan de hand van een Amerikaans onderzoeks~oorstel dat is opgesteld door
William Brothers [50]. Onderbouwde ramingen zullen pas worden verkregen
na het opstellen van onderzoekprogramma’s en begrotingen door de participanten in de ontwikkeling.
Onderstaande raming geeft de kosten in een mengvorm van onderzoeksdoel
en kostenplaats weer. Dit houdt in dat de kosten van delen van onderzoeken die in veldproeven worden uitgevoerd, aan deze veldproeven zijn
toegerekend.
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Totale
kosten

fase 1

600

4OO

200

5.000

2.000

2.000

3.500

2.000

de kool
Vergasslngsonderzoek
Geologlsche

30O

500

Milieu/

Modelle=bouw/

500

300

2OO

600

100

6.000

1.500

200

100

300

2.000

2.500

7.000

7.000
~i~~

(2o.ooo)

(20.000)

lokatie)

i00

40.000

63.500
(83.500)

Tabel 6-2

6,200

12.900

39.900
44.400
(64.600)

Eerste raming van de kosten van de ontwikkeling in duizenden
guldens (zie voor de definitie van de fasering par. 6.3.2.;
kosten voor de ontwikkeling van de boortechniek zijn niet
opgenomen).

Bij de beoordeling van deze bedragen moet het grove karakter van de
raming niet uit het oog worden verloren.
De Beatri~ veldproef kan wellicht worden o~ergeslagen. Een deel van de
kosten van de "pilot plant" vloeit terug uit de opbrengst van het produktgas. Het grote verschil in kosten tussen laboratorium-experimenten
en veldproeven geeft aanleiding tot een vanzelfsprekende fasering van
het onderzoek.
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Het Nederlandse aandeel in de kosten bij samenwerking met het buitenland kan waarschijnlijk lager liggen, hoewel de partner(s) in deze
raming de ontwikkeling van de boortechniek reeds is toegedicht.
Een belangrijke besparing op de uitgaven, tot 49% bij de grotere veldproeven, zal waarschijnlijk uit een financiële bijdrage van de Europese
Gemeenschappen kunnen worden verkregen (zie bijlage 8).

6.3.2. Tijdschema en fasering
Er is een duidelijke koppeling tussen de tijdsduur van het onderzoek en
de omvang van de jaarlijks beschikbaar te stellen gelden. Veel onderdelen van het onderzoek kunnen parallel worden uitgevoerd, het laboratorium- en veldwerk kunnen, en in enkele gevallen moeten, elkaar gedeeltelijk overlappen. Capaciteitsproblemen spelen hierbij geen rol. Bij
het ontbreken van andere criteria zou de hoogte van de jaarlijkse budgetten dat tijdschema van de ontwikkeling kunnen vastleggen.
Indien het echter wenselijk wordt geacht voor de ontwikkeling een samenwerking aan te gaan dan zal het tijdschema worden bepaald door de
noodzaak met de buitenlandse partner(s) in de pas te blijven lopen.
Een derde mogelijkheid voor het vaststellen van het tijdschema ontstaat
door uit te gaan van het gewenste tijdstip van invoering van de vergassingstechniek.
Uit de berekeningen met Markal (paragraaf 5.6) is gebleken dat in-situ
geproduceerd gas rond het jaar 2020 in iedere hoeveelheid in de energiemarkt wordt opgenomen. (Bij de teruglopende Nederlandse aardgasvoorraden worden daarbij gelmporteerde energiedragers uit de markt verdrongen).
Terugrekenend van 2020 naar de tijdstippen waarop dan demonstratie-,
pilot- en eerste veldproef moeten worden uitgevoerd, zal het Nederlandse experimentele laboratoriumwerk inderdaad parallel aan, zo niet eerder dan, de in het buitenland geplande onderzoekingen dienen te verlopen.
Ook voor de overheid lijkt het van belang om, bij het richting geven
aan het onderzoek naar de vervangers van aardgas, op een zo vroeg mogelijk ogenblik de merites van in-situ vergassing van inheemse steenkool
te kunnen beoordelen.
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Om bovenstaande redenen is gekozen voor een tijdschema waarin het lopende onderzoek naar ondergrondse vergassing zowel sterk moet worden
verbreed alswel gelntensiveerd; de bouw van de eerste commerciële installatie dient hierin in 2003 gereed te zijn (figuur 5.3). Rekening
houdend met besluitvorming, lokatiekeuze en bouw van de installatie
dient de haalbaarheidsstudie die de ontwikkeling van de techniek afsluit in het jaar 2000 gereed te zijn. Dit leidt tot het onderstaande
globale tijdschema voor de ontwikkelingsfasen van in-situ vergassing.

P,ROJECTEN

1980

1985

19£0

1995

2900

LOPEND BOVENGRONDS
ONDERZOEK
AANVULLEND BOVENGRONDS
ONDERZOEK

VELDPROEF

"FEASIBILITY’* STUDIE

[]

Figuur 6.1 Globaal tijdschema voor de ontwikkeling.

In figuur 6.1 is aangenomen dat in de loop van 1985 aanvullende ontwikkelingsvoorstellen worden geformuleerd die de periode 1986-1995 bestrijken. Rond 1990 moet uit het lopend en aanvullend bovengronds onderzoek eerste informatie beschikbaar komen over fundamentele aspecten
van bat instortingsgedrag van het gesteente en de groei van de vergasser.
Een drietal fasen vallen te onderscheiden.
De eerste wordt afgesloten met een evaluatie van het bovengrondse werk.
Een halfjaar is hierbij uitgetrokken voor definitieve goedkeuring van
de eerste veldproef.
De tweede fase eindigt in de loop van 1993 en luidt de bouw van een
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proeffabriek in of een vroegtijdige afronding van de ontwikkeling.
De veldproeven zijn onderverdeeld in 2 jaar voor de bouw en inrichting
van de proef en respectievelijk 1 en 3 jaar voor de duur van het proefbedrijf.
De derde fase van de ontwikkeling wordt beëindigd met een haalbaarheidsstudie voor een demonstratie gasfabriek. Volgens het globale tijdschema zal deze studie in anderhalf jaar moeten worden afgerond.

- 185 -

CONCLUSIES

De hierna volgende conclusies worden gepresenteerd in de volgorde van
de paragrafen en hoofdstukken waaraan zij zijn ontleend. Het aantal
knelpunten op economisn~, te~hnologisc~ en milieutechnis~h gebied is
gering. Alle bedragen zijn vermeld in guldens van 1984.
De Nederlandse industrie behoort in een zo vroeg mogelijk stadium van
een ontwikkeling van winningstechnieken te worden ingesc~akeld (l.l).
De omvang en ligging van de inheemse kolen geven alle aanleiding
voor het starten van een Nederlandse voorbereiding tot hernleuwde
exploitatie. Energievoorraden met een inhoud gelijk aan i ~ i0
Slochterense aardgasvelden zijn beschikbaar (1.2).
In-situ vergassing lijkt de techniek met de beste kans op een doorbraak in de winningskosten (1.3).
De autonome ontwikkeling van gericht boren bij aanverwante industrietakken en de planologische voordelen van gericht boren zijn de voornaamste redenen voor het adopteren van die techniek bij in-situ vergassing (2.1.4).
Ondanks de wereldwijde belangstelling voor in-situ vergassing is de
kennis over de vergassing van dlepliggende dunne koollagen miniem
(2.4).
~et gedrag van de ondergrondse vergasser bevat vele onzekerheden en
kan daarom slechts met grove modellen worden benaderd(3).
In-situ vergassing met een eenvoudige inrichting van de ondergrondse
installatie is momenteel technisch realiseerbaar (4.2).
De bovengrondse installaties kunnen met reeds bestaande kennis worden
ontworpen (4.3, 4.4).
De milieubelasting ten gevolge van in-situ vergassing is iu eerste
instantie kleiner dan die van conventionele mijnbouw of van bovengrondse vergassing van steenkool (4.5).
De kosten voor het vrijmaken van de energie door in-situ vergasslng
zijn belangrijk lager dan die van gelmporteerde steenkool. Met het
ge~anteerde vergassingsmodel bedrage~ zij momenteel 140-180 Hfl/to~
en na een geslaagde ontwikkeling 68 Hfl/ton (5.3).
De prodnkten uit commerciële installaties kunnen concurreren met
andere energiedragers. Wederom na ee~ geslaagde ontwikkeling kan
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elektriciteit geproduceerd worden voor 0,06 Hfl/kWh; de prijs van
schoon, laagenergetisch gas is 14,30 Hfl/GJ (5.5).
- De onzekerheden in deze prijzen bedraagt, afgezien van de bijdrage
van het gehanteerde vergassingsmodel, 50-100% (5.5.4).
- Bij het teruglopen van de Nederlandse aardgasproduktie, verdringt
in-situ geproduceerd gas geimporteerde energiedragers, met de daarbij
behorende gunstige effecten voor het milieu~ de binnenlandse werkgelegenheid en de betalingsbalans. De besparing op de betalingsbalans
bedraagt, in 2020, 3 miljard gulden (5.6).
- De omvang van de produktie zal worden bepaald door achtereenvolgens:
de volwassenheid van de techniek, de opname capaciteit coq. vraag van
de markt, en in de laatste plaats, door een planologisch plafond.
Het uitsluiten van produktie in verstedelijkte, natuurhistorisch
belangwekkende en poldergebíeden is híerop niet van invloed (5.6,

4.s).
- Hoewel in Nederland de capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling van
in-situ kolenvergassing voldoende groot is, is een samenwerking met
het buitenland van belang voor het verlagen van de kosten (6.2).
- Een eerste kostenraming voor een 15 jaar durende ontwikkeling komt
uit op 60 à 80 miljoen gulden (6.3).
De ontwikkelingskansen en de inzetbaarheid in de Nederlandse energiehuishouding zijn voor in-situ vergassing voldoende positief om te overwegen de benodigde gelden voor een aanvullend onderzoek op korte termijn beschikbaar te stellen. In een eerste fase, voorafgaand aan veldproeven, wordt dan de oplosbaarheíd van knelpunten in de ontwikkeling
vastgesteld. De kosten van deze eerste fase zijn begroot op 6 tot 8
miljoen gulden.
Vooral voor het verder richting geven aan het onderzoek naar vervangers
van aardgas is het, gezien het bovenstaande, van belang in een voldoende vroeg stadium de merites van in-situ vergassing van inheemse steenkool voorkomend in een "gemiddelde" laag, te kunnen beoordelen.
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BIJLAGE IV

PRICETOWN FOST TEST CORE ANALYSIS

B and 4), in order to estimate "in situ"
physical conditions in the test field.
The caliper log indlcated the break from
coal to ~hale at 905’ by an increase in
borehole diameter of approximately 1 inch.
No other features were observable from
the caliper log (Figure 2).

CORE DESCRIPTIONS

Core C-4
The site location diagram (Figure I)
shows the positiou of ~he four post-test
core wells.

This core was taken behind the primary
test zone. It showed no physical effects
of alteration by heat. Tar, generated by
the coal burn, did stain and saturate pari
of the core. In the upper portion of the
core, some shale was stained by tar. This
tar stain was only superfici~l and was
probably the result of tar seepage within
the core sleeve after coring. The sh~les
ehowed no effect of heat alteration. The
coals in this core were saturated with tar
which was generated during the burn. It
probablymigrated fromthe burn area
~hrough an extensive network of vertical
fractures (cleats), some of which were
observed in the core. Other thau a saturation of the coal by tar, no heat related
effects were visible. The darkened shale,
which oceurred in a two foot zone below
the coal, is interpreted to be darker than
the underlying shale due to more abundant
organic material. This is suggested by
the geochemical analyses which were run
on the HQ core (i).
Most of the fractures present in the
shale above ~ud below the coal (in core
C-5) were probably the result of the coring process. Horizontal fractures in the
coal were probably also related to the
coring process, however, vertical fractures in both coal seams were locally
mineralized, which indicated that these
fractures preceded coring. These fractures were probably related to regional
tectonic stresses, and probably continue
for great distances horlzontally. Several
vertical fractures were tr~ced throughout
the thickness of the approximately 8 foot
Electric logs for core C-5 indicated
that the main coal was between ~ 896’ and
~ 904’. Valuee of bulk density ranged
from 2.3 to 1.3. The electric aud caliper logs of core C-5 (Figure 2) canbe
overlainby those of C-4 and C-3 (Figures

This core was extensively affected by
heat generated by the burning of coal aud
was raken in the vicinity of the gasification path, but outside the area of maximum burn. The upper shale from 892.8
to 896 feet was darker than shale in the
same interval in well C-5 and was interpreted tobe partly baked. This shale
was highly fractured and broken into
irregular and angular fragments that were
elongated’parallel to the bedding plane,
possibly the result of partial dehydration, causedby heat conducted from the
underlying shale. This shale was lightly
stained to he~vily saturated with tar that
probably migrated along dehydration and
tension fractures in the shale, which were
created durlng the burn. At the bottom
of this zone (896.7 feet), a tar-saturated,
very hard, dense, 3 cm thick zone of shale
was present. This shale was moderately
bakeà. The upper coal, which occurred
from 896.8-897.6’, was fractured and
hlghly saturated with tar. This coal was
partly coked in the lowest portion. The
shale that was origlnally present below
the one foot seam of coal, was completely
mlssing in this core. This was probably
due to collapse of the shale into a cavity and subsequent washing out of the
shale during coring procedures. At 905.8
feet, an ashy, tar-saturated residue of
coked aud burned coal was present. This
ash m~y have heen thicker, but was probably washed out during coring procedttres.
From 906 through 909 feet, the coalwas
coked ~ud partly cokedo The coking process proceeded in the coal along horizontal planes, parallel to bedding. The
remainder of the coal was broken into
angular and blocky fragments, which were
the result of the collapse of the coal
seam during coking and burning. In the
lower portion of this rubble, clasts of
shale were intermixed with fragments of
coked and partly coked coal, probably as
a result of the coring process. The shale
below the coal and partly-coked coal
rubble showed no heat-related alter~tion
effects.
Electric logs for the C-~ well indi-
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cateà the presence of a large cavity
between 898 and 903 feet. This c~vity
was indicated on the bulk density log by
a fout font interval in ~nich the density
of the material was less than ons. On
the caliper log, this cavity was m~rked
by a drastic change in borehole wi&th from
a norm of 6 inches toa maximum of l0
inchas at 901 feet (Figure B). The bulk
density log also indicated disruption of
the shale abova the burn zona by a decrease
in density from an aver~ge value of 2.5
to at least 1.6. This reflected the physical disruption of the shale, causedby
hearing, which was manifested in numerous
microfractures and poor recovery of shale
in the core.
Core
The upper portion of the shale from
891 to 892.8 feet showed no effects of
alteration. The shale from 892.8 feet
do~-m through 895.4 feet showed iaclpient
effects of heat alteration. This alteration consisted of oxidation of pyrite to
orange-brown iron oxiâes, probable dehydration and fracturing, and local ctaining
of the core by tar. Fractures generated
by dehydration ware emhaneed by coring,
resulting in poor recovery of core. Shale
from 895.4 feet through 897 feet ~~s baked
&nd highly altered. Iron oxide st~ins,
like those observed in the shale above,
ware present. In addition, this shale was
darker in color and had abundant microfractures. These fractures were probably
the result of reduction in volume of the
shale dus to water loss during heating.
Ons portion of t~e core at 896.2 feet
consisted of rock which was melted during
the coal burn. This rock had the textural
appearance of basalt, however, it was the
result of melting ~nd cooling of the shale
during the co~l burning process. The rock
was highly veslcular and contained large,
as well ~s mlcroscopic gas bubòles or
vesicles and w/gs. The lower portion of
this highly baked zone consisted of angular and very hard fr~gments of baked shale.
At 903.2 feet, fr~gments of baked, light
gray "shale" h~d a crystallìne texture,
with "phenocrysts" as much as 2mm in
length, floating in a dense~ gray aphauitic
groundm~ss. Several vugs ware observed
on the side of the core fragments. In
addition, pyrite crystals were present in
some of these vesicles. This rock may
also have heen molteu, A c~vity cau~ed
by burning and resulting in suhsequenZ
loss of ante, was present from 897 through
903.2 feet. The zone from 903.2 through

903.8 feet sonsisted of coked and partl9
cokeâ eo~l rubble. Soms of this rubble was
"cemented" info a "breccia" by gray, medium
to finely crystalline type slag. This slag
was molten at one time and solidified upon
cooling to contain these rubble fragments of coked coal. In the bottom portion of
this zona, a large core fragment had
yellowish metallic veine (derived from
pyrlte) and gray metallic veine of slag
cementing "coked and partly coked snel".
These velns ~ere intereonneoted smd
extend both horizontally and ~ertically
Zhrough the coal. The hottoms of the
veins ware rounded and suggested çooling
a~nng the contact of the coal zone
~ith the underlyin~, impermesble sh~le.
The position of these ston~ ~nd metallic
velns relative to one ~nother suggested
density-stratífication of molten material
in the burnir~g coal. Shale from 904.8
through 907.5 feet showed the effect of
intense heat. The upper portion of this
shale ~as moet affected by heat. The
shale w~s fractured ~nd broken by horizontal and vertisal fractures, bui showed no
microfractur~e like those obs~rved in the
tar-stained shale ahove the burn cavity.
The most obvious effeets of heat-related
alteration were changes in surface texture
of the fractures from irregul~r in the
sh~le of eore C-5 to planar in ante
as well as a color change from the medium
gr8~ shale whish umderl~yed the coal in
core C-5 to the dark gray shale umderlying
the burned zona in ante C-3. Shale below
907.5 feet ~ppeareâ tobe unaffected by
the burn. Moet of the fractures in this
zona ware probably the resu!t of eoring
and dehydration of the rock after coring.
Shale at 908 feet was apparently water
saturated, as suggested by its muddy and
flaky appearance. It was water saturated
in the subsurface.
Electric loge of the C-3 well (Figure
4) indìeated a voìd in the upper portion
of the interval from 897 to 900 rest, and
a rubble-filled zona from 900 to 904 feet.
An increase in the density log from 904
through 907 feet, above that for the same
interval in core C-5, probab3~ reflected
the presence of abundant metallic and stony
veine in the lower portion of this zone.
Shales above and below the burn zona
shoved moderate effects of hearing on
electric loge. Tnis was best displayedby
the bulk density log as a decrease in
density from an aver~ge value for sh~le of
2.5 to 2.1, and as io~ as 1.7. This
reflested the phys~cal disruption of the
sh~les ca~sed by dehydration ~nd micro-
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fracturing.
Core C-1
Core C-I was initiated at 888 feet
from ground level. It was designed to
capture six feet of overburden shale, one
foot of eoal, one foot of shale, the
remains of the main coal seam, and approximatley live feet of underburden shale.
The coring operation was performed dr~.
During the eoring operation, flve feet
of material was cored then the drill
dropped 1.5 to 2 feet and another five
feet of material appeared tobe eored.
During this phase of the coçing operation
air began flowing from P!I-1 and the pressure gauge on well P/I-3 recorded 12 psia
pressure, indicating communisation through
the formation. After approximately twelve
feet had been cored, the bit no longer penetrated the rock. Further attemp~s to core
through the hardened formatlon resulteà
in destroying the diamond bit. When the
eore barrel was retrieved, only h.8 feet
of sore was recovered.
Following the coring operation, a six
inch hammer bit was used. Three feet of
hsmd material was drilled through before
soft material was encountered.

The recovered core was water saturated.
The water was odorless and eolorless and
its presence probably oesurred after the
shut down of the process. The upper 2.8
feet of core was completely saturated and
for the most psrt, unconsolidated and
showed no effests of alteration. The
lo~er two feet of core showed incipient
effects of heat alteration. Thls alteration consisted of oxidatlon of p~ite to
orange-brown iron oxides, fracturing and
densifilation probably the result of
dehydration. The shale was dsrk gray to
black in color and the surface was water
saturated. The bottom six inches of the
core appeared to have heen molten.
The balance of the formation could not
be identifled since no additional material
was recovered. However, based upon the
information derived from the other sores,
the formatlon in thls area could be reconstructed in the following way: The
feet of recovered shale was probably
followed by soms additlonal baked shale
which was friable and fracttu~ed during the
coring operatlon as suggested by the drop
of the barrel durlng coring. This zone
was followedby a zone down to 900 feet.

At the 900 foot level a highiy densified
mi~eral slag zone was enco~ntered. This
zone was approximately four feet thick
then the underburden shale was encountered
and quickly transisted from a heat affected
zone to an unaltered state. This scenario
implies the complete combustion of not only
the main coal seambut also the ons foot
rider ioal at this location. ~nis would
have resulted in approximately six feet of
void zone ~nd an additional four feet of a
once molten slag.
í~e source of the water in the recovered core has not been identified. However, the saturation was sufficient enough
to result in soms sloughing as indicated
on the caliper log. Water also dripped
do%í% hole during the logging operation,
and it was necessary to rerun the temperature log three times before the effects
of water dripping on the sensor were
eliminated.
X-Ra~ Diffraction An~lysis of Core Samples

Samples from the post-burn sores
were analyzed by X-ray diffraction in
order to det~rmine the effects of heat,
generated during the burning of the coal,
on the mineralogy of underlyin~ and overlying shales. The mineralogy of bulk
samples from each of the three sores is
summarized in Table i. Table 2 contains the results of analysls of the less
than 5 m~cron sized fraction of these
s~ples. Ss~ples we~e selesteà from
sh~les underl~ving s/id overlylng the eoal
that was affecteà during the underground
coal gasifisation process. Sa~ples from
core C-5 (furthest from the burn erea)
contaìned from 23-33% quartz, and from
56-65% clays. The remainder of the samples
were composed of sm~ll amounts of pl&gioclase (1-3%), rare K-spar (0-2%), calcite
(0-12%), dolomite (0-2%), siderite (0-2%),
pyrite (0-20%), anatase (0-6%), and geothite (0-2%). Samples from core
sontained approximately the s~me percentage
of minerals, however, the quartz was more
abundant belo~ the coal at 909.5 feet
(h9%), calcite was more abundant at 892
feet (63%)~ and clays were less abundant
at 892 feet and 909.5 feet (ll% aud 39%,
respectivei~). Several samples in core
C-3 showed significant differences in
mineralogy from that of samples in core
C-5. Quartz was more abundant (~5
(27%) at 895 feet and absent at 896.5
feet and 905.3 feet. Hornblende (3%),
cristobalite (.10%), and mullite (15%) were
present at 896.5 feet. Pyrrhotite (ll%)
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and magnetite (5%) ~ere present in the
sample at 905 feet. Small amounts of
ankerite were present in samples from
C-4 and C-3 (2-6%). Metallic and stony
veins that occurred in eore C-3 at 904.8
feet and 904.5 feet, respectlvely, were
also analyzed for bulk mineral composltion.
The stony vein was composed of pl~giocl~se
(labradorite, 63%), K-spar (RI%), and
pyrite (16%). The metallic vein was eomposed of pyrrhotite (89%) and magnetite

(~%).
Clay minerals in shales from core C-5
and C-~ conslsted of kaolinite (~ to 36%),
ehlorite (B to 32%), illite (30 to
andmixed-layer illite-smectlte (0 to
30%). Non-clayminersls detected in the
less than 5 micron sìze-fraction consisted of quartz aud, rarely, caleite.
Clay minerals in core C-3 were similar
tO those of C-5 and C-h at 891.5 feet,
908.5 feet, and 911.5 feet. 0ther samples
from this eore ehowed dlstinet dlfferences
in claymineralogy. For example, at
893 feet and 895 feet, kaolinite, chlorite,
and mixed-layer illite-smectlte ~ere
absent from the clay mineral fractlon.
Illite was the only clay mineral detected.
Furthermore, the samples from 896.5 feet
and 905.3 feet contained no detectable
phyllosilicate clay-sized mineral.
The mineralog~ of shale from core
C-5 was used as a base line to eompare the
effects of heat-related alteratlon on the
mlneralogy of shale in core C-~ and core
C-3. Bulkmíneralogy and clny mineralogy
of core C-4 show little change from that
of core C-5, with the exceptlon of an
increase in quartz at 909.5 feet (49%).
It was therefore concluded that heatrelated alter~tion in the rock w~s of
sm~ll magnitude in this core. Thls agreed
wlth the core descriptlon in which one
foot or less of the shale overlying the
burned coal showed vlsible effeets of
heat. Shales in core C-3 showed extensive effects of heat related alteration.
Shales above and below the coal rubble
zone exhibited ~n inerease in the hulk
percentage of quartz and a correlative
deerease in the hulk percentage of
clayminerals. In addition, the s~mples
from 896.5 feet a~qd 905 feet contained
several minerals that ~ere characterlstic
of high temperatures. Crlstobalite and
mullite are both common cons%ituents of
eer~mic materials. In addit£on, the stony
and metallic veine in core C-3 (904.5 feet
and 90~.8 feet) were further evidence of
temper~tures that ~ere high enough to

melt rock during the course of the gasificstlon process.
The effects of temperature on the
clay mineralogy in core C-3 were directly
relzted to the observable baking of the
sh~les overlying and underlying the burned
coal. gamples i~ediately above and
below the coa~ (C-3-896.5 feet and C-3-905
feet) contained no clay ninerals. Samples
taken several feet ahove the burned coal
contain no kaolinite, chlorite, or mixedlayer illite-smectitie. The absence of
these m~nerals in shales adJacent to the
burned coal was also an indicator of high
temperatures i~ the burning eoal and in
the adjacent shales.
Estimation of Tem~er.atur~% Ad~acent to
the Affected Coal Seam
The presence of mullite and cristobalite in samples from core C-3 (895 feet
a~d 896.5 feet) Indicated that the shale
reached the minimum tmperature of 950°C
for the first formation of mullite (3)
~uâ excee&ed ll50°C (first formation
for cristobalite (3). Both crlstobalite
and mullite are stable up toa temperature of 1300°C (3). Therefore, the estimated r~nge of temperature in the shale
increasing ~ith proximity to the coal
burnA is 950°C at 895 feet to at leest
ll50~C at 896.5 feet. The temperature
896.5 feet dld hot exceed 1300°C
because both mullite and cristobalite
would have been destroyed. This was
probably also au upper limit on the
temperature of the burning coal.
The composition of the cla~ fraction
.also set limlts of temper~ture
ìu the ehale. ~n sample~ from 8~3 feet
amd 895 feet, kaolìalte~ ehlor~te~ ~nd
mixed-la~er illite-smectite were absent
~nd were destroyed~ heat. Accordìng to
groen ~3~ kaol~nlte is stable up toa
temperature of 550°C, and chlorite is
stable up to 800°C. ~nerefore, the temperature at 89~ feet and 895 feet h~d to
excaed 80O°C in order to destroy both
kaolinite aud chlorite. Illite is stable
up to 850°C. At 896.5 feet and 905 feet,
all clay mlnerals were destroyed, including illite. Therefore, the temperature
had tobe in excess of 805°C. This was
confirmed by the presence of mullite aud
cristobalite which form from clay at
950°C ~unà ll50°C, respectiv~ly (bu!k
mineral aualyslsl~
Temperatures in the C-b core did not
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exceed 550° either above or below the
coal. This was indicated by the presence
of chlorite and kaolinite in the overlying
and underlying shale. Both mullite and
cristobalite was absent from bulk analyses
of the samples from core
A cursory analysis of the C-1 core at
892.3 feet indicated the presence of
mullite and cristobalite indicating a temperature approaehing 1300°C.

Another alteration was the concentration increase in organic and sulfate sulfur in the heat affected cokeicoal of the
C-4 and C-3 wells. í~ne samples from the
C-3 well which experienced the greatest
thermal exposure had significant increases
in organic and sulfate forms of sulfur
and a concurrent decrease in pyritic sulfur.

To provide some degree of quantlfication of the tar saturation of the cores,
samples of the cores were subjected to
Temperatures ~ithin the burning coal
a methylene chloride solvent wash. The
seam probably exceeded maximum temperatures indicated by mineral stabilities in extracted tars were then quantified with
and
the underlying and overlying shales. This respect to core location
as the data indicate considerable migratemperature may be more closely approximated by applying temperature constraints; tlon along fractures upward above the co~l
such as those used above for clay minerals, had occurred. This was probably a result
mullite aud cristobalite; to the ninerals of the high operating pressures. An
analysis of the tars
indicated
in the stony and metallic veins.
that they were predominantly paraffinsnapthenes in composition with low API
GeochemiealA~alysis of the Cores
The results of the geochemical analyGravity values and eoncurrently high denses generally supported the results from
sities~
~
The fact that the C-5
the mineralogical analyses as fat ~s the
core was also saturated ~ith this material
overall appearance of the formation.
would suggest a general field saturation.

No char was observed in either the
C-3 or C-4 cores. The coke/co~l in the
C-3 well was generally devold of volatile
matter (>1.0%), while the rider coal in
the C-4 well suffered only an approximate
2% loss of volatile matter as compared
to the un~ltered coal in the C-5 well.
The remaining coal/coke at the base of
the cavity suffered a greater than 77%
loss of vol~tile matter.

PRICETOWN POST TEST COEE ANALYSIS
R. E. Zielinski, A. K. Agarwal aud P. W. Seabaugh
Monsanto Research Corporatlon, Mound Facility
Miamisburg, Ohio 45342
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BIJLAGE V

Verslag werkbezoek firma Topservices en boring Castera Lou

(Z.W. Frankrijk)
Voor de ontwikkeling van de techniek van het gericht boren, is
Nederland afhankelijk van buitenlandse contractors en engineeringsfirma’s.
Het onhwikkellngswerk voor gericht boren in Europa wordt momenteel
uitgevoerd door o.a. de firma Topservices i.s.m. ELF-Aquitaine en
het Institute Francais du Pétrole (I.F.P.).
Aan de hand van de resultaten van een bezoek aan de boring te
Castera-Lou, gekombineerd met een rondleiding in de werkplaatsen
etc. en gesprekken met de opdrachtgever (ELF-Aquitaine), werd de
indruk verkregen dat de firma Topservices in samenwerking met een
gerenom!neerde boorfirma in s~aat geacht moet worden de uitvoering
van gerichte boorgaten, zoals voorgesteld in dit concept, op zich
te nemen.

De firma Topservices is in 1975 opgericht in Pau (Z.W. Frankrijk)
als dochteronderneming van 0CEANEX Services Intern. te Houston
(Oilfield Supply Company).
Topservices (250 man personeel) bestaat weer uit twee divisies:
De eerste is gespecialiseerd in het verlenen van adviezen en
engineeringswerkzaamheden op boortechnisch gebied (ter beschikking
stellen van booringenieurs, boormeesters en verstrekken van
adviezen m.b.t, gericht boren, boorgatmetingen, ontwerpen vanggereedschap etc.).
De andere divisie (DRILLSTAR) heeft de beschikking over een
grote (reparatie-)werkplaats (10.000 m2 met een konstruktiebureau voor het ontwerpen (en verhuren) van aangepast boorgereedschap (cutters, downhole motors, stabilizers, subs, non magnetic
collars, reamers, milling tools, well head accessoires etc.).
Dependances in Gabon, Cameroon, Ver. Arabische Emiraten, Egypte,
Spanje en Congo. Jaarlijkse omzet Y 60,-- miljoen (1982).
Verwachtte omzet in 1983 ruim f 100,-- miljoen.
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Genoemde firma werd bereid gevonden een offerte uit te brengen~
voor het boren van gerichte gaten, e.e.a, zoals voorgesteld in"
deze studie.
Deze offerte werd in september 1983 met Topservices, ECN
(H. Boswinkel) en DSM (Tilmans)
besproken en nader geëvalueerd.

Figuur BS. ~. : Boring Castéra Lou (Z.W. Frankrijk)
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BIJLAGE 6

Levensduur van de diverse doubletten.
i. Demonstratie elektriciteitscentrale
Ontsloten wordt (rozetvorm, figuur 4.3):
i
2
1 1152) = 116.000 ton
1,4 * 1,2 (~ ~ 115 + 500 * 115 + ~
Hiermee is het energie-aanbod 116.000 * 35 GJ/ton = 4,06 * 106 GJ.
De ondergronde verliezen aan:
opwarming van het gesteente, onvolledige omzetting, teerproduktie en
kolenstof, bedragen 40%.
Derhalve wordt ondergronds effectief aangeboden 2,44 * 106 GJ.
In de demo-installatie worden echter de teren en het kolenstof verbrand, waardoor de gaskwaliteit van een doublet stijgt van 4,6 tot 5,25
MG/Nm3 Inclusief het effect van de gemiddelde voelbare warmte is de
energie inhoud van de ruwe produktgas 6,2 MJ/Nm3.
Bij een thermisch vermogen van de installatie van 50 MW en bij vijf
doubletten in het rozet, is de vraag per doublet i0 MW. Gecorrigeerd
voor voelbare warmte, teer + stof, is de vraag naar effectief vergaste
kolen 7,42 MW. Op jaarbasis 7600 * 7,42 = 56,38 * 103 MWth, het equivalent van 203 * 103 GJ.
2440 * 103 GJ
De levensduur van een doublet is hiermee 203 * 103 GJ/j - 12 j.
In de kostprijsberekening is deels om conservatieve redenen maar ook
omdat de uitwerkingen van de onder- en bovengrondse installaties parallel verliepen, voorzichtigheidshalve de levensduur op 6 jaar gesteld.

2. Demonstratie gasfabriek
Per hoefijzerdoublet wordt ontsloten (fig. 4.3):
i
i
1,4 * 1,2 (~ ~ 1152 + 500 * 115 + ~ 1152) = 213.000 ton pseudo-Beatrix
kool. De energie inhoud hiervan is 7455 * 103 GJ.
De ondergrondse verliezen aan teren, stof en warmte bedragen 40%.
Effectief vergast wordt derhalve 4470 * 103 GJ.
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De voelbare warmte, 30%, wordt door de inspuitwaterkoeling van de produktieput niet benut. Per doublet is daarom netto beschikbaar
3130 * 103 GJ.
De produktievraag is i00 mol/s van 4,6 MJ/Nm3. Op jaarbasis, 7600 uur,
is dit 78,3 * 103 MWh of 282 * 103 GJ.
3130 * 103 GJ
De levensduur van het doublet is hiermee 282 * i0~ GJ/j = ii jaar.
In de kostprijs berekeningen voor de gasfabriek is eveneens voorzichtigheidshalve de levensduur gesteld op 7 jaar.

3. Commerciële elektriciteitscentrale
1 1152)
I
=
Ontsloten wordt: 1,6 * 1,4 (7 " ~ " 1152 + i000 * 115 + ~
284.000 ton. De energie inhoud van de pseudo-Beatrix kool in dit doublet is 9,94 * 105 GJ.
De ondergrondse verliezen voor de commerciële installaties zijn gesteld
op 20%. Het effectieve gasaanbod is dan 7,95 * 105 GJ.
We nemen voorlopig aan dat de voelbare warmte die bij de demonstratie
elektriciteitscentrale wel benut werd, hier verloren gaat (20%); dat
wil zeggen netto bovengronds beschikbaar is 6,36 * 105 GJ.
Per doublet met het nominale vermogen van 33 MWth (zie tabel 5.1) wordt
geleverd 300 mol!s van 5,1 MJ/Nm3, zijnde 34,3 MWth. Op jaarbasis is
dit 7600 * 34,3 = 260,7 * 103 MWhth of te wel 938,5 * 103 GJ.
6360 * 103
De levensduur van een doublet is nu 938 * 103 = 6,8 jaar.
Vanwege de conservatieve benadering in het bovenstaande is de levensduur in de kostprijsberekeningen afgerond op 7 jaar.
(De elektriciteitsproduktie per doublet is 0,35 * 260,7 * 103 =
91,2 MWhe).

4. Commerciële gasfabriek
De ondergrondse installatie, hoefijzerdoubletten, is identiek aan die
voor de commerciële elektriciteitscentrale. Netto komt bovengronds
derhalve ook hier 6,36 * 105 GJ beschikbaar.
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Per doublet met het nominale vermogen van 33 MWth wordt ook hier
300 mol/s van 5,1 MJ/Nm3 geleverd. Of te wel jaarlijks 938,5 ~ 103 GJ
in een gasvolume van 183,8 * 106 Nm~.
6360 * i0~
De levensduur van een doublet is 938 * i0~ - 6,8 jaar
Afgerond: 7 jaar.
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Ministerie van Volksgezondheid en Mi!ieuhygiêne

De ~olleges ya~ Gedepu~èerde S~aLe~
der Provincies
Do Co!leges v~n Burgemees~er en Wethouders

De voorzitter van het O?enbaar Lichaam
Rijnmond
De mlnls=er van Binnenlandse Zaken

nr. 162238 A
DGMI~iL

september 1982
ontre~migen~e s~offoe door kol¢nge-

sterkte ins~allatieo.
Op i september 1981 zond de minister van Volksgezondheid en Mdlieuhyg!ëne uw
College een circ~lalre intake eisen net betrekking ~ot do uit~~ozp, van Inchû~
De circulaire òeoo~de uw college te attendere~ op de waarden dlo in hêt
SO_-Seleidskai~~plan en.~da Nota Energiebeleid deel 2 (~~olen)~ worden vermeld
me~ 5etre~ing £o= de umtworp van SO ~ NO en
v~orl~~~ gegeves d£e~£ £e ~orden aa= he~ vastleggen van u%~’o~=eisen in
wettelijke maatr~gelen~ Eet aantal ontwíkkelingen In ha£ afgelope~ Jaar nood~
taks~ ~~ evers% ~~ College ~edero~, voo~it!opend op de va~t~tell%ng
wettelijke ~i~Ioz~~ e~ pro¢~d~~o~en~ doo~ ~ddel va~ een clrculai~e aandach£ t
laat5aa= gaachte =!~~oz~~ yam ~~chtveron£r~Inigende £toffe~ doe= kolengestookte
~ns£all~ties, Deze onL~~kkelinge~ hebbe~ te ~ken me~ het feit dat he~ !~icht
om~ren~ de ~.Jze van ~erin£roduc=ie van l~len i= Nederland ~ich heef~ verdiep~~
In de allereerste plaats zal ~n deel va~ de gewenste koleninzet gerea!iseerd
yam bestaande gasL en olle~estookte eenhedem In een ~te die nie= voorzien was
i~ de No~a E~.ergié~elefd dee! 2= ~aardoo= madera toëtslng a~n de aldaar
Voor£~ 5etref~ hat de ~Inde~ voorspoediz~ ontwikkeling yam geavanceerde ver~
wachte koienlnzdt op meer co~v~ntlonele wijze zal gaan plaatsvinde~~ In ver~and met d~ to~~kb~stige ontvikke%í.n~ van de ~o~~le SO~~u!~worp i~ er
voor de indus~r!~~e koleninzeZ vanuit gegaan daù deze’~tot !990 ee~ hoevee!heid
van ¢a. 1,5 mi%joe~ ton per jaar niet te boven gaat. Ns !990 zal naar ve~~achtin$ dë ontvikkeling va~ geavanceerde ver5randingstechnieken zodan~g zijn
de dan ui~ de toenemende industri~le koleninzet voortvloeiende noodzaak om te
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Ik wil daarom nu Im overeenste~~ming met de Ministe= va~ Economische Zaken de
~oe_aatBaar g~aeh~e u!~eor~e~ van SO2. NO~= en
Brengen.

Z~~aveld~ozide~o_~Denhare eieetri¢iteitsproduktie-eenhede~~
De zwaveidioxide-uit~7o~@ va~ nieuw te Dou~~en kolengesKo~kte %nstnllat±es voor
de ope~~bare ~lectr~citeítsopwekking zal beperkt moete~ ~~rdcn door ontzwavel!n~ van de volledige rookgasetroo~ mee behulp van opti,~~al bedreven ontz~avelluga~ns~allaties ~e~ een ontwerp~ende~e~~ van 90Zo Dit Se!dt ongeacht d~
groo~=e va~ de eenheldo Eet is nle£ de bedoeling de to~~~assln~ te verhinderen
van veel~elovendc ontz~avelin~stëchnieke~ zoals s?roi~~ogen en van energie~esparende he~~erhit£ing yam rookgassen ~~~s hierbij h~t on~werprendement van
90% wordt benáderd~ De toçale emissie van SO mag in geen geval hoger zijn dan
230 g/GJ~
Naar kole~ o~ ~e bo~m~en eenheden.diene~ In beginse% op-~eliJke voet met nieuw
te 5oç~~e~ eenhade~ 5ehandel~ ta worden.
Genoemde els geld~ ooh voor installaties voor de pri~Iz ten hehoeve van de
openbare voorziening gecom~ineerde opwekkínS van kracht em wa~te~
Z~.eveldíoxlde~ industri~!e eenheden
De zL~aveidloxlde~uit-~orp van niëu~ of om te bo~rden ~-.olea~estookte installaties
in de ..nd~astrxe %~or6,~~ ultgaand~ va~ een ~aximale indu~~tri~le kolenlnzet tot
1990 va~ l~5~/~oelaat~aar ~~eech~ als deze nie~ hoger ~e d~n een daggemlddelde
va~ ~~imaal 600 g/GJ. Voor na ~990 n!euw" of om te hou~en installaties komt
v~or dit ~~i~~a~ een waarde van ~30 g/GJ in de plaats.
Sti~s~ofdloxiden ~
Bij het gebm~Ik van nieuwe ~oederkooikete!s (ongeac[~~ de grootte) wordt het
noodzakelíJk geaeht dat zogenaamde ~age NO~~-brande~~ w~rdan toegepast. Van
toepgssi~~ va~ lage NO ~branders is eerst ~prake a!s d~ vo!~ende voorsehrlftem ziJ~ ve~~~Id. De h~ -~2it~oz~ va~ instailatles gestook~ ~et poederkolen ~~~
bij normaal bedziJf nie~ hoger zijn dan 270 g/GJ (bere~end als ~~0..). Boven4ie~
diên~ tem tijde van de beproeving van d~ 5randers de ultworp op 7Ó% van de
m~~i~sle waarde ~e liggen, dat wi! zeggen, da~ gedurende een tenminste 24 uur
durende beproevln~ de ultwüi~# gemiddeld 190 g/GJ dient ~e zlJn~ Deze bepreev£ng dient gebaseerd te zijn op steenkool met en per¢~-~ntage vluchtlge stoffer
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van ketel en brander zodan£g is dat een minimale NO -uit~o~p wordt gehandhaafd~
~
Bij het gebruik van andersooztlge kolengee~oekze eenheden mag de NO -ultworp
niet hoger zijn dan 270 g!GJ.
x
Stel
De vliegasuit~~orp dient bij nie~~ te ~ou~~en kolengestook~e installati~s ~eperk
te wordem door toepa~sing van doekenfilters~ of eleetrostatisehe fiïter~
on~~orpen oç ee~ maxlmale uít~~orp onder nomm.e!e 5edrljfso~standighede~ van
-20 g/GJo Deze nitwo~pels geldt uitd~~kkeliJk ook voor kolengebruik in (zeer)
kleine installa$ies. Voor bepaalde ee¢toren waa=biJ de overgang n~ar kleinsehelige kolenstook wezen!i~k is voor het voort5es~aa~ van de sector~ ~~~ in
overleg tnsse~ de mlnisterles va~ Econo~Ische Zaken en van Volksgezondheid en
Mi!ie~hygiên~ bez%em wo~den of deze voorschriften nadere u%%~werklng behoeveno

War~eer zich ~iJ toepagsing van het in deze circulaire ges~elde problemen
zouden voordeen ~oge i~ n adviseren daarover de regionale inspecteur van de
Volksgezondheid belast met het toezicht op de h7giêne van het ~~lieu te
raadplegen.
De Staatsseeretarls van
Volksgezondheid en l~l~euh~giene~ -
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BIJLAGE VIII

(Mededelingen)

COMMISSIE
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE HET VERLENEN VAN
HNANCII~LE STEUN VOOR DEMONSTRATIEPROJECTEN OP ENERGIEGEBIED
(84/C 42101)

Uitnodiging voor het indienen van projecten op de volgende gebieden:
I. Energiebesparing
2. Vloeibaarmaking en vergasshag van vaste brandstoffen
3. Zonne-energie
4. Biomassa en winning van energie uit afval
5. Hydro-elektrische energie
6. Windenergie
7. Gebruik van vaste brandstoffen
8. Gebruik van elektris¢he energie en warmte
I. Op grond van de verordeningen van de Raad
(EEG) nr, 1971/83 en (EEG) nr. 1972/83 van
1! juli 1983 (1) en het akkoord van de budgettaire
autoriteit en onder voorbehoud van aanvaarding
van deze verordeningen door de Raad op basi~ van
het budget !984 van de Europese Gemeenschappen, kan de Gemeenschap financiële steun verlenen
voor de uitvoering van:
demonstratieprojecten op het gebied van de
exploitatie van alternatieve energiebronnen,
energiebesparing en vervanging van koolwaterstoffen;
-- industriêle proefprojecten en demonstratieprojecten op her gebied van de vloeibaarmaking en
vergassing van vaste brandstoffeo.
2. Onder projecten op het gebied van alternatieve
energiebronnen worden verstaan de projecten be-

(~) PB nr. L 195 van 19.7. 1983.

treffende de exploitatie van elke potentiële energiebron, met uitzondering van kernenergie.
Onder projecten op gebied van de energiebesparing
worden verstaan de projecten die een aanzienlijke
verbetering van het rendement van de gebruikte

Onder projecten op het gebied van de vervanging
van koolwaterstoffen worden verstaan de projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van procédés
op energlegebied ter vervanging van procédés op
basis van koolwaterstoffen, zonder dat dit leidt tot
een aanzienlijke verhoging van het primaire energieverbruik.
Onder demonstratie wordt verstaan de exploitatie
van een insta[Iafie die het mogelijk maakt alle
gegevens inzake de technische en economische
levensvatbaarbeid te verzame[en en met een zo
germg mogeliik risico over te gaan naar de industriele exploitatie van de technologie.
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Demonstratie vormt de schake[ tussen de fase van
onderzoek en de initiële ontwikkeling, welke fase
cvcntueel getest wordt op het niveau van de proefinstallatie, en de latere investeringsfase. Zij verschilt van de O & O-lase en de modelfase door de
cn onderscheidt zich van de investeringsfase doordat het daaraan verbonden risico voor de onderucmers nog te hoog is.
Op het gebied van de vloeibaarmaking en vergassiog van vaste brandstoIfen kan de Gemeenschap
echter ook steun verlenen voor de uitvoering van
industriële procfprojecten.
Onder industriële proefprojecten worden verstaan
installaties waarvan de capaciteit en de componenten van voldoende grote omvang zijr~ om de
betrouwbaarheid van de economische en technische gegevens op te voeren, waarover ll~_oet worden beschikt om van onderzoek- en ontwikkelingsfase tot de demonstratiefase en in bepaalde gevallen zelfs direct tot de industrlële en commerciële
toepassing te kunnen overgaan.

Elk project moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
ofwel betrekking hebben op de verwezenlijking
van installaties op ware grootte, die de mogelijkheid bieden tot exploitatie van alternatieve
energiebronnen of energiebespanng of vervanging van koolwaterstoffen in belangrijke hoeveelheden, ofwel betrekking hebben op de
verwezenlijking van industriële proef- of
demonstratie-installaties voor de vloeibaarmaking of vergassing van vaste brandstoífen;

betrekking hebbeh op de toepassing van technieken of procédés op produkten met een
innoverend karakter, of een nieuwe toepassing
van reeds bekende technieken, procédés of
produkten, waarvoor de O &: O-fase als afgesIoten wordt beschouwd;
-- een stimulans kunnen zijn voor andere installaties van hetzelíde type;
vcelbelovende perspectieven bieden voor industriële en commerciële levensvatbaarheid die
zijn aangetoond door voorafgaande smdies en
onderzoekingen;
-- moeilljk te finanderen zijn wegens de grote
technische en economische risico’s, zodat het

15.2. 84

zeer waarschijnlijk zonder financiële steun van
de overheid m~of van de Gemeens, chap niet
zou worden uitgevoerd;
in bcginsel worden gerealiseerd op het grondgebied van de Gemeenschap. Indien evenwel
zou blijken dat de (gehele of gedeeltelijke) tent{sering van een project in een derde land, bij
voorbeeld een ontwikkelingsland, beantwoordt
aan her communautaire belang met name
vanwege zijn eigen kenmerken, kan bij wijze
van uitzondering financiële steun voor een
dergelijk project worden verleend indien de
Commissie het project aanvaardt en het door
de Raad, op voorstel van de Commissie, wordt
goedgekeurd.
4. De gedetailleerde lijst van toepassingsgebieden
waarvoor steun kan worden verleend in het kader
van deze uitnodiging is opgenomen in bijlage:
1.1. Energiebesparlng;
1.2. Vloeibaarmaking en vergassing van vaste
brandstoffen;
1.3. Zonne-energie;
¯ 1.4. Biomassa en winning van energie uit afval;
1.5. Hydro-elektrische energie;
1.6. Windenergie;
1.7. Gebruik van vaste brandstoffen;
1.8. Gebruik van elektrische energie en warmte.
Financiële steun kan worden toegekend aan een
project in zijn geheel of aan verschillende fasen van
het project. Bij wijze van uitzondering kan in met
redenen omklede gevallen waarin geen enkele uitvoerbaarheidsstudie bekend is of beschikbaar voor
gelijkaardige projecten, de fase van de uitvoerbaarheJdsstudie eveneens in aanmerking komen
voor financiële steun.
Als een indicatie en voor het verkrijgen van een
indruk m.b.t, de inschrijvers van de hoogte van de
financiële bijdrage die de Gemeenschap aan een
project kan verlenen zij vermeld dat het budget
1984 een bedrag van 87 miljoen Ecu voorziet
t.b.v, demonstratieprojecten op her gebied van
energie.

a) De steunverIening aan een proiect en een uitvoerbaarheidsstudie gekoppdd aan een demonstratieproject en overeenstemmend met de
voorwaarden vermeld onder punt £, geschiedt
in de vorm van een financiële bijdrage van de
Gemeenschap aan dit project, waarvan de helft
onder bepaalde voorwaarden, vermeld in de
hierna volgende alinea’s b), c), d) en e), moet
worden terugbetaa~di De Gemeenschap zal
hierbij rekening houden met andere ontvangen
of in het vooruitz!cht gestdde communautaire,
nationale of andere financiële steun ten gunste
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van het proleet, alsmede niet het aandeel in het
cisico dat.rechtstreeks door de verantwoordelijken voor het project dient te worden gedragen.

b) Deze steun mag maximaal gelijk zijn aaz:
van de kosten van het project die voor stm)n in
aanmerking ko~nen. De kosten va:r~ het project
die voor steun in aanmerking komen worden
op de volgende basis berekendi

meerkosten /au het project ten opzichte
van een conventionde installatie, wanne~r
deze kunnen worden vastgesteld en zijn
opgegcven in het overzicht vande gespeei~,
ficeerde kosten;
kosten van het innovatieve gededte van het
project wanneer deze precies k~dnen’
~
worden becijferd;
totale kosten van het project, in älle overige gevallen.
De hoogte van de steun wordt voor elk project
atzonderlijk bepaald. Het terngbetaalbare
gedeelte van de steun en de gedetmlleerde terugbetalingsregeling worden vastgelegd in het
met de gegadigden te sluiten contract.

c) De helft van de toegekende financiële steun kan
eventueel aan terugbetaling onderworpen zijn,
in geval van commerciële exploitatie van de
resultaten van het demonstratieproject.:.Het
saldo is niet terugbetaalbaar, . ~
De modaliteiten vöor de {erug~e~aling worden
na onderzoek van het dossier in het contract
vastgeicgd. Er zijn meer manieren van commercáële expioltatie denkbaar:
indien het project vanuit technisch-econo-,:,
misch oogpunt als geslaagd kan worOen
beschouwd;
,’

de verkoop van materieel, materialen of
produkten die zijn verkregen op basis van
al of niet octrooieerbare resultaten en iedere andere vorm van rechtstreekse exploitatie vati dergelijke resultaten door de
contractant, alsmede de vormen v~n
dienstverlening die zijn gebaseerd op in het
kader van het contract uitgew¢rkte ptocédés;
-- de overdracht door de contractant van
industriële eigendomsrechten met inbegrip
van de know-how, of de verlening van
[icenties op de rechten die resulteren>v.~t de’
wcrkzaamheden waarop dit c~ntrac,t betrekking heeft;
ieder ander gebruik door de contractant.
van materieel, procédés of kennis resulte~
reud ~it werkzaamheden waarop dit contract betrekking heeft.

,De financiële steun voor industriële proe~proletten op het gebied van de vloeibaarmaking en
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vergassing van vaste brandstoffen hoef* niet te
worden terugbetaald.

e) De financiële steun voor de fase van de uitvoerbaarheidsstudie behoeft alleen dan voiledig
te worden terugbetaald indiën de resultaten
van de studie de mogelijkheid om over te gaan
tot een demoñ~tratieproject, aantonen en de
aanvrager binnen twee jaar na het einde van de
studie besluit de uitvoering erv~in niet te onder-

7. Alle voorstellen worden door de Commissie in
overleg met het Raadgevend Comité voor het
beheer v.an demor~~~ratiepro ecten, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Li~-Sthten,
beStudeerd aan de l{and Van de volgende d6or de
aanvragers te verstrekken gegevens:
-- een gedetailleerde beschrijving van het project,
met inbegrip van de organisatie van het beheer;
-- de uitwerking op energiegebied;

~ de evaluatie van de eventuele invloeden op het
--de termijnen vqor verwez¢Jalij~ng van het
project; ~
--. de finandële situatie en ~e techïi;che m0gelijkheden van de voor het Pr9Ject ~eranrwoordeli ke persoon. 0~f ~ers~nen ......
-- de aard en de omvang van de aan het project
verbonden technische en.econewdische risico’s;
-- de kosten en de economische levensvatbaarheid
van het projec~ eï’ de :’)oo~zi~n~ wijze van,f!~
nancieri~g; . .....

-- de mate waarin de ervaring die ter zake wordt
opge4aan, een stimulans kal) yormen voor de
verw~zenlijking van installagies van hetzelfde
type;

-- de vooruitzichten voor de toepassing van deze
installaties en de voordeten die daaruit kunnen
voortwloeien voor de economie in haar geheel;
-- de opgave va.n elke finandële steun die in een
eerder stàd~urn Vafi onderzoek en ontwikkeling
van de zijde van de Gemeenseha~ en de’ LidStaten eventueel aan het project is toeg~kend; ’
andere financiële steunmaarregelen van de
Lid:S~aten of,van de Gemeenschap ~waarin is
voorzien of die~in het ~ooruirzicht zijn gesteld;
-- alle andere gegevens die de gevraagde communautaire steun kunnen rechtvaardigen;
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-- de overwogen wijze van bekendmaking van de
resultaten van de demonstratie.

in punt 16 roezenden. De uiterste datum waarop
de aanvragen binnen dienen te zijn wordt genoemd
in punt 10.

Het voorstel dient bovendien vergezeld te worden
door een verklaring van de aanvrager waarin de
financiële problemen van het proiect worden weergegeven, te weten belangrijke technische en economische risico’s en waaruit blijkt dat het project zeer
waarschijnlijk zonder overheids- en!of Gemeenschapssteun niet gerealiseerd kan worden.

De voorstellen moeten in twee officië!e talen van de
Gemeenschap zijn opgesteld. Het totaal aantal
vereiste exemplaren is 40. Het verdient aanbeveling
voor één van de twee talen indien enigszins mogelijk het Frans of het Engels te kiezen (zie ook
,,Belangrijke aanbevelingen voor de indieners’).

a) De toegekende financiële steun wordt definitief vastgesteld op basis van de kosten van het
project, in constante waarde, die zijn vermeld
in het antwoord op de uitnodiging voor het
indienen van projecten; tijdens het verloop van
het project kunnen hierop geen prijshe>
zieningen worden toegepast.

b) In de totale kosten van het project moeten de

kosten zijn meegeteld voor een fase van proefnemingen en maatregelen ter beoordeling van
de resultaten. De duur van deze fase zal verschillen naar gelang van het project en de specifieke sector, maar mag in het algemeen niet
korter zijn dan zes maanden, terwijl de resultaten signiticam moeten zijn. Voor projecten op
het gebied van alternatieve energiebronnen
moet deze fase in het algemeen twee jaar duren.
De steun voor één enkel meetprogramma en
één schatting is uitgesloten.

c) Zonder behoorlijke en door de Commissie
geaccepteerde redenen mag de werkeliike uitvoering van het project niet aanvangen vóór de
datum van de beslissing van de Commissie
om steun te verlenen, welke is voorzien voor
november 1984. Maar in geen geval worden
eventuele uitgaven gedaan vóór deze datum
met de berekening van de steun meegenomen.
In het geval dat het een steunaanvraag betreft
voor een fase van een project waarbij voor een
eerdere fase van het projeqt reeds Gemeenschapssteun werd verleend, wordt overwogen
voor de berekening van de steun uit te gaan van
de datum waarop de aanvraag bij de Commissie werd ingediend.

9. Elke naruurlijke persoon of privaat- of publiek2
rechtelijke rechtspersoon, etke instelling of groepering die gevestigd is op het grondgebied van de
Lid-Staten, kan voorstellen voor proiecten indie-

10. Alle exemplaren vereist voor een aanvraag dienen
de Commissie (op één van de adressen genoemd in
punt 16) te bereiken uiterlijk op 31 mei 1984 om
12.00 uur. De gegadigden worden derhalve uitgenodigd hun aanvragen tiidig in te dienen i.v.m.
mogelijke vertragingen bij de post.
Geen enkele zænding ontvangen nà de uiterste
datum wordt in behandeling genomen.

Alle indieners van voorstellen zullen zo snel mogelijk in kennis worden gesteld van het besluit dat
t.a.v, hun aanvraag is genomen.
In geen enkel geval zullen de voorstellen aan de
indieners worden geretourneerd.
11. De indieners van voorstellen die al een contract

met de Commissie hebben m.b.t. één oí meerdere
fasen van een project en die steun wensen voor
volgende delen van het project hehoeven niet
opnieuw een volledige aanvraag in te dienen; zij
kunnen volstaan met een gewone brief aan de
Commissie terzake. Iedere keer als zich referentiewijzigingen voordoen t.o.v, het oorspronkelijke
voorstel of als de kosten zich wiizigen dient de
Commissie hieromtrent schriftelijk geïnformeerd te
worden. De brief dient duiddiik te refereren aan
het al met de Commissie gesloten contract, het
volgnummer dient nauwkeurig te worden vermeld,
en dient nauwkeurig alle gewenste gegevens m.b.t.
de voortgang van het project weer m geven. E.e.a.
dient geadresseerd te worden op de wiize beschreyen in punt 9 (m.b.t. de talen en het aantal
exemplaren) en in punt 10 (m.b.t. de uiterste
ontvangst bii de Commissie) van deze publikatie.
12. De voorstellen worden, met inachtneming van de
voorwaarden beschreven onder punt 1, besmdeerd
volgens een procedure die een vertrouwelijke
behandeling van alle door de indiener verstrekte
inlichtingen garandeert.
13. Indien de Commissie een voorstel goedkeurt,

Geïnteresseerde personen of instellingen moeten
daartoe hun voorstellen door middel van het ingesloten formulier aan één van de adressen genoemd

wordt een contract gesloten, tussen de Commissie
en de indïener van het voorstel. Het contract moet
binnen zes maanden na kennisgeving van de
Commissie aan de indiencr van het voorstel wor-
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den gesloten, anders vervalr de goedkeuring van de
Commissie.
Alle contracten W0rde~ 0pgesteld volgens ëeñ
standaar~Icontr]ac~ waarvfin eenexemplaar op:’het ’
in punt 16 genoemde adres kan w0rdën q&lo-egen.

!4. De contractant blijft eigenaar van de octrooieerbare uitvindingen en de tijdens de uitvoering van
het project verworven know-how. Hij moet zich er
evenwd toe "mrbïnden om
-- de regultaten vo.h het pf6iect reClitskreeks en/of ..... "
in sàràén#ëtkifi~ met dè Gèmeerisehap te ver.
spreideh; : ’ ’ ’"

om alles in het werk te stdlen ten einde de
octrooieerbare uitvindingen en de know-how
in de Gemeenschap te exploiteren of te doen
exploiteren om te voorzien in de behoeften van
de markt.

15. De contractant moet gedurende de mrvoering van
het project eén ,rtfeks tetanriische en financiële .verslagen over het verloop van het prolect opstellen
volgens het volgende ïidsch.ema:

DENEMARKEN

H¢àjbrohus
Ostergade 61
Postbok 144 ’
DK-1004 Kopenhagen K .....
Te!. (01~ 14 41 40 ’ .....

BONDSREPUBLIEK ~DUITSLAND

ZitelmannstraRe 22
D-5300 Bonn
Tel. (0228) 23 80 41
Kurfürstendamm 102
D-1000 Berlijn 31
Tel, (030) 892 40 28

FRANKKI.IK

61, rue des Belles-Feuilles
1a-75782 Parijs Cedex 16
Tel. f011 501 58 85

GRIEKENLAND
2_ Vassi,li,ssis Sofia~"
GR-TK 1602, Athene 134
Tel. 724 39 82:724 39 83; 724 39 84

een eer’s~e verslag binnen drie maanden n’a
ondertekening van liet contract;
IERLAND
daarna tu~sentijdFe versl#gen,om de zes maanden:

een’ eindv~rslag ~ij de,volmoiit~g van het werk- .
programma; dit eindverslag zal eventueel doo¢
de GemeenschaF worden verspreid.
De kosten van de opstelling van deze verslagen
moeten zqn begrepen in’de kosten van het pro/eet.

16, De voorstellen kunnen worden gerich! aan.,het
volgende adres:
Commissie van de Europese Genieensè}iäppen
Directoraat-generaal Energie
Demonstratieprolecten ,,Energm’"
Wetstraat 2{30
B-1049 Brussel.
of aan een van de pers- en,vóorlichtingsburèaus
van de C0mmìssie.t~p de volgende ,adressen:,

39 Molesworth Stree~
IRL-Dublin 2
Tel. 101) 712 244

ITALIE
Via Poli: 29
1-00187 .Rome
Tel. (06! fi78 97 22
Corso Magenta, 61
1-20123 Milaan
Tel, (02l 80 15 05/6/7/8
LUXE~41~URG

Bâtiment Jeän Monnet
Rue Alcide de Gasperi
L-Luxemburg-Kirchberg
rel. 430 11

NEDERLAND
Archimedesstraat 73
g-1040 Brussel
Tel. (02) 235 11 11

Nr. C 42/5

Lange Voorhout 29
NL-2514 EB Dett Haag
Tel. (070) 46 93 26
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Nr. C 42/6
VERENIGD KONINKRIJK

Engeland
8 Storey’s Gate
UK-Londen SW1 P3
Tel. (01) 222 81 22

4 Cathedral Road
UK-Cardiff CFI 9SG
Tel. (0222) 37 16 31
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Schotland
7 Alva Street
UK-Edinburgh EH2 4PH
Tel. (031) 225 20 58
Noordqerland
Windsor House
9/15 Bedford Street
UK-Belfast BT2 7EG
Tel. 407 08

15.2.84

