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Wie ben ik om hierover iets te zeggen.. 
...en wat is het HPT Lab? 

HPT Lab: Een lab voor gesteentemechanisch onderzoek 
bij hoge druk en temperatuur 



Wat doen we op het HPT Lab?  

•Experimenteel onderzoek naar: 
 

  -  respons van gesteente-materialen in de aardkorst
 op druk / spanning 
 
    - breukvorming en wrijving 
 
    - effecten van vloeistof 
 
     
 

• bij verhoogde temperatuur en druk: 
 

     - equivalent aan dieptes tot ca. 40  km 
            
  

BANG!
!!!!!!! 



Waarom doen we dit onderzoek?  



Dichter bij:  Gebruik vd ondergrond  



Hoe doen we dit onderzoek? 

Experimenten op 
gesteentemonsters..  

 

 

 

 

…bij de echte 
condities van de 
aardkorst !! 



We kijken ook naar de microscopische 
processen 



Terug naar Groningen: Het Gasveld 

Technical Addendum to Winningsplan Groningen 2013, NAM 

100 km 

  Basisinformatie: 

• 1 vd grootste gasvelden ter wereld 

• Ontdekt  in de 1950’s  

• Productie sinds 1963 (tot 2030?) 

• Operator NAM (Shell/Exxon) 

• Grootste veld Shell  & Exxon 

• Belangrijk energie/geldbron NL  

• Actief meer dan 50 jaar 



De Geologie 

Technical Addendum 
to Winningsplan 
Groningen 2013, 

NAM 

Slochteren zandsteen - het reservoir: 
• Ouderdom: Perm 260-270 ma (woestijn afzettingen) 

• 100-250 m dik, ∼3 km diepte (650 bar gesteentedruk) 

• Gasdruk: Was 350 bar, nu ∼80 bar 
 

Caprocks:   
-Ten Boer Claystone  
-Zechstein evaporiten 



Het reservoir 260 Mjr geleden en nu 

breuklijn 
 

          Zandsteen 



Effecten van gaswinning:   
1. Bodemdaling als gevolg van reservoircompactie  

• Groningen field 
• 25 MPa P-drop 
• Life: 1963-2030+ 
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Effecten van gaswinning:   
2. Aardbevingen - Induced seismicity (www.namplatform.nl/) 

• Frekwentie en magnitude neemt sinds 1990 toe 
• Correlatie met bodemdaling   
• Nieuw 2016: correlatie met breuken !!!!! 
• Max tot nu toe = Huizinge M3.6 2012 



Nieuwe seismometers plus event locations 2014-2016 
(Spetzler & Dost GJI 2017) 

KNMI 
 

Effecten van gaswinning:   
2. Aardbevingen – laatste ontwikkelingen 



reservoir 

3 km 

500 μm 500 μm 

Dalende gasdruk geeft  
toenemende verticale 

gesteente druk.... 

Hoe leidt gaswinning tot bodemdaling en 
seismiciteit? 



reservoir 

3 km 

500 μm 500 μm 

...dus compactie van 
het reservoir en 
beweging langs 

breuken... 

Hoe leidt gaswinning tot bodemdaling en 
seismiciteit? 



reservoir 

3 km 

500 μm 

...leidend tot bodemdaling 
en aardbevingen 

Hoe leidt gaswinning tot bodemdaling en 
seismiciteit? 



A) Compactie van het Slochteren Zandsteen: Hoe werkt dat?  

B) Breuksterkte / wrijving: wat bepaald of een breuk seismisch is?  

Data hierover = CRUCIALE INPUT VOOR MODELLERING VAN 
SYSTEEMGEDRAG 

Onderzoeksbijdrage HPT Lab: Het NAM Project 
 

  



A. Hoe werkt compactie van het reservoir? 

Welke processen zijn actief? 

  Hypotheses: 
 

• Elastisch vervorming (<0.1%) 
  (conventionele verwachting) 
 

• Inelastisch vervorming ???? 
 

• Kruip ??? 
 

• Combinaties?  

   Reservoir zandsteen 
(slijpplaatje – doorsnede 

onder de microskoop) 



A. Hoe werkt compactie van het reservoir? 

Welke processen zijn actief? 

Stap 1: Monsters voor lab experimenten  

Boorkernen uit Stedum en Zeerijp (nov 2015) 
 



Lab experimenten met zandsteen monsters 

“Triaxial tests”  bij in-situ gasveld conditions 

Triaxial loading 
(σ1 -σ3) < 50 or 80 MPa 
Peff  = 15 MPa 
T  = 100°C 
 
Multistep stress 
relaxation tests: 
Incremental loading,  
+ 16 hours stress 
relaxation 
 
Hydrostatic loading tests 

Pijnenburg, Verberne, Hangx and Spiers  (JGR 2018) 



Resultaten: Elastische v. inelastische vervorming 

12-24% porosity 12-24% porosity 

• Vervorming nooit 100% elastisch 
 

• Inelastisch effecten nemen sterk toe bij hogere porositeit 

Pijnenburg, Verberne, Hangx and Spiers  (JGR 2018) 



Inelastische vervorming neemt toe bij porositeit boven de 20% 

Effect van porositeit op inelastische  vervorming 

Pijnenburg, Verberne, Hangx and Spiers  (JGR 2018) 



Inelastische mechanismen op microschaal  

Zandkorrels verschuiven               Zandkorrels breken         
   

Spiers et al (NJG 2018) 



fault 

reservoir 

1. Bij welke spanning gaat een breuk bewegen?  

2. Gaat het dan zacht bewegen of plotseling met een aardbeving? 
 
 

B. Breuksterkte/wrijving en seismiciteit  



Hoe zien breuken eruit? Vol breukmeel ! 



Breukwrijvings-experimenten: met “breukmeel” 



Resultaten voor gesimuleerde Groningse breuken 



Implicaties 

Top reservoir is “mechanisch gevoelig”  
voor aardbevingen 

 



Zijn de lab testen niet te klein? 

Om veldschaal te modelleren  
moeten we de breukwrijving weten 
…..op meter schaal  !!! 

?? 

?? 



Dus naar China (China Earthquake Admin Beijing)! 



…En dan naar Japan  
Large scale earthquake simulator 

National Inst for Earth Sciences Research and Disaster Resilience 

 



Eerste wrijvings-experiment ter wereld  
op meter schaal 



Hoe ver zijn we nu gekomen?  



Hoe ver zijn we nu gekomen?  

Modellering van het 
aardbevingsproces is 
mogelijk met betere 

fysische basis 
 

Buijze et al (NJG, 2017) 
 



Enige conclusies mbt Groningen 
 
• Gaswinning veroorzaakt compactie → breukbeweging  
       → aardbevingen 

• Beter fysisch begrip door fundamenteel onderzoek  

• Kwantificering maakt modelering realistischer 

• Maar er is nog veel te doen !!!!! 

• Grote vraag nog:  Wat gebeurd waneer gaswinning stopt?  

• Aardbevingen gaan stoppen… maar hoe lang duurt het?  

• Nog onvoldoende basis om te zeggen (1-10-100 jaar?) 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Resultaten: Elastische v. inelastische vervorming
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

