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Wereldwijd zit er meer dan genoeg energie in de grond. Alleen al in de buitenste zes 

kilometer aardkorst zit 50.000 keer zoveel energie als in alle olie- en gasvoorraden ter 

wereld. [22] 

Hier wordt nog maar weinig gebruik van gemaakt. Maar door de stijgende olie- en gasprijzen 

wordt winning van aardwarmte economisch rendabel. Aardgas wordt steeds duurder en is 

niet onuitputtelijk. Daarom wordt er in Nederland steeds vaker gedacht aan het gebruik van 

aardwarmte.  

Voorbeelden waar aardwarmte in Nederland goed kan worden gebruikt zijn: kassen, 

gebouwen en de industrie. Kassen bedekken in Nederland 10.000 ha, waarvan 60% zich 

bevindt in grote clusters. Daarnaast zijn woonwijken en flats grote potentiële afnemers van 

aardwarmte. Bovendien kan de warmte goed gebruikt worden in de industrie voor 

bijvoorbeeld het drogen van grondstoffen.  

 

 

Echter, geothermisch water kan lastig zijn om mee te werken. Alle elementen uit het 

periodieke system kunnen aanwezig zijn in het formatiewater. De chemische 

watersamenstelling kan sterk verschillen, zelfs binnen een klein gebied. Deze verschillen zijn 

ontstaan door de geologie, de temperatuur, de druk en de waterbron.  

Geothermisch water wordt geproduceerd en geïnjecteerd via de casing. Doordat het water 

door de casing stroomt kunnen er mineralen uit het water neerslaan op de binnenwand van 

de casing of kan de casing worden aangetast door bijvoorbeeld agressieve stoffen.  

Respectievelijk worden deze processen scaling en corrosie genoemd. Ook is het mogelijk dat 

beide processen tegelijk voorkomen. 

Deze processen kunnen zeer veel verschillende negatieve gevolgen hebben voor het 

succesvol verlopen van het oppompen van geothermische water. Bijvoorbeeld kunnen de 

casing en de apparatuur beschadigd raken, er kunnen lekken ontstaan in de casing of de 

stroomsnelheid van het rondgepompte water kan verlaagd zijn. 

Stalen casings hebben vaak veel last van corrosie, gedacht wordt dat door het gebruik van 

nieuwe materialen, zoals “composiet” geen corrosie meer optreedt. Het is nog niet bekend 

of neerslag (scale) zich makkelijker hecht aan composiet of staal.  

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van deze studie is het vergelijken van de gevolgen van het rondpompen van 

‘geothermisch’ water bij verhoogde temperaturen voor composiet en voor stalen putten. De 

onderzoeksvragen zijn: “Bij welk materiaal ontstaat er meer scale?”  en “Wordt een  

composiet casing minder aangetast door corrosie?” Dit wordt onderzocht door in een 

experiment beide materialen gelijktijdig aan hetzelfde geothermische water bloot te stellen. 

Hiervoor  wordt er ook aandacht besteed aan het vergelijken van de 

materiaaleigenschappen. 
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2. Theorie 

2.1 Scaling 
Scaling is een type fouling, wat betekent dat ongewenste materialen zich accumuleren op 

vaste oppervlakken, ofwel neerslaan. 

De vorming van scale kan zeer snel gaan, tot wel 1 mm per dag. [1] 

Er zijn veel verschillende types neerslagen mogelijk in verschillende geothermische gebieden 

en zelfs binnen één gebied. Dit komt doordat de samenstelling van het formatiewater zeer 

kan verschillen.  

 

Oorzaken van scaling kunnen zijn: [2] 

· Opgeloste zouten die door een druk- of temperatuurverandering neerslaan 

· Het meekomen van colloïdale deeltjes uit de formatie die zich ophopen 

· Biologische processen zoals de accumulatie van bacteriën  

 

In dit verslag wordt alleen gekeken naar scaling door het neerslaan van opgeloste zouten en 

mineralen. 

 De afhankelijkheid van het zout of de mineralen van de temperatuur en het voorkomen van 

verdamping is vaak de oorzaak dat het zout of het mineraal neerslaat. Hierbij wordt nog het 

onderscheid gemaakt tussen normale en retrograde temperatuursafhankelijkheid. Bij zouten 

met een normale afhankelijkheid verhoogd de oplosbaarheid bij toenemende temperatuur. 

Deze zouten zullen dus neerslaan op koelere oppervlakken. Wanneer het hete grondwater 

naar boven stroomt, zal de temperatuur dalen, hierdoor neemt de oplosbaarheid af en 

kunnen dus mineralen neerslaan. 

Bij zouten met een retrograde afhankelijkheid wordt de oplosbaarheid verbeterd met 

afnemende temperatuur; deze zouten zullen dus neerslaan op hete oppervlakken. Een 

voorbeeld van een zout met retrograde oplosbaarheid is calciumsulfaat (zie figuur 2).   

Verder hebben ook CaCO3 en Mg(OH)2 retrograde oplosbaarheid. [3]  

Verder is ook druk van invloed op het neerslaan van mineralen. Als de druk wordt verlaagd, 

wat het geval is wanneer het water omhoog wordt gepompt, zullen mineralen eerder 

neerslaan omdat de oplosbaarheid afneemt. 

Bovendien zijn ionen die in het water zijn opgelost ook van invloed op de oplosbaarheid van 

de verschillende zouten. Voor een grove afschatting kan er worden verondersteld, dat 

wanneer er geen van de ionen van het op te lossen zout in de oplossing aanwezig zijn, de 

oplosbaarheid groter is dan in zuiver water. Als er wel gemeenschappelijke ionen in de 

oplossing zitten is de oplosbaarheid lager dan wanneer het opgelost zou worden in zuiver 

water. [19] 
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2.1.1 Reacties 

Precipitatie is de vorming van een vaste stof uit een oplossing door een chemische reactie of 

diffusie. Een precipitaat is een niet oplosbaar reactieproduct. De reacties waardoor een 

precipitaat kan ontstaan zijn neerslagreactie, zuur-base reactie en redox-reactie. Deze 

reacties worden hieronder verder uitgelegd.  

 

Neerslagreactie 

Een precipitaat kan ontstaan doordat ionen van partner verwisselen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij de volgende reactie: 

 

AgNO3 (aq)+ NaCl (aq) à AgCl (s) + NaNO3 (aq) 

 

Dit wordt een neerslagreactie genoemd. 

Een neerslagreactie kan worden voorspeld aan de hand van tabel 1. De aanwezige kationen 

(de positieve ionen aan de linkerzijde van de tabel) zijn slecht, matig of goed oplosbaar in 

water met bepaalde anionen (de negatief geladen ionen aan de bovenzijde van de tabel). 

Relatief wordt dit genoteerd als s, m of g.  Indien het slecht oplosbaar is betekend dit dat 

minder dan 0,01 mol per liter kan oplossen in water en er zich makkelijk een zout zal 

vormen. Van een matig oplosbaar zout lossen maximaal tussen de 0,01 en de 0,1 mol per 

liter op; een zout wordt goed oplosbaar genoemd als er meer dan 0,1 mol per liter oplossen.  

 

 

 

 

 

Figuur 2 [B] 
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De ionen in tabel 2 zijn aanwezig in het formatiewater, wat in 

dit onderzoek wordt gebruikt. 

Zoals is af te lezen in tabel 3, zijn Na
+
 en K

+
 altijd goed 

oplosbaar in combinatie met bijna alle anionen. Echter kunnen 

Ca
+
,  Mg

2+
, Ba

2+
 en Fe

2+
 wel neerslaan als ze met bepaalde 

anionen in het water aanwezig zijn.  
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Fe
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 s s g g - s g - g s 
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 - s g m s s g s - s 

K
+
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2+

 s s g g g g g g g g 
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+
 g - g g g g g g g g 
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+
 - - g g g - g - g - 

Pb
2+

 s s m m s s g s s s 

Sn
2+

 s s g g g s - - g s 

Zn
2+

 s s g g g s g s g s 

Tabel 1: Oplosbaarheidstabel voor zouten. [C] 

– betekent dat het zout niet bestaat of dat het reageert met water. 

 g/L mol/L 

Na
+ 

36,3 1,58 

K
+ 

0,2 0,0051 

Ca
2+ 

3,6 0,09 

Mg
2+ 

0,8 0,033 

Sr
2+ 

0,58 0,0066 

Ba
2+ 

0,035 0,00026 

Fe
2+ 

0,033 0,00059 

Cl
-
 55 1,55 

SO4
2- 

0,15 0,0016 

H4SiO4 0,06 0,00062 

HCO3 0,02 0,00033 

H3PO4 0,02 0,00021 

Tabel 2: De ionen met hun 

concentraties aanwezig in 

het formatiewater.  
 

kation Anion (aanwezig in formatiewater) dat slecht (s) of  

matig (m) oplost met het kation 
 

 

 

Na
+
 en K

+ 
    

Ca
2+

 OH
-
 (m) CO3

2-
 (s) SO4

2-
 (m) PO4

3-
 (s) 

Mg
2+

 OH
-
 (s) O

2-
 (s)  CO3

2-
 (s) PO4

3-
 (s) 

Ba
2+

 CO3
2-

 (s) SO4
2-

 (s) PO4
3-

 (s)  

Fe
2+

 OH
-
 (s) O

2-
 (s) CO3

2-
 (s) PO4

3-
 (s) 

Tabel 3:   Mogelijke neerslagen. 
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Zuur-base reactie 

Een tweede manier om een precipitaat te vormen is via een zuur-base reactie. De vorming 

van natriumchloride is een voorbeeld van een zuur-base reactie die een  precipitaat vormt. 

HCl (aq) + NaOH (aq) à H2O(l) + NaCl (s)  

 

Redox-reactie 

Een redox-reactie heet volluit een reductie-oxidatie reactie. Hierbij worden één of meer 

elektronen overgebracht op de reactiepartner.  

Cu
2+

 + 2 e
-
 àCu (s)     

Fe (s) àFe
2+

 + 2 e
-   

 

Totaal reactie: Fe (s) + Cu
2+

 à Fe 
2+

 + Cu (s) 

Bij deze reactie wordt dus koper neerslag gevormd. 

Het roesten van ijzer is ook een redox-reactie, zie hiervoor paragraaf 2.2. 

 

2.1.2 Oplosbaarheidsproduct 

Scaling ontstaat doordat de oplosbaarheid van een stof wordt overschreden. De 

oplosbaarheid van een zout in water kan door een chemische reactie worden beschreven, de 

zogenoemde dissociatie. Het oplosbaarheidsproduct Ksp die dan voor de berekening van de 

oplosbaarheid wordt gebruikt, is in feite de thermodynamische evenwichtsconstante van de 

dissociatie reactie. Deze evenwichtsconstante is specifiek voor een zout. Hoe lager de Ksp, 

des te slechter lost het zout op en des te makkelijker ontstaat er een neerslag. 

Bijvoorbeeld is het oplosbaarheidsproduct van loodsulfide in zuiver water: 

PbS  à Pb
2+

 + S
2-

       ksp=[Pb
2+

] [S
2-

] = 8,8 * 10
-29

 [4] 

Of meer algemeen: aA + bB +  … à … + yY + zZ  Ksp=  

 

Activiteit 

Wisselwerkingen tussen ionen zijn Coulomb krachten die ook over lange afstanden werking 

hebben. Dus al bij lage concentraties van ionen opgelost in het water, zullen de ionen een 

wisselwerking op elkaar uitoefenen. Elektrolytsystemen gedragen zich dus altijd als niet-

ideaal. Hoe hoger de valentie is van de vrije ionen des te sterker is het niet-ideale gedrag. De 

kracht die ionen op elkaar uitoefenen wordt beschreven met de volgende formule: F =   

waarin is z de valentie van een ion en d de afstand tussen de ionen. Om rekening te houden 

met deze niet-idealiteit, wordt in het algemeen voor de berekening van het 

oplosbaarheidsproduct niet de concentratie maar de activiteit gebuikt. 

Tussen activiteit en concentratie van stof X bestaat de volgende relatie: 

(X)= γ * [X] Hierin is γ de activiteitscoëfficiënt van ion X 

    (X) de activiteit van ion X 

    [X] de concentratie van ion X  

 

In het voorbeeld van loodsulfide wordt het oplosbaarheidsproduct bij hogere concentratie 

dus gelijk aan: Ksp = γ+ [Pb
2+

]  γ- [S
2-

] = (Pb
2+

) (S
2-

) 

 

Of in het algemeen:  Ksp =  

In ideale oplossingen, vaste stoffen en vloeistoffen wordt γ gelijk aan 1.  
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Activiteitscoëfficiënt berekenen 

De wisselwerkingen tussen de vrije ionen (en andere geladen deeltjes) worden beschreven 

door γ+- , de gemiddelde activiteitscoëfficiënt. Hierbij geldt  γ+-
v
 = γ+

v+
 *  γ-

v-
 . [19] 

De activiteitscoëfficiënt is afhankelijk van alle ionen; om dit goed te beschrijven wordt de 

samenstelling niet in concentraties, maar in de zogenoemde ionensterkte I gegeven.  
 

I = 0,5 Σ ci zi
2
 [mol/L] 

ci= concentratie van ion i [ mol/L] 

zi = valentie van ion i 

 

Voor de berekening van de activiteitscoëfficiënt bestaan er verschillende modellen. De 

Debye-Hueckel theorie is de eerste theorie die de wisselwerkingen van ionen beschreef. De 

oorspronkelijke vorm representeert data voor I < 0,005 mol/L. 

log(γ)= -0,509 z
2
 √I    voor I < 0,005 

 
Voor iets hogere concentraties, tot 0,1 mol/L, is de oorspronkelijke vorm niet voldoende. 

Dan kan beter met de extended Debye-Hueckel theorie worden gewerkt: 

log(γ)= -0,509 z
2
                     voor 0,005 < I < 0,1 

 

Voor nog hogere concentraties, waar dus niet alleen attractieve maar ook repulsieve 

krachten heersen, kan beter de Stokes vergelijking worden toegepast: 

log(γ)= -0,509 z
2
  (  - 0,2*I  )    voor 0,1 < I < 0,5 

 
Het product van de concentratie en de activiteitscoëfficiënt van een ion geeft de activiteit 

van het ion: ai = γi      

Hier is  c0 de standaardconcentratie van 1 mol/liter. Deze term wordt meegenomen zodat 

het een dimensieloos getal wordt. 
 

Reactie quotiënt  

Wanneer we willen weten of in een bepaalde oplossing een neerslag zal worden gevormd, 

moeten we de concentraties in het water vergelijken met de evenwichtsconcentraties. 

Hiertoe moeten we eerst de reactie quotiënt (Q) uitrekenen. Q beschrijft in feite hetzelfde 

als de evenwichtsconstante, maar dan gebaseerd op de concentraties, of andere grootheden 

die de samenstelling en de bijbehorende activiteitscoëfficiënten beschrijven van de ionen. 

Dus als bijvoorbeeld de volgende reactie optreedt: H2(g) + I2 (g) ß à 2 HI (g) 

kunnen we met behulp van de bekende partiële drukken Q berekenen:  

Q =    [4] 

 

Vervolgens vergelijken we Q met K. Wanneer Q groter is dan K, zijn de partiële drukken of 

molaire concentraties van de reactieproducten (in dit geval HI) hoger dan de 

evenwichtswaarden, zodat de reactie dus in de richting van de beginstoffen zal lopen (H2 en 

I2). Wanneer Q kleiner is dan K zal de reactie in de richting van de reactieproducten lopen. 
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Wanneer Q gelijk is aan K is de oplossing in evenwicht en zal de reactie niet extra 

beginstoffen of reactieproducten vormen.  

Een zout zal dus neerslaan als Ksp < Q. 

Dus hoe groter Ksp des te moeilijker een zout zal neerslaan. 

 

In het algemeen wordt de invloed van de druk op het oplosbaarheidsproduct verwaarloosd. 

Dus het oplosbaarheidsproduct van een elektrolyt is alleen afhankelijk van de temperatuur. 

Dit betekent niet dat de oplosbaarheid van een elektrolyt constant is bij een constante 

temperatuur, de oplosbaarheid hangt namelijk ook nog af van onder andere het aantal en 

soort ionen in de oplossing. 

 

Saturatie-index 

Een andere manier om af te kunnen schatten of een zout of mineraal neerslaat of niet is via 

de zogenaamde saturatie-index SI, zie onderstaande vergelijking. Dit komt op hetzelfde neer 

als het vergelijken van Q met K, alleen komt er nu een getal uit dat bepaald of er een zout 

kan vormen; als het SI getal groter is dan nul, kan er een zout vormen. Wanneer het getal 

gelijk is aan nul is de oplossing verzadigd en wanneer het getal kleiner is dan nul kan er geen 

zout vormen.  

SI = log ( )   [5]  

waarin: 

SI = saturatie-index  

Kspij = oplosbaarheidsproduct zout ij  

IPij = ionproduct van vrije ionen i en j = γ+ [i] γ- [j] 

 

IP is dus te vergelijken met Q (het reactiequotiënt). 

 

Voorbeeld 

We nemen als voorbeeld het wel of niet vormen van het zout calciumsulfide (CaSO4). 

Voor de berekening van de ionsterkte is de concentratie van de ionen (Ca
2+

 en SO4
2-

) nodig. 

Het De Lier formatiewater bevat 3,6 gr/L Ca
2+

. Om de concentratie in mol/L te verkrijgen 

delen we door de molaire massa: 3,6/40,08 = 0,0898 mol/L. 

Op dezelfde manier geldt voor SO4
2-

 dat de concentratie van 0,15 gr/L wordt omgerekend in 

0,00156 mol/L. 

De valentie (z) voor beide ionen is twee. Deze gegevens worden vervolgens ingevuld in de 

formule voor de ionsterkte (I). 

 

I = 0,5 Σ ci zi
2
 

I= 0,5 * (0,0898 *2 + 0,00256 *2 ) = 0,09136 

Voor 0,005 < I < 0,1 geldt de volgende formule voor de activiteitscoëfficiënt:  

log(γ)= -0,509 z
2
                 

Hieruit volgt dat γ= 0,34. 

 

Vervolgens kunnen we IPij uitrekenen: IP= γ+ [Ca
2+

] γ- [SO4
2-

]= (0,34 * 0,0898) (0,34 * 

0,00156) = 1,59 * 10
-5 

De waarde van Ksp voor CaSO4 is bekend en is 2,4 * 10
-5

    [4] 



 11 

Ten slotte worden deze gegevens ingevuld in: SI = log ( ) 

SI = log( ) = -0,18 

De saturatie-index is dus kleiner dan nul, dit betekent dat onder deze omstandigheden het 

zout niet zal neerslaan. 

 
Formatiewater 

Echter zijn niet alleen Ca
2+

 en SO4
2-

 aanwezig in de oplossing, maar nog veel meer andere 

ionen. Hierdoor zal de ionsterkte flink verhoogd worden. Door alle concentraties (mol/L) te 

vermenigvuldigen met de valenties in het kwadraat en deze bij elkaar op te tellen, wordt de 

werkelijke ionsterkte 1,83. 

Dit betekent dat I> 0,5 en dat er dus geen formule is om de activiteitscoëfficiënt te 

berekenen. Om toch een indicatie te krijgen, nemen we de formule voor 0,1 < I < 0,5  

log(γ)= -0,509 z
2
  (  - 0,2*I  )     

Hieruit volgt dat de activiteitscoëfficiënten voor Ca
2+

 en SO4
2- 

 0,38 zijn.  

 

IP= γ+ [Ca
2+

] γ- [SO4
2-

]= (0,38 * 0,0898) (0,38 * 0,00156) = 1,98 * 10
-5 

De waarde van Ksp bij 25 graden Celsius voor CaSO4 is 2,4 * 10
-5

    [4] 

Omdat het formatiewater ongeveer 60° C is, en het oplosbaarheidsproduct afhankelijk is van 

temperatuur, zal de Ksp dus ook veranderen. Met de volgende formule is het 

oplosbaarheidsproduct bij andere temperaturen te berekenen. 

 

 

Waarbij R= de gasconstante = 8,314472 J/(K mol) 

K(T2) = oplosbaarheidsproduct bij T2 

K(T1) = oplosbaarheidsproduct bij T1 

∆H° = reactie enthalpie  

 

In deze situatie geldt: ∆H° = -1434,11 kJ/mol  [4] 

   T1 = 25 ° C = 298 K 

   T2 = 60 ° C = 333 K 

   K(T1) = K(25) = 2,4 *10
-5

 

Hiermee is vervolgens K(T2) te bepalen: K(60) = 2,3 *10
-5

 

 

Ten slotte worden deze gegevens ingevuld in: SI = log ( ) 

SI = log( ) = -0,06
 

De SI waarde is dus kleiner dan nul, dit betekent dat er geen neerslag zal ontstaan. 

  

Deze berekeningen zijn ook uitgevoerd op de andere mogelijke neerslagen. Deze zijn 

weergegeven in tabel 4.  
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Tabel 4: Berekening voor de saturatie index 

 

 

Mogelijke neerslagen waarvan in de literatuur geen Ksp en/of reactie enthalpie bekend is, 

zijn opgezocht in het MSDS Chemiekaartenboek:  

                          Solubility 

MgO niet oplosbaar in heet water 

Mg3(PO4)2 niet oplosbaar 

Ba3(PO4)2 niet oplosbaar 

FeO niet oplosbaar 

FeCO3 niet oplosbaar 

FePO4 niet oplosbaar in heet water 

Fe2O3 Niet oplosbaar 

Fe3O4 Niet oplosbaar  

CaC2O4 Niet oplosbaar 

Tabel 5: oplosbaarheid van mineralen 

 

Bij een temperatuur van 60°C en de concentraties van de De Lier Formatie zijn dus veel 

neerslagen mogelijk (positieve SI of niet oplosbaar). Alleen MgCO3  en CaSO4 zullen niet 

neerslaan. 

 
 

Andere aspecten in scaling 

Maar oververzadiging is niet het enige aspect dat zorgt voor scaling. Ook de kinetica speelt 

een belangrijke rol bij het voorkomen van scale. De kinetica gaat over twee processen in de 

neerslagvorming, namelijk nucleatie (het eerste begin van de kristalgroei) en kristalaangroei. 

Daarnaast is neerslagvorming afhankelijk van de oppervlakteruwheid. Hoe ruwer het 

oppervlak van de casing is, des te makkelijker zal een neerslag zich vormen aan het 

oppervlak. Wanneer een precipitaat zich heeft gevormd aan het oppervlak is daarmee de 

oppervlakteruwheid toegenomen en hierdoor zullen nieuwe mineralen nog gemakkelijker 

neerslaan. [6]   

          valentie        

 kation anion  H° [4] [21] IP ksp(25) [4] [20] ksp(60)  SI 

CaSO4 2 2  -1434,1 1,98036E-05 0,000024 2,25823E-05  -0,06 

CaCO3 2 2  -1207,1 4,1581E-06 8,7E-09 8,26537E-09  2,70 

Ca3(PO4)2 2 3  -4120,8 7,84505E-07 1,0E-26 8,4E-27  19,97 

Ca(OH)2 2 1  986,09 0,264446309 4,7E-06 4,9E-06  4,73 

MgCO3 2 2  -1095,8 1,5204E-06 6,8E-03 0,006490887  -3,63 

Mg(OH)2 2 1  -924,54 0,096694112 5,6E-12 5,38444E-12  10,25 

BaCO3 2 2  197,35 1,17774E-08 2,6E-09 2,62188E-09  0,65 

BaSO4 2 2  -1473,2 5,60916E-08 1,1E-10 1,03331E-10  2,73 

Fe(OH)2 2 1  -569 0,002218027 4,9E-17 4,78305E-17  13,67 

SrCO3 2 2  -291,2 3,05828E-07 5,6E-10 5,53119E-10  2,74 

SrSO4 2 2  -345,2 1,45655E-06 3,4E-07 3,35053E-07  0,64 

Sr(OH)2 2 1  -229,3 0,019450006 0,0064 0,006337997  0,49 
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2.1.3 Scale componenten 

Scale in geothermische toepassingen bevat meestal in ieder geval één van de volgende 

componenten: calcium, silica and sulfide. 

 

Calcium scales 

Calciumcarbonaat vormt vooral wanneer er een drukval plaatsvindt, dan zal CO2 dat in 

oplossing is, uit de oplossing komen. (Henry’s law: De oplosbaarheid van een gas in een 

vloeistof is evenredig aan de druk[4]). Dit is vooral het geval na bochten in pijpleidingen. 

Hierdoor is het CO2 gehalte in de oplossing kleiner en dus zal de pH toenemen. Bij een 

hogere pH is de oplosbaarheid van calciumcarbonaat veel lager en zal het dus neerslaan. 

Ca(HCO3)2  (aq) à CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l) 

Het komt voor in een bepaald interval in de casing en wordt ook wel ‘kookpunt scaling’ 

genoemd. 

 

Silica scales 

Silica scales zijn de moeilijkst te verwijderen scales die voorkomen in de geothermie. 

Formatiewater bevat bijna altijd silica. De silicaconcentratie in het water is direct gerelateerd 

aan de watertemperatuur. Hoe hoger de temperatuur, des te meer silica in het water is 

opgelost. Wanneer het geothermische water door de casing naar het oppervlak stroomt, zal 

de temperatuur dalen en daardoor daalt de oplosbaarheid van silica. Silica kan dan 

neerslaan als amorfe silica of het anion kan reageren met een van de kationen zoals Fe, Mg, 

Ca en Zn. [8] 

Amorfe silica is lastiger te verwijderen en kan in het gehele productiesysteem voorkomen. 

Als de watertemperatuur gedaald is tot het saturatiepunt van silica, zal silica zeer snel 

neerslaan en de pijpleiding blokkeren. De neerslag snelheid van silicascale hangt af van de 

pH, de ionsterkte, de temperatuur en de amorfe silica over-saturatie. [9] 

 

Sulfide scales 

Sulfide ionen zijn anionen die met bepaalde kationen een sterke scale vormt dat moeilijk te 

verwijderen is. 

Een voorbeeld van een sulfide scale is ijzersulfide. Voor het vormen van deze scale zijn 

waterstofsulfide en ijzer nodig. Waterstofsulfide kan ontstaan door sulfaat reducerende 

bacteriën, decompositie van sulfaat bij hoge temperaturen of het wordt in de casing 

geïnjecteerd voor gaslift (het omhoog brengen van vloeistof door het injecteren van een 

gas). IJzer kan gevormd worden uit de formatie (vooral bij zandsteen) en kan ook ontstaan 

door corrosie processen. [7] 
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2.2 Corrosie 
Corrosie is het degraderen van een materiaal door een ongewenste chemische reactie, vaak 

een oxidatie reactie [4]. Geothermisch water kan zeer schadelijk zijn voor het materiaal waar 

de vloeistof door stroomt omdat het zeer corrosief kan zijn. Het water is warm en bevat veel 

opgeloste stoffen.  

Er zijn een aantal stoffen die het formatiewater kan bevatten die zeer corrosief zijn, 

namelijk: [8]  

- Koolstofdioxide 

- Waterstofsulfide 

- Waterstofchloride 

- IJzersulfide 

- Zwavelzuur 

- Zuurstof 

- Gedispergeerde korrels 

Daarnaast hebben de temperatuur en de vloeistofstromen ook invloed op de corrosie. 

Aantasting door corrosie wordt namelijk versneld door de relatieve beweging van een 

corrosieve vloeistof en een metaaloppervlak. De aantasting vindt plaats in gebieden met 

hoge snelheid of turbulente stroming. [24] 

Bovendien zijn oplossingen met een pH kleiner of gelijk aan 3,5 zeer corrosief (zie figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Door corrosie neemt de materiaalsterkte af. Dit komt doordat de corrosieproducten (oxides 

en zouten) minder sterk zijn ingebouwd in het rooster van de vaste stof dan het metaal zelf. 

Hierdoor kunnen de corrosieproducten afbrokkelen en de echte dikte van het metaal wordt 

dunner waardoor zelfs gaten kunnen ontstaan. Daarnaast nemen corrosieproducten een 

groter volume in dan het metaal.  De gevormde corrosieproducten hebben namelijk op 

molaire basis een tot viervoudig volume ten opzichte van het oorspronkelijke 

ongecorrodeerde staal. Doordat de reactieproducten niet goed kristallijn zijn en een hoge 

 

Figuur 3 [D] 
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porositeit bezitten, kan het uiteindelijke volume wel tienvoudig zijn toegenomen ten 

opzichte van het oorspronkelijke uitgangsmateriaal. [25]  

 

Niet alleen aan de binnenkant van de casing, maar ook aan de buitenkant is er kans op 

corrosie. Vooral bij de eerste meter onder de cellar (een gegraven gat dat nodig is voor het 

boren) is er vaak sprake van corrosie aan de buitenzijde, doordat er hier water, zuurstof en 

waterstofsulfide aanwezig zijn. [2] 
 

 

Typen corrosie 

Corrosie typen kunnen worden onderscheiden gebaseerd op de chemische reacties die 

verantwoordelijk zijn voor corrosie. Hier worden alleen de typen corrosie besproken die 

kunnen voorkomen bij geothermie.  

 

Algemene aantasting 

Dit wordt ook wel gelijkmatige aantasting genoemd. Het is de minst gevaarlijke vorm van 

corrosie, omdat de aantasting plaatsvindt over het gehele oppervlak van een metalen 

voorwerp.  

De mate van aantasting is gemakkelijk te bepalen door bijvoorbeeld de gewichtsafname per 

tijd per oppervlakte-eenheid of de meer gebruikelijke dikteafname per tijd (mm/jaar). [12] 

 

Zuurstofcorrosie 

Dit is de belangrijkste vorm van corrosie, ook wel roesten genoemd. Hierbij worden 

opgeloste zuurstofmoleculen gereduceerd tot hydroxide ionen (OH
-
) terwijl het metaal tot 

een oxide reageert. Het roesten van ijzer is beschreven door de volgende reactie: 

 4 Fe + 3 O2 à 2 Fe2O3 (roest) 

 

Deze reactie is onderverdeeld in de volgende reacties: 

6 H2O + 3 O2 + 12 e
- 
à 12 OH

-
 

4 Fe à 4 Fe
3+

 + 12 e
-
 

4 Fe
3+

 + 12 OH
-
 à 2 Fe2O3 + 6 H2O 

 

Corrosie door zwerfstromen 

Zwerfstromen in de bodem ontstaan door spoor- en tramlijnen en grote elektrolysebedrijven 

(voor chloor- en aluminiumproductie). Door deze stromen worden metalen voorwerpen in 

de bodem, zoals pijpleidingen en olie- en benzinetanks, aangetast.  

 

Spanningscorrosie 

Spanningscorrosie wordt vaak aangeduid met SCC (Stress Corrosion Cracking). Het treedt op 

in bepaalde metalen onder de gelijktijdige inwerking van een corrosief medium en 

trekspanningen. Het metaal zal waarschijnlijk geen corrosie vertonen wanneer deze 

trekspanningen niet aanwezig zouden zijn. Bij spanningscorrosie ontstaan scheuren in de 

legering.  

Het bekendste voorbeeld van scheurvormende spanningscorrosie is chloride 

spanningscorrosie in roestvast staal. Dit treedt op wanneer er chloride in het water aanwezig 

is, de temperatuur hoger is dan 50 graden Celsius en er trekspanningen aanwezig zijn. 
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Hoge temperatuur corrosie 

Dit type corrosie vindt plaats wanneer een metaal wordt blootgesteld aan hoge 

temperaturen, terwijl het ook in contact komt met zuurstof, zwavel of andere verbindingen 

die materiaal kunnen oxideren. Dit type is alleen relevant in aardwarmte projecten waarbij 

het water zo heet is dat er energie opgewekt kan worden.  

 

Galvanische corrosie 

Wanneer twee verschillende metalen onder gedompeld zijn in een waterige elektrolyt 

oplossing kan galvanische corrosie optreden. Het is een elektrochemisch proces. De metalen 

hebben verschillende electrochemische potentialen waardoor electronen van de één naar 

de ander worden getransporteerd. Hierdoor zal het anodische metaal dan corroderen. 

Temperatuur, vochtigheid en saliniteit zijn van invloed op de galvanische corrosie. [11] 

 

  


