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) Betreft: Mijnbouwmilieuvergunning E18-A

Geachte heel' De Groot,

In mei 2006 heeft Wintershall Noordzee B.V. met de exploratieboring E18-6 het aardgasveld
E18-A aangetoond, vervolgens is met de boring E18-7 in 2007 het aardgasveld bevestigd.
Dit veld bevindt zich op het Nederlands Continentaal Plat, circa 145 km ten noord-noordwesten
van Den Helder. Wintershall is voornemens het veld in productie te nemen met behulp v n hel
onbemande productieplatform E18-A, waarvan de plaatsing is voorzien op de loc tie van beide
genoemde boringen.

De coordinaten van het platform zijn:
54 0 07' 16" NB
030 55' 49" OL

De planning is om het platform medio maart 2009 te installeren.

(ED 50)
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Voor een omschrijving van het platform en het gasbehandelingsproces verwijzen wij naar de
vergunningaanvraag en het MER aardgaswinning E18-A

Op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet verzoeken wij u Wintershall vergunning te verlenen
voor het oprichten en in standhouden van het platform E18-A Voor de besluilvorming is conform
art. 7.2 lid 1 Wet milieubeheer en art. 2 lid 1 Besluit milieu-effectrapportage 1994 een MER
(Milieu-effectrapport) opgesteld. Dit MER 'Aardgaswinning E18-A' maakl deel uit van de
vergunningaanvraag.

BOlJ~~r(jplell1 47
nB4 OP RIJs.....,Jk. N. crlilnd
Te'ufooo t31 (0)70358 3100
Fax '31 (0)703583333
N'JlVv V'ltntersh II com

ARN AMRO B'lIlk, AOlstprdalll
Nr 4J05 49 776
Bn", No NL008834271B03
RIC I\BNANl.2A
IBI\N NL7IAUNA0430549176

KtHHtJr VoH Koophanclel
te D"II H.1.,g. Nr 271000
Een dochlen1JaatM hal'PI) '.In
W,nlerslodll Ni"lerland HV
Ri)';\\iJ' Ncdcrlnncl



)

Wintershall Noordzee SV.
f~'JS'lIIJk

wlntershall

2/2 - Mijnbouwmilieuvergunning , Error! Reference source not found.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de aanvraag verzoeken wij u cont ct op
te nemen met de heer JAT.J. Huysmans.

Hoogachtend,
Winlershall Noordzee B.V.

General Manager

Bijlagen: a) Vergunningaanvraag E18-A (6x)

bestaande uit:

• Formulier Mijnbouwmilieuvergunning productieplatform E18-A
• Bijlage 1, Beschrijving E18-A
• Bijlage 2, Situatieschets blok E18 (2 tekeningen)
• Bijlage 3, Productkaarten stofgegevens E18-A
• Bijlage 4, Tekeningen, plattegronden, processchema E18-A (8 tekeningen)

b) MER E18-A & samenvatting MER E18-A (15x)
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~~ll Bijlage 1 vergunningaanvraag E18-A
i:!'b

J~l:i'vmulicr Mijnbouwmilicuvcrgunning
(Jvi'ijnbouwwet art. 40, lid 2,juncto Mijnbollwregeling §1.2 en §1.4)
Dft;rFormulier dient ervoor om te zorgen dot uw oanvraag oan de geste/de
ei{e'1 vo/doe!. .
Indten u vragen heeft van technische oard kunt u contact opnemen met het
slEi"btstoezicht op de Mijnen (070) - 3956500 lndien u vragen heeft von
prd~edure/e aord A..unt u contact opnemen met de Directie Energieproductie
van het Ministerie van Economische Zaken (070) -379 7999.
A/s de ruimte op ditformulier te beperkt is kunt u verwijzen naar een
bij/af<e, die dan ook in X-voud moet worden inRediend

Ministerie van Economische Zaken

Indienen (in overleg, in X-voud) bi}:
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal voor Marktordening en
Energie
Directie Energieproductie
Postblls 20 I0 I
2500 Ee DEN HAAG

(versie 20-05-2003)

Vergunningaanvraag m.b.t. het oprichten / in stand houden van een Mijnbouwwerk,
niet zijnde een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 VlIIt de Wet milieubeheer (Jnvullen V{)Orzover van toepassing)

Sectie: Nr's:

Naam: Wintershall Noordzee BV
Adres: Bogaardplein 47
Postcode: 2284 DP Rijswijk
Naam: J.A.T.J. Huysmans
Tel: 070-3583282
Fax: 070-3583325
E-mail: koos.huysmans@wintershall.com

> 12 mijl: Ja

Noble George Sauvageau ofNob,le Lynda Bossler, t.b. v.
productiegereedmaken putten (2x)
(Conform Besluit algemene regels milieu mijnbouw, 3 april 2008)

Geplande aanvangsdatum: Mei 2009 Duur: 66 dagen (cirda)

(bijv. hefeiland, platform, subsea-completion)

Aard: Onbemand Productieplatform
Naam: E18-A
LocatieaanduidingIPutcode:
Adres:
Naam:

E18

E18a, MEIEPIUMI02033417, 9 september 2002

Mijnbouwwerk/-installatle:

Boorinstallatie:

Aanvrager:

Contactpersoon:

Kadastraal Gemeente:
Bestuurlijk Gemeente:
Op mindel' dan 200 m
afstand van Buur emeente:

W inni ngsvergunning:
Opspori ngsvergunning:
Blok (Continentaal plat):

Algemene gegevens

)

A5

A4

A3

A2

Ai
A

- Bouwvergunning Nee
- WVO-vergllnning Nee
- Overige, nl11l: Toestemming voor het gebruik en lozing van

chemicalien o.g.v. de Mijnbouwregeling
Toestemming o.g. v. art. 55 Mijnbouwbesluit

A7

AS

A9

Coordinaten:
Gelegen in gevoelig gebied
of restrictie-gebied:
Tekeningen:

. Andere vergunningen:

Nabij scheepvaartrestrictiegebied
(f(stand: ± 1,8 km
Sitllatietekening/ligging: Zie bijlage 2
Plattegrondtekening: Zie bijlage 4
Schematische weergave proces: Zie bijlage 4

(ED 50)
Shipping area op circa 1,8 km
Shipping lane op circa 10 km

A10 Relevante regelgeving:
- Beslllit Emissie Eisen Stookinstallaties
- Besluit milieu-effectrapportage
- Besluit Risico's Zware Ongevallen
- PGS richtlijn
- CFK-lekdichtheidsbesillit
- Nederlandse Emissie Richtlijn (NER)

(bijzondere regeling 3.3fE.11)

Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

Voor: E18-A veld

WeI relevant voor: opslag chemicalien

Voor: diffuse emissies
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B2

B3

)

Bijlage 1 vergunningaanvraag E18-A

- Lozingen Besluit Bodembescherming Nee
(waterinjectie)

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Nee
- Overige: Voor:
Bijzondere gegevens
Beschrijving. van.de aard van het Bedrijfstijden: continu Bijlage: 1, par. 2.1
mij nbouwwerk:
gasproductieplatform
Activiteiten of processen die van belang kunnen zijn Lv.m. eventuele nadelige gevoIgen voor het milieu:

.......................{\~.~Ly..i.~.~!.~~~!~.~·9.~.~~.~.~.~ 1 T.~.~.¢1~p..~~.~~..~~~.~.~.i.~.~.~~~ ..I. )?.iJ!~.g.~(P..~~!.~~.~ .
- gas/waterseparatie 1 - hogedrukscheiding 1, par. 3.1

__:._. .__._ _ .._ __..__ _ __j .._:.!.r.I2..i29_Sl<::!.qq.!:"'.._ .._ _._._ __ _.._,, __.._.._ _-;.
- waterbehandeling ~ .. ontgassing 1, par. 3.1

j - skimmer

Gebruikte grond-/hulpstoffen en bijproducten:

..................................................................! ~.~~!!!~!:~~~9.~..~~~~.::.~~~~ J.. !.Y.J?~..9.p.~!.~~ ..I...~.<:?~y.~~!.I.~~!9. ..?p..~.!~.& ..I .Y.~L~.t:~~!.~ ..
Grondstoffen: 1.....-,-----_._..."._" __ _._.. -_....-._._---_ ". "._-.__ _.." _---._------
.. Gas .. .._.__._._ __l_'?..~~_'zJ.i.!.qg£!.L _ _._ _ _. _'2:]1:.1:.. __.._ __ ..!0'..:~: ".." .21.v. t. .._ ..__'.

_::Son..~~~.~~_" "._.._._." _.,,_ .. j '?..(f!._!!ij!qg€!...L " " _ !:"'..:.Y.:..!: _._ _"" _""".. '2:..l!..:.(:."".._ _._".__. ._ _" ...!1. v. t._._. _
Hulnstoffen: . 1 I

___.1:"._."_". .._.._ _ ,,., __--- " - ".."..- " "" " ---.-""-..- -" --- j' - _.-..--- --'3- - ..- ..~

- Gly.~.~~9.2 __.""_ 1 ?J~ P..!/..!gg~.L" "_,,._..,,_,, _" __ t.q!!J~_ __._ __ §...~__.. ".. 6 In ~iaa.!.__ma!.:._
- Methanol .__..L Zie bij!'a..fS!i.} n. V.t. ."_." ,,,,_ .~1.v:_t._._.... 600liter!iaar

• Hydraatremmer (KH~~Z;eMl====-".,,!"~~"~ < 35 m' Ijaa'

Bij...Eroducten:

- Waste Oil ..._.~~~~::=~t" vlq_eJ!.!21__=-.:~~~:..~~==~~=.·.:~·:Ari..i!!!!.!!:.!L!E.'3ks=· ".!.~~-=~ .. .__.40 Iiter/dag
.. Kwik i n. v.t.

-::Z'wa~eI ..·-· """·-..·-·..·,,·--l..~:"~:"t~ ..·.. ··· ···..·..-..""· " - " " -.-" - ".."" -- " -.-,,- - --.- ---~

B4 Stoffen die de ozonlaag aantasten:
1 Type HCFK ,Type installatie' lnhoud Opslag (kg)
i installaties

·:~~~;st::::====t====:==F=:g)=1m~..m.m
._-...,----~~-----------...,----------~
85 Maximum capaciteit: Wijze van energieopwekking:

- Ge'installeerd vermogen 0 kW Blektriciteitsvoorziening vindt plaats via
umbilical vanafF16-A.

B6

B7

TotaaIB18-A (95 % tijd per jaar) 25 kW
Hijskraan 60 kW (20 uur per jaGr)
Maximaal te leveren vanCifF16-A 200 kW
- Gaswinning/behandeling Max. 3 x 106 (Nm3/dag)
- OIiewinning n. v. t. (ton/dag)
Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf: ,

.............t.\~p.~~.~ J A~~:9. ..I. Q.I.~Y.~!.~~ J... ~!1~~ ..!:~~!.~~.I.·~.~.\~ .l. :~~~.~.~!.~~.!~.!~?~~~.,:.~~.~.I.~.IL ..
- Bodem : Zie bijlage 1,.£ar. 5.3.._.:- _-..~ - __ __ -_ _.._.._ .._.._--_.- __ _.-.._ _- _ _.._-_.._----:.
- Lucht LZie b.JJ.lage 1....£ar. 5~..! _._..._ __ _..._._. .... ·_._ _
- Water ~ Zie bijlage 1, par. 5.2 .
- Geluid ~ Zie bijlage 'j~Ir. 5~·4--·--..·--·--..- ·-..· ----:-..-·..·--------------........
- Geur rn. v.t.·.. - -.--- - -- - -------:=.-- ------_..

Emissiebronnen:
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B9

)

BIO

Bijlage 1 vergunningaanvraag E18·A

(gebmeerd o[J D~bi(;t CO: Cll4 13TEX NO,
rookgas en (nml/dag) (kg/ullr & (kg/um & (kgiuur & (kg/uur
slallduord mglm') mg/m \) mg/m \) n;g1111 1

)

11Ic!71colldilies) : , '.,···,···· ..tb·i~~~·i·~·:·i~i·I~;ti~· ..·1··i:5..·.. ····..·..··..·,· ..·· ;j,'jj;9······· .. ··· .. ·· .. ,· ..·(j:'4·· ····· .. ····· (j:(jjj~ ,.;.; ~;..; ," ;;,..~:..;.. ' , .

(I'elll as) i mwm' II. \'.1. I/IgllII' 11. \'.1. mwm ill. \'.1. mg/m
l

1l. \. I.

Opmt;rJ..illg:
Or I~ 1X-A bCVlndclI
'llch gcen
\'crbmnding ·in~lall.J(ic,

.\I\alstoITcn:
llo~"eel~ Wijzc Verwijd\:ring I llcrgebruik !\fwer Wij71.' rqd:-.trati'

..............................................,J ~ ~.~.n.!j!: , ~p. l~.g , , , , .
Overige bedrij fs- ! 1000 kg geschei{hl ja nee Notl/· lawl ,1lvlIll'egi.\Irt/fIC-
af\'al totTfen [ s\'sleem

Cievaarlijkc : 50 kg gescltei(/{'/1 jll nee .'Vaarlalld I(li'olrcgisl/'(/Iie-
afvalstotlen ! .\y.\/t em

Transportbcwegingen tijdens normaal bedrijf(fre lllcntic):
- II ii's 12 x per iaor
- Schepen 6 x perjaut'
- VrachtauLo' S II. v. r.
Tockomstigc ontwikkeling n: produclieborin}.:ell JIll/.\' 4.

R· . 10"- ISICO-COlltOur ( ) 1/. V.t.

- PutontwerpNerbuizing (schemalisch)

c

CI
('2
C3
'4

'5
'6

. Onderzoek bodcmge tcldheid
- Onderzock bodcmkv alitcit
- GeJuidprogno:clcl1ntour
- Externc Veiligheid

Rappon:
Rapport.
Rapport:
Rapport:

r.
I/. \'. I.

II, 1'.1.

II. ".1.
V(}(JI'ort/\\Ie!'f)
rapport 1:'1 H-A

plallimn

11. 1'.1.

l3ijgcvoegd
Ja!N~.;

.laIN 'C

Ja!Nl'c
.Nl'e

Op aam wag ncsclJiJ....baar
Ja/ I,;

.la/Nee

.la/Net.:
Ju

- Maatrcg .J 'n in kadcr BMP /lel platfot'm CI8-11 1I'0rdl opgellornell in hell'(}ol'l)!.ul/g ulppOl1 B/lll

E Bijlagen
Bijlagc:

I
2
3
4

Toelichling op de aanvraag
Situaticschcts E Ig·A
Productkaancn E1g-A
Tckeningcn, platlegrondcn ell
procesSChCI113 E Ig·A

llandtekening:

Omschrijving:

2 schctscn ingeslo1cn
l\ardgas, Condensaal, Cily 01 (MI:Ci), Mcthan)!- Kineti 'S

g lckcningcn
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Bijlage 1

Toelichting op de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 40 Mijnbouwwet,
vaar de gaswinninginstallatie

E18-A

Toelichting vergunningsaanvraag voor E18-A
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2

2.1

INLEIDING

Met de exploratieboring E18-6 heeft Wintershall Noordzee BV een aardgasreservoir
onder de Noordzee aangetoond. Het E18-A gasveld is gelegen op circa 145 km ten
noord-noordwesten van Den Helder.

Deze aanvraag voor een vergunning op grand van artikel 40 van de Mijnbouwwet heeft
betrekking op het oprichten en instandhouden van het satellietplatform genaamd E18
A. Voor de vergunningsaanvraag is conform de Wet milieubeheer een MER opgesteld.
Waar mogelijk zal in deze bijlage verwezen worden naar de relevante paragrafen in het
MER 'Aardgaswinning E18-A'.

Het platform wordt opgericht en in stand gehouden door Wintershall Noordzee BV
gevestigd te Rijswijk. De inrichting is gelegen in het E18 blok op de coordinaten:
54 0 01' 16" NB, 03 0 55' 49" OL (ED 50). Voor een situatieschets wordt verwezen naar
bijlage 3 van de vergunningsaanvraag.

Het E18-A veld kan gerangschikt worden onder de zogenaamde 'kleine-velden',
waarop het 'kleine-velden beleid' van toepassing is. Om dit veld op een economisch
verantwoorde manier te ontginnen, zal een onbemand satellietplatform worden
toegepast en zal de gasbehandeling op een bestaand platform worden uitgevoerd.
De satelliet is bestemd voor het winnen van gas dat na een beperkte behandeling via
een onderzeese gastransportleiding wordt getransporteerd voor verdere verwerking
naar het bestaande productieplatform F16-A, eveneens van Wintershall.

AARD, INDELING EN UrrvOERING VAN DE INRICHTING

Aard van de inrichting

Het E18-A platform is een satellietplatform waar het partieel afscheiden van
productiewater plaatsvindt. Op het productie- en behandelingsplatform F16-A wordt het
gas gedroogd en via een pijpleiding naar de Noord Gas Trunkline (NGT)
getranspoiteerd, welke te Uithuizen aansluit op het gasnet van Gasunie.

E18-A is met een zogenaamde umbilical verbonden met F16-A. Via de umbilical wordt
het productieproces op E18-A gestuurd en wordt E18-A van elektriciteit voorzien.
Verder worden hulpstoffen zoals methanol en kinetics via de umbilical getransporteerd.
(zie paragraaf 4.3 MER)

Het E18-A platform heeft een productiecapaciteit van maximaal 3 miljoen Nm3 aardgas
per dag. Naar verwachting zal het E18-A platform 2,4 miljoen Nm3 aardgas per dag
produceren uit het E18-A veld. De totale productie zal naar verwachtin~ 20 tot 2~ jaar
gaan duren. De gas-condensaatratio voor het E18-A veld bedraagt 1 m tot 2 m3 per
miljoen Nm3 geproduceerd aardgas. De dagelijkse waterproductie bedraagt gemiddeld
over de gehele levensduur van het veld circa 10m3 per miljoen Nm3 geproduceerd
aardgas.

De inrichting is normaal onbemand en is bij normale productie continu in bedrijf. Ten
behoeve van onderhoudswerkzaamheden kan de productie tijdelijk worden stilgelegd.
Het besturingssysteem van het gaswinningsproces op E18-A, het 'distributed control
system', wordt via de umbilical vanuit de Centrale Controle Kamer (CCR) te Den
Helder, met back-up op het productieplatform F16-A, gestuurd. (zie paragraaf 4.5.1 en
4.5 MER) Voor de procesbesturing van gas van het E18-A veld zijn kleine modificaties
van de instrumentatie van de CCR en van F16-A nodig.
Bovendien zal op het F16-A platform een slug catcher worden geplaatst en zullen hier
vier pompen en een opslagtank voor kinetics worden gernstalleerd ten behoeve van het
transport via de umbilical. (zie paragraaf 4.2.3 MER)

Toelichting vergunningsaanvraag voor E18-A blad 2 van 11
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2.2 Indeling en uitvoering van de inrichting

Bij het ontwerp van het platform E18-A (zie figuur 4.2 en 4.3 MER) is uitgegaan van
een levensduur van 25 jaar. Het bestaat uit twee delen, de stalen onderbouw ('jacket')
en de bovenbouw ('de topsides'). Besloten is de topsides van het platform P14-A te
hergebruiken. Het jacket wordt nieuw gebouwd.
Het platform wordt beschreven in paragraaf 4.3 van het MER, zie voor de technische
tekeningen bijlage 4.
De topsides bestaat uit vijf dekken die onder andere de procesinstallaties huisvesten.
De onderzijde van het onderste dek bevindt zich op circa 18 m boven zeeniveau, het
helikopterdek is het hoogste punt op circa 30,5 m boven zeeniveau.

Op het bovenste dek ('main deck') zijn o.a. de hijskraan en de tank voor de
afgescheiden koolwaterstoffen geYnstalleerd. De afblaaspijp van het afblaassysteem is
met een ondersteunende constructie onder een hoek naar buiten gei'nstalleerd. Het
helikopterdek steekt voor de helft buiten het platform.
Op het tweede dek ('mezzanine deck') bevinden zich de controlroom, de high voltage
room, de gasputafsluiters en het productiemanifold.
Op het derde dek ('cellar deck') bevinden zich de gas/vloeistofseparator, de degassing
vessel, de productie skimmertank, de wellhead control panel, de service water lift pump
de noodaccomodatie en de reddingsboot. (zie paragraaf 4.3.MER en bijlage 4).
Het laatste dek, skimmer tank access deck, dient om toegang te verkrijgen tot de
skimmer tank.

Op het platform vindt een gedeeltelijke scheiding plaats tussen gas, vloeibare
koolwaterstoffen en productiewater. Het productiewater wordt na behandeling geloosd
in zee, terwijl het gas en de vloeibare koolwaterstoffen worden getransporteerd naar
F16-A. Energie wordt aangevoerd via de umbilical. Het platform heeft o.a. de volgende
faciliteiten:

•
•
•
•
•
•
•

• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximaal 6 winningsputten
1 Gas- vloeistofscheider
1 Degassing tank
1 Productie skimmertank
Opslagtank voor koolwaterstoffen (waste oil)
Opslagtank voor glycol (MEG)
Opslagtank voor well wash water
Kinetics of methanol (inc!. corrosieremmer) injectie voor de pijpleiding
Afblaaspijp (hoge druk systeem)
Atmosferische afblaaspijp
Hijskraan
Helikopterdek
Reddingsboot / Man-Overboord-Boot (MOB)
Accommodatie zodat maximaal 8 personen kunnen overnachten
Control room en high voltage room
Productie manifold
Wellhead control panel
Zeewater liftpomp

Toelichting vergunningsaanvraag voor E18-A blad 3 van 11



3.1 Procesbeschrijving

)

•

3 PROCESBESCHRIJVlNG EN HULPSYSTEMEN

De hoofdactiviteit van de inrichting bestaat uit het winnen van aardgas en het
afscheiden van het productiewater.

De eerste behandeling van het gas op het E18-A platform bestaat uit een
gas/vloeistofscheiding. Vervolgens wordt de vloeistof in de degassing tank gescheiden
van de koolwaterstoffen in de gasfase. Het overgebleven water wordt na behandeling
in de productie skimmertank geloosd in zee. (zie bijlage 4, proces flow diagram)

Het aardgas wordt initieel vanuit 2 putten geproduceerd. In totaal biedt het platform de
mogelijkheid om 6 putten aan te sluiten. De samenstelling van het gas staat in
onderstaande tabel.

Component Gassamenstellin~(Mol%)
H2S 0,0
N2 17,0
CO2 5,4
C1 (methaan) 74,7
C2 (ethaan) 2,4
C3 (propaan) 0,24
C4 (butaan) 0,06
zwaardere koolwaterstoffen 0,2
Totaal 100,0

Figure 3-1 Gassamenstelling

Gas- en condensaatbehandeling

Door de druk in de formatie (initieel circa 485 bar) wordt het gas omhoog gestuwd. Aan
de oppervlakte is de druk inmiddels gedaald tot ± 385 bar. Hier wordt het gas onder
druk door drukregelkleppen in de X-mas tree geleid, waar het gas een drukreductie tot
125 bar ondergaat. Vervolgens stroomt het gas door het inlaatmanifold naar de drie
fase gas/vloeistofscheider (V-1200). In fase een wordt via de verticale monocycloon
een gas/vloeistofscheiding tot stand gebracht. In fase twee wordt middels een
vloeistof/vloeistofscheiding door middel van zwaartekracht, versterkt door het gebruik
van een lamellenpakket, het productiewater gescheiden van het aardgascondensaat.
Het condensaat wordt vervolgens ge"lnjecteerd in de gasstroom naar F16-A en zal
uiteindelijk bij aanlanding van het aardgas via de NGT worden gescheiden van de
gasstroom.
In fase drie mondt de vloeistofuitlaat van het productiewater uit in het degassing vessel
(V-3100). Hier worden de laatste resten van de gasvormige koolwaterstoffen
gescheiden van het productiewater. Deze laatste resten worden atmosferisch
afgeblazen. Het productiewater wordt vervolgens verder behandeld in de productie
skimmertank. (T-6800). Het proces in deze tank is vergelijkbaar als beschreven in fase
twee bovenstaand. Het vrijkomende restant aan koolwaterstoffen wordt verpompt naar
de waste oil tank (V-6950) Het vrijkomende productiewater wordt geloosd in zee.
(zie paragraaf 4.5 MER)

Injectie van chemicalien

Indien de temperatuur van het gas in de pijpleiding onder een kritische waarde, circa
200 C, daalt kan de aanwezige waterdamp condenseren en samen met methaan
ijsachtige moleculen (hydraten) vormen die de pijpleiding kunnen blokkeren.
Voordat het gas wordt getransporteerd kan, indien noodzakelijk, op de E18-A satelliet
een hydraatinhibitor (kinetics of methanol) aan het gas toegevoegd worden. (zie
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paragraaf 4.5. MER). Deze hydraatinhibitor wordt via de umbilical aangevoerd en na
injectie via de gasleiding naar het platform F16-A getransporteerd.

Productie- en afvalwaterzuivering

Het afgescheiden productiewater uit het degassingsvessel, wordt naar een productie
skimm~rtank (T-6800) gevoerd. De.laatste resten koolwaterstoffen worden 'afgeroomd'
en afgevoerd naar de opslagtank. Het behandelde productiewater wordt in zee
geloosd.

Het platform is voorzien van een afvoersysteem voor hemel-, schrob-, en spoelwater
(hss) afkomstig van dekken die eventueel verontreinigd kunnen raken. Het water wordt
via de 'deck drains' naar de productie skimmertank geleidt waar de eventueel
aanwezige olie wordt afgescheiden. De afgescheiden koolwaterstoffen worden
eveneens opgeslagen in de genoemde opslagtank.

3.2 Belangrijke Hulpsystemen

De hulpsystemen bestaan uit:
• elektriciteitsvoorziening
• kathodische bescherming
• afblaassysteem
• putwasinstallatie

Elektriciteits voorzien i ng

De energievraag van E18-A bedraagt gedurende 95% van de operationele tijd ca. 25
kW. Elektriciteit wordt aangevoerd via een umbilical vanaf F16-A. De elektriciteit wordt
op F16-A opgewekt met behulp van een gasmotor aangedreven generator die draait op
eigen gas.

Kathodische bescherming

Stalen onderdelen van het platform, die zich onder water bevinden, alsmede de
pijpleiding zijn voorzien van kathodische bescherming om elektrochemische corrosie
tegen te gaan. Hiertoe zijn bij de bouw van de installatie opofferingsanodes met een
totaal gewicht van circa 48 ton bevestigd. De opofferingsanodes bestaan voornamelijk
uit aluminium en een klein deel zink, circa 3 tot 6 %. Er wordt jaarlijks gecontroleerd of
nog voldoende materiaal aanwezig is, om de veiligheid van het platform te garanderen.
(zie paragraaf 4.5.2 en 5.1.2. MER)

Afblaassysteem

Hogedruk-afblaassysteem
Het platform is voorzien van een Safeguarding systeem. Veiligheidskleppen op
strategische plaatsen in de installatie zullen de drukbeveiliging garanderen. Indien de
druk of de temperatuur in de installatie 7 om welke reden dan ook - hoger wordt dan
een vooraf ingestelde druk, zal de procesinstallatie worden ingesloten. Door het
Safeguarding systeem wordt de installatie onder druk gehouden, zodat afblazen tot een
minimum beperkt blijft. Afblazen van de installatie kan aileen indien E18-A onbemand
is handmatig vanaf de CCR te Den helder of vanaf F16-A. In de bemande situatie kan
afblazen van de installatie plaatsvinden via drukknoppen in de controlekamer, bij het
WHCP, bij de reddingsboot (2x) en bij de toegang naar het helidek (2x).
Voor het afblazen van het gas zal een afblaaspijp worden ge'installeerd zodat het gas
op een veilige locatie uitgestoten wordt. De eventueel door het gas meegevoerde
vloeistof worden afgescheiden van de gasstroom. Ook bij periodieke inspecties en
onderhoud van de apparatuur kan'de procesapparatuur drukvrij worden gemaakt via
deze afblaaspijp.

, .
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Lagedruk-afblaassysteem
Gas dat vrijkomt bij de continue processen, zoals de behandeling van het
productiewater, wordt afgeblazen via het lagedruk afblaassysteem. Dit gas wordt
afgeblazen via een enkele meters hoge afblaaspijp.

Putwas insta IIa tie

Ten gevolge van het zoutgehalte van het formatiewater kan bij bepaalde druk en
temperatuur het zout oplossen en zich afzetten tegen de perforaties en wand van de
tubing. Het verwijderen geschiedt door het zout te laten oplossen in zoet water. Per
was van een put wordt circa 4 m3 water in de put gepompt. De zoetoplossing lost hierin
op en het vrijkomende water wordt in het normale proces van de inrichting verwerkt.
Hiertoe worden op het platform twee waterwash pompen (37 kW) ge'installeerd.
De pompcapaciteit bedraagt per pomp 1.25 m3 /uur. maximale pompcapaciteit 385 bar.
Het water wordt betrokken uit de voorraadtank met inhoud van 15 m3 zoet water.

Voor een beschrijving van aile hulpsystemen wordt verwezen naar paragraaf 4.5.2 van
het MER.

HULPSTOFFEN

De in de installatie gebruikte hulpstoffen zijn:
• Kinetics
• Methanol
• Glycol (MEG)

Anti-corrosievloeistof wordt op E18-A niet toegepast.

Voor de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de belangrijkste
binnen de inrichting gebruikte stoffen wordt verwezen' naar bijlage 3.

Kinetics

Voor het onderdrukken van hydraatvorming tijdens het pijpleidingtransport. waarbij de
, temperatuur van het gas kan afnemen tot ca. 5 a7 graden wordt er op E18-A
kinetische hydraatinhibitor (KHI) in de pijpleiding ge'injecteerd. Hydraatinhibitor is aileen
nodig wanneer het gas bij aankomst op F16-A een temperatuur heeft lager dan 20° C.
Dit wordt waarschijnlijk pas na 5 jaar geh.aald, voor die tijd is het gebruik van
hydraatinhibitor niet nodig. De hoeveelheid gebruikte hydraatinhibitor bedraagt naar
verwachting voor E18-A vanaf 5 jaar na start productie gemiddeld 100 liter KHI per
dag.

De kinetics worden door de umbilical op de vereiste druk aangevoerd en direct in de
leiding en installatie ge'injecteerd.

Methanol

Met de umbilical kan ook methanol aangevoerd worden omdat het nodig kan zijn om in
putten, leidingen en procesapparatuur eenmaal gevormde hydraatafzettingen weer op
te lassen. Gedurende normale bedrijfsomstandigheden wordt hier echter KHI voor
gebruikt. KHI is maar gedurende maximaal 48 uur werkzaam. Als een installatie of
leiding langer buiten bedrijf is moet methanol worden ge'injecteerd om de hydraten op
te lassen.

Glycol (MEG)

De glycol wordt gebruikt om de ondergrondse veiligheidsklep te openen als deze na
een calamiteit gesloten is. Voor'het openen van de klep is 1,5 m3 glycol nodig.
Het glycol wordt opgeslagen in de 6 m3 opslagtank op E18-A.
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Anticorros ievloeistof

Het gas van het E18-A veld bevat ca 5,4 % C02 en heeft een hoge temperatuur.
Daarom wordt enerzijdshet pijpwerk en de hoge druk vaten van duplex staal
vervaardigd, en anderzijds de pijpleiding naar F16-A van corrosievast Cr-13 staal. Dit
maakt het overbodig om anticorrosievloeistof (corrosie-inhlbitor) te injecteren.

Voor een beschrijving van de hulpstoffen wordt verwezen naar paragraaf 4.5 van het
MER.

5 MILlEU-ASPECTEN

De Nederlandse olie- en gaswinningindustrie heeft een milieuconvenant gesloten met
de overheid dat zich richt op beperking van de milieubelasting en er is een
meerjarenafspraak gemaakt met betrekking tot energie-efficiency. Daarin zijn onder
meer doelstellingen voor de reductie van emissies opgenomen.

Wintershall heeft ter uitvoering hiervan in 1995,1999, 2003 en 2007
bedrijfsmilieuplannen (BMP's) opgesteld, laatstelijk voor de periode 2007-2010.
In de jaarlijkse BMP rapportages wordt een overzicht gegeven van de activiteiten, de
milieubelasting en de maatregelen voor de betreffende periode.ln het MER hoofdstuk 5
en 8 worden de milieuaspecten beschreven en beoordeeld. In dit hoofdstuk worden de
milieu-aspecten van de inrichting ten aanzien van lucht, water, bodem, geluid, licht en
energie beschreven.

•

5.1 Lucht

Het in werking hebben van E18-A leidt tot emissies naar de lucht. De niet continue en
continue emissies worden hieronder toegelicht.

Niet-continue emissies

Bij het drukvrij maken van een installatieonderdeel voor onderhoud wordt een
hoeveelheid aardgas via de hogedruk-afblaaspijp afgeblazen. De hoeveelheid gas die
wordt afgeblazen tijdens onderhoud is afhankelijk van de werkzaamheden die worden
uitgevoerd. De maximale hoeveelheid die per gelegenheid op E18-A kan worden
afgeblazen bedraagt 500 Nm3 aardgas. Voor onderhoud wordt echter maar een klein
deel van de installatie van druk gelaten. De hoeveelheid af te blazen aardgas bedraagt
circa 500 Nm3 per jaar.

Continue emissies

De hoeveelheid geproduceerd water die van druk gelaten wordt en waaruit flash gas
vrij komt is gemiddeld 8700 m3 per jaar. De hoeveelheid gas die hierbij vrijkomt
bedraagt circa 5000 Nm3 per jaar.
Een gering ademverlies kan optreden vanuit de verschillende opslagtanks, dit
a.demverlies wordt uiteindelijk atmosferisch afgeblazen. Diffuse emissies van
leidingappendages en afvoer van afvalwater zijn verwaarloosbaar klein en zullen door
goed onderhoud tot een minimum worden beperkt.
De emissies naar lucht bij reguliere gasproduetie op platform E18-A worden in
paragraaf 5.3.2, tabel 5.7 van het MER aangegeven.

Maatregelen ter voorkoming of beperking van emissies van luchtverontrelnigende
stoffen:
• Toepasslng van het safeguarding systeem.
• Minimaliseren van affakkelen van gas bij het schoonproduceren en testen van

gasputten.
• Aanvoer van elektriciteit via de umbilical

o
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5.2 Water

Er worden een aantal afvalwaterstromen geloosd:

• Productiewa ter
De hoeveelheid geproduceerd water op E18-A zal gemiddeld circa 24 m3 per
etmaal bedragen zodat per jaar circa 8700 m3 productiewater na zuivering geloosd
zal worden.

• Hemel-, schrob- en spaelwater
In totaal zal circa 60 m3 hss-water op jaarbasis worden geloosd.

• Sanitair afvalwater
Bacteriologische verontreiniging als gevolg van lozing van sanitair afvalwater is
verwaarloosbaar klein.

Voor een beschrijving van de afvalwaterinstallaties wordt verwezen naar paragraaf 4.5.
van het MER. De emissies naar water die tijdens de productiefase aan board van het
E18-A platform zullen ontstaan, worden in paragraaf 5.1.2. van het MER besproken.
Een korte samenvatting van hetgeen in het MER in bovengenoemd hoofdstuk wordt
beschreven:

De hoeveelheid zware metalen die met het geproduceerde water worden geloosd, Iigt
in de orde van grammen (kwik, cadmium) tot enige kilogrammen (zink) per jaar.
Daarnaast komen zware metalen vrij van de opofferingsanoden voor de kathodische
bescherming. (tabel 5.3 MER)
De hoeveelheid alifaten in het geloosde productiewater bedraagt over het algemeen
circa 10 mg/liter, hetgeen ruim onder de vereiste norm van 30 mg/liter als maximaal
maandgemiddelde Iigt. Dit is gebleken uit ervaring met soortgelijke scheidingssystemen
op overige Wintershall platforms. De te lozen concentratie aan aromaten bedraagt
ongeveer 35 mg/liter. In tabel 5.3 van het MER worden de gemiddelde jaarlijkse
emissies in kg/jaar aangegeven. De gevolgen van de emissies naar water voor het
biotisch en abiotisch milieu worden behandeld in paragraaf 8.2 van het MER.

•
5.3 Bodem

Direct na plaatsing van het platform wordt bekeken of het nodig is om ter voorkoming
van erosie, grind te storten ter stabilisatie van het ~Iatform. In dat geval wordt
uitgegaan van een totale hoeveelheid van 1000 m grind verspreid over een gebied
met een straal van 15 tot 20 m' rondom iedere poot.
Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht
bodemverontreiniging te voorkomen.

Een conclusie in het MER is dat de lozing van het voorbehandelde productiewater van
het E18-A satellietplatform een zeer gering en verwaarloosbaar effect zal hebben op
de bodemkwaliteit. (paragraaf 8.3.1)

5.4 Geluid

Het platform E18-A is volgens de stand der techniek ontworpen en voldoet aan de
eisen die gesteld worden in de ARBO-wet.
De geluidaspecten worden nader uitgewerkt in paragraaf 5.4 van het MER.

5.5 Licht

Uchtuitstraling naar buiten wordt veroorzaakt door de wettelijk bepaalde
navigatielichten en naamplaatverlichting. Navigatielichten zijn aan de vier verschillende
zijden van het platform aangebracht en branden aileen's nachts of bij bewolkt weer
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......,. indien de lichtsensoren worden aangesproken.. Het licht heeft een sterkte van
~ tenminste 1400 CD (candelas). De verlichting wordt uitgerust met energiezuinige
'Il"n lampen. (zie paragraaf 4.5. MER)
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'Il"q 5.6 Energie

Voor een beschrijving van de elektriciteitsvoorziening wordt verwezen naar paragraaf
4.5.2 van het MER. .
Elektriciteit wordt aangevoerd via de umbilical vanaf F16-A. De enige dieselgebruiker is
de motor van de reddingsboot.

5.7 Registratie van emissies

Emissieregistratie vindt plaats in het kader van het bedrijfsmilieuplan (BMP- 4).
Deze emissies worden jaarlijks via de BMP's gerapporteerd aan het Staatstoezicht op
de Mijnen.

6 AFVALSTOFFEN

Op het platform komen geringe hoeveelheden afvalstoffen vrij. Afval wordt gescheiden
verzameld en naar de vaste wal verscheept. Vervolgens wordt het afval onder de
vigerende wet- en regelgeving afgevoerd naar vergunninghoudende verwerkers. (zie
paragraaf 5.5 MER)

De belangrijkste afvalstromen die vrijkomen binnen de inrichting zijn:

Afgescheiden koolwaterstoffen

De afgescheiden koolwaterstoffen afkomstig uit de proceswaterbehandeling, de
afvalwaterbehandeling en de vloeistofvanger van het afblaassysteem worden vanuit
een verzameltank per schip afgevoerd. Oit betreft maximaal 15 m3 afgescheiden
koolwaterstoffen op jaarbasis.

•

7

Vloeibare afvalstoffen: olien

Olien, zowel minerale als synthetische olie, komen in geringe mate vrij bij het
onderhoud van pompen en dergelijke. De olien worden opgeslagen in drums. De
afgewerkte olie wordt per schip afgevoerd ter verwerking naar de wal.

Vaste afvalstoffen: huishoudelijk en industrieel afval

Huishoudelijk en industrieel afval, o.a. verpakkingsmaterialen, kleine onderdelen,
onderhoudsmaterialen, e.d., wordt per container met een schip afgevoerd.
Tijdens de productiefase wordt uitgegaan van maximaal1 000 kg bedrijfsafval op
jaarbasis.
Conform Wintershall's afvalstoffenregistratiesysteem worden aile afvaltransporten
geregistreerd, evenals de analyseresultaten, voor zover van toepassing, en de manier
van verpakking en verzending naar vergunninghoudende verwerkers.

TRANSPORTBEWEGINGEN

Transport van vracht, voornamelijk MEG en zoetwater vindt plaats per schip. Het
platform E18-A zal jaarlijks 6 maal per schip worden bevoorraad. De intensiteit van
helikopterbezoeken zal afhankelijk van de noodzaak van "waterwas" eens per vier tot
eens per acht weken bedragen. In het MER wordt in paragraaf 5.3.3 ingegaan op de
transportbewegingen.

Toelichting vergunningsaanvraag voor E18-A blad 9 van 11
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9.1

TOEKOMSTIGE ON1WlKKELINGEN

De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst nog maximaal 4 gasputten worden geboord
en aangesloten op het E18-A platform. De effecten van de booractiviteiten op het
milieu zijn beschreven in hoofdstuk 4, 5 en 8 van het MER.

Door de winning van aardgas zal geleidelijk de druk in het reservoir afnemen.
Op den duur zal de druk zover gedaald zijn, dat de druk van het aardgas na
behandeling op platform E18-A te laag is geworden voor verder transport. Dan is
compressie nodig. Omdat hiervoor de bestaande compressor module op het F16-A
platform gebruikt zal gaan worden, wordt compressie in deze vergunningaanvraag niet
verder behandeld.

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Op de inrichting is de Mijnbouwwet en ARBO-wetgeving van toepassing. Op grond van
deze regelgeving wordt voar E18-A een Veiligheids- en Gezondheidsdocument
opgesteld. In dit VG document worden aile aspecten ten aanzien van veiligheid en
milieu beschreven. Het HSE management systeem van Wintershall geeft uitvoering
aan de bovengenoemde wettelijke vereisten.

Brandveiligheid

Om te kunnen constateren of ergens op het platform een gaslek of brand is ontstaan, is
de installatie voorzien van de nodige gas- en branddetectoren. Bij het aanspreken van
de gasdetectie wordt een alarm gegenereerd naar de Centrale Controle Kamer (CCR)
te Den Helder en het hoofdplatform F16-A.. Bij het aanspreken van een branddetectie
wordt de productie automatisch ing.esloten en de installatie stopgezet.

Tevens zijn over de gehele installatie handmelders gernstalleerd. Bij een waargenomen
brand of brandgevaar kan hiermee alarm worden gegeven. De installatie wordt dan
automatisch ingesloten en de productie stopgezet. Om een eventuele kleine brand te
bestrijden zijn handblussers aanwezig. Bij het helideck is een zogenaamde 'Twinagent'
voorzien. Dit is een vast opgestelde brandblusinstallatie waarbij met een spuitlans
geblust kan worden met een schLiimvormend middel of met een poederblusmiddel.

Daarnaast is het platform voorzien van een zogenaamde 'rigconnectie'.
Deze normale droge sprinklerinstallatie wordt aangesloten op de sprinklerinstallatie van
het rig, op moment van rigwerkzaamheden.

Zie tevens paragraaf 9.2.7 van het MER.

9.2 Procesveiligheid

De gaswinningputten zijn volgens beproefde methoden afgewerkt en voorzien van
beveiligingen ter voorkoming van ongewenst ontsnappen van gas. Het
veiligheidssysteem werkt autonoom, maar kan ook worden gernitieerd vanaf de
Centrale Controle Kamer (CCR) te Den Helder en het hoofdplatform F16-A. (zie
paragraaf 9.2.7 MER)
Deze beveiligingen bestaan uit: .
• Ondergrondse veiligheidsklep; de DHSV. (down hole safety valve)
• Veiligheidskleppen in het spuitkruis (X-mas tree).
• Automatisch werkende ESDV's (emercency shut down valves).
Aile veiligheidskleppen zijn 'fail safe' uitgevoerd, wat inhoud dat de klep bij het

. wegvallen van de hydraulische druk (in geval van storing) in een veilige stand stuurt.
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"",. 9.3 Beveiliging extern

Het platform beschikt over communicatieapparatuur, bestaande uit een maritieme VHF
radiotelefonie-inrichting met DSC modum en een VHF-FM DSC-wachtontvanger.

Via de umbilical zal vanaf F16-A data communicatie mogelijk zijn. ( pc, telefoon, fax)

Ter signalering door de scheepvaart en luchtvaart zijn op het platform een misthoorn,
bakenverlichting en contourverlichting aanwezig.
Tevens zal het platform worden uitgerust met het Automatisch Identificatie Systeem
(AIS).
(zie paragraaf 9.2.7 MER)

10 AFKORTINGEN EN DEFINlTIES

•

BMP
DHSV
ESDV
hss
MEG
MER
MOB
Nm3

VG-doc.
WGT

bedrijfsmilieuplan
down hole safety valve
emercency shut down valve
hemel-, schrob- en spoelwater
mono-ethyleenglycol
milieu-effectrapport
man-overboordboot
m3 bij 1,013 bar en 273 K
Veiligheids- en gezondheidsdoGument
West Gas Trunkline
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Bijlage 2

Situatieschetsen E18-blok

E18-A

Bijzonder gebieden E18-A

Lokatie E18-A
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Bijlage 3

Productkaarten stofgegevens

E18-A

Stoffen:

Blad 1 Aardgas
Blad 2 Condensaat
Blad 3 Glycol
Blad 4 Methanol
Blad 5 Safety data sheet kinetics
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Ite lila oorooo om d" eM<!l<D:;I;JIi;l;hn loQ"!l ~t fri
1.I.n·vlnt;'~, .'()nkmn hand99reOWCllllp.

SYMPTOM!:" PAEVENl1i: EERSTE HULP
~"*" l~nijll, &ull\aid, lJ(/V((\o'l()<l(/, tJ.·· ~;';;mj;;ijkn ;J""'lgin~ ,1;M'lijm;a al.' trisSll >LIt'll, ruBI ~n lJ:) nQli~Mllf zieknl~hroi
W'.J::tob:nl1ckt. zuJnlng; Qr;Qnr gee" b9dlng muurn~ket.5 . \larvQ~!;"'

NOOOSITllATtE I OPRUlMING

IlOOOsmJ"TJE; EltjIlo.ing<W""'! ~.lPJl 9"lll<"dhn1:bgo••n~ G"".'alU"'W·O!'!MIOOeLIJJK On!·
1\I'r!l<n.., (ttl'n) ;l1l.ll~ ll~k"n~l!l"w.;l;1<W1...anl ,

O;l.tilmnn g""",m prolluc:1: Q~l~ 'B~ l\ll:h11;a..'pl1rauc~lmaBI;'1 E>~"''tmrtl.li~
Vi!l."'" e!lllllttll,e.1 "" .l\O<l'<ln \'Ol!Joils 'cgb'i.:llt; ,;,go!>.

I'I';>VIlf1"g••lllW1:

rn
Zeer 101'>\
~11af11ll<Qr

OPMERKINGf;:N

11: 1<1:
S: 9·j6-J3

II Hot CAS""'(nnl", i. do! v.n ~>/lilw.r; t1;" i1Id!liIJl, " fJlr hog. _rJwllll\l. m~& 'iIrtll, Oill'<lcrtill\!ld iiI il<:il >c1od.'J1 ~~'i1 ...~. rulint<!. <>n:!I.I;l.~1
~uul1tQlg.l1'Q~ ""'" !;aM op llQ....uSI=$o~QIO,·~ O~Q' de fau~l)'l!fI!l van dU~.;1QI ~!in, I1'lYCIt;WO(l:j ~CG>'MS oekena,
3&tr"'~"!itlng ·0",.i09" o",rl!p~CH",al,~vul '-;~~: ~.!l& 'n)( '4; Ct1o:o.:l:7'i~ %: c.,H.,: Q 1Qvt,i ~;; C!H,,; 0,04 "" 'li.;; ~j.: 14,3S'uo!%: 00,:
0.89 .",I~; Oz~ 0.01,>:11 %. Vo~rll'rUkrouller; JOO l1'le!llMll.

ltall11 mJJnhll!lf CoOlllG

Chelficl.o>Ol1nn" ··W· CQUQ 2!lO'

Teelichting vergunningsaanvraag veer E18·A



CAS'!lumnttilr. [64741-'l7-5)'l
eoodensaat
911~onOOIlMnt
nillllurg<l$condena1l31

AAROGASCONDEN$AATZ)
(/1JW)

r'l'SlSCHE ElGENSCtiAPflEN BElANGR!JKE GEGEVENS

)

Koc&pul1l, 'C :;s..~1 /(UWAlO2& \/lOEISTOF' wrrrfPSRa!De (l;EUA
S~"~ "C <;,.eo 0. ~JI'P ~(It ~i<tJ~met 1ud1~ "",,\N:rtjl;illllirmiog ''1lI'1 a.pI"";;'v. rnl!llQWlS. \lqnnl mal val~
\Il8",~m, 'C <-'10 Y;lSle ol'(;llnCa21O !;Iollan al1l:lWt.laiPOOcIil" .xpl%J<lvQ mlJ'lll'lIS. Tan gUlIOlg. "1ln hel fI""ilIIiDilf'-
~lll<8lldlflgslo ......"'tuur.'C Q 231:1 IBidillQS'19llToogen .'311 do olotli.lilt Wtnll!l'1 .ltlklrc.Ulllso~ i'lli~n """~ ~.\'i\1lll bt~.

. . .""'''91ng ale. Al!);lTlt.\l~' YilrI "'" ~I",lng:c;Ip .Iol ffil\)Q(jJ 0; ''e!tlUn9 aI _l>t&n~ o"tlOt
1l'f''o$I''9'"fl.tan. ""'Li~ ;,111jCh! ".' - '0 l'Orm\flpyan gr,uge clnn,_ (0 a.lw_,\j,~ lie :lldllilt) !»l.go",,! beQi9IreH)'I~II11.
OaI>¥l$pOnl'iing fn m1JW nl] 2O'C 2W·T(II) ~ ~1I${;IQIllQn ~;m. •

/1t!l.liilVe <lmri.pcllq:,lh"d (ludj >on '" 1 I..q:-::-~~:l':'-----------~:;:::-~~""::'::-----------f
Ril~'I!",," d<:hlllok1lJi$ 2O"C '\111 wrllJdl!l<i """'C,wa~1Qg fIlel"s&lolMtaXi
d.wrtCJI~a~ jlLChl ~1) ;> 1 tift! ie riel tlllkl!f'lll ,or bijJl'l:'lrrillirlaJrJit(j Ir.llatltlljl:a alrod.., til Vli""~ltltl 21jtl')

ReGI""" <i<;hliJo1d 1<0..1.,.; 1) O,tH).6 WIjz<3 ¥Qn Ol'ns~il'llIin98mlct):O. SlOI k8n 'mlld<.'r'l cpgtl.llOlI1llf1 10 /101 l1i1h~"'" I'lQIlf I".
QpI<l!i~nai'JIn 'l/8Ier. ~u;Q Iff rl.. ~ng ""'" ~o dolllJ). via l!~ ~l)O.j 90,~ inr,lt<ko<1. 500 voor 00 1l(l~q<)l$1oiQ guvo,",II"O eun<:an-
~ P olUln¢\";i1nr (bQl.. 2.1-6 Ublle h do lucht ~.an doll/ Y~I19 von <ll>hl slcll:ij~. ~ leer sreJ ~8n l),~~_

Diro~~ !I~~uon: rsa~,.e~':emJ,Oil ~Ol "U~ b:/tG11dop <lG ~u;.;. im/Dmt<! op do llg<H' en
IXlIte1IS16 hJthl~"'IIon, llj inoikkll'1 t.iiian~. th in&lf~llf1 ..."" do \f~ l.UonM dl\lPl>6"1ilS rn lJQ
X.,gso ~i:OItIon ...""ldootlonc;i>.'1810id"'.l Ol1lslna1. De '\(oelsJol """"I do htid. 00 $fol kon
i"...,;,k.., ap hoi ~rtr.1~1 "",~i<ll~ rna!.:/o !1"'vlg,vo!bgnu, I,m I1bl b(iW=iil lot l:>!l~\JIta-

/C4sMld"' .
Govoll)On bIJ I.ngdu:rlg... horl!,ulda I>It>ch:h>UIr>g: C<:£';t;ocl "'" do IlUid knn &.lC< h~d1pho
Ht-ll' &e:z+emach~l"Mdil~It'l9yut'.r»'.16kf!:1\...twi)m~ ya.~ ft.'I:1lt ImtTtOlJt't,,~I4lJm :t.,.lnnQ,ll op
IrOdwn. :00 o'D! worlll b~cllO<.'w(/ ;oJ; ~;onl,.n'illWQkkeri;,l. D\l ~I\;d ~wd1 "",on Yilrd::u:rc ""h;;da b)1i

Ie ku....'""bl~ o:m lhl DiMijk. e%/onul"'P""".
O<1y<>lg<n VG<lt 11M II1lrlW: !);1M sW Is li>:1\a~0!1i' ,;;.or t>lil 'l'illII,'l'I1IIij\j, Go 110" voar epaonhop:i1g.

OIREcrEGEVAREN PREVENTIE 8LUSSTOFFEN

EEASTE.HULP

poooo.,r, Af',F.I".. sc:I'1u!m. ~~uur.
bii br;In:f:Ia~n !0.1 h:",de'l doof spl.tJll1\
J!ljIlwsl(lr

SYMPTOMEN

1~1l~".;;.n;;;;¢;;.,.:"""=· .;;h.:.:r;ll1=~<:.:,;·\!l:.:IlJ'I=ik.~--:--:- 1..:::!IOO","":,n cocnVIM, 11000, \'lI'1i:eI\ Ilfl n'el r>llkcn.
E:.pf<lslo:~f"oll!~ <;«pl;l.;il'!. G!'''-'Ioi.n ""l""rblU<lT" ..-.nil'"I'o, eXFlooiQ\'oifQ<1

e1a"~i><1lD ~p~"'luur (In ""W·I1~U. aill'lteo Cfl
r/1: bid """..", fIIl1 <l~ ~C!$"'Ii~o i\y,llilS;,j \<1
Iillen >10;0181\ b·. wl\Jfl, allanl>-~ of v8,,,e,kan
'!j1lQ'l jl<ll'.luchl lOgp;l:;=. ~1J<it;l"" h"n~Q'

_____, +.re:.;oo=~:;.Np=•. +--------.--
I PREVENTIE

~Adgmo"~ Jrnf~ r.D4II,PV1 ~~ ha~I~. duilil'iii""'''' haddr.i'r~ missal.kheiCl V8r'1<'8lTk,!lo bri!
k.... 1:nrWri~"'J9h,i~. c"w.I",'tw<lt",-d.

l)!!~\)len SyP,ISM' M IUiiOlOljk& .12uil!ili()(~n
roolo;~~'<ll). _l\;!i'~~11'9 (I~t
1yP':1Q.

~i!:la "jel\l. /\011. M8 IM~ple>:lQI> al'l m r>:>:llo
r.ailr l;1~~anhllli \"Qrvonrari

09et1~ .~llc. Ice<ihcid al\o .P~"" ;;;;;;';tJ~ i)ehlt918set)lJt"'" or O¢;btt!~;;ing in comb.rlli~
.$/\ltl·l <'e'l, linltl~,16ttMlil, 1Jo m~ IJ.dgIr¢l4lIng;IJr..,'9l'l>'IT'll19

Vllfor.l1.in!g\lo klol:lng l.iruu\1lu;,. 111Iid Sjl<:<.'jl!fi
en "aM"" olel \\'Ille,' al> leep 1M .ans madplo
01)0,

minlm3>1 15 moW.n cpro<jlan m~ "''''IR' (.VI.
~~nl~'i'......." """Y~d.:lI<:ri). 00.. 1'1.;'; (lXili)inti
ll'''''ijM. ~ii"" 'fl<I<:<IJol' ljOtll$ ~~"I.;$r. .

Atm;iH'in~li)icc;t11
KOODSITUAll!!; f"JjlllsiS99\'i181! AcIIUt~ro""11leJlt5\lll"~~~.(,lO'''''9ni~ OKMIDDEU,I,/X ont-
1Um"n en iJal9l1~i1IZOUun r;.;,:l<UI1l:1gQ ...""r>ehul/C1lf•
,\fMljk~...: tijla>1d, i~~81fe \I1ln ~llfIa'" mond~
"C<!. ,orh<:Qn~Q .p""",l!lllCllel~. lXik,·
kf';lmp,. disfrott, I~O ytt(1a" 'In~mRn"~

NOODSITUATlE JOPRuiMING:

m~"Ii 41~~l'I1c"""". GGE:N ~r/l~:<lr> ~",...I.:l<M!I~
Mm;~blii\ Nl8f zleke<l1uw VQrvll<J1!l" '

ETlI(EtT!:tRINC JOPSLAG

Ojlruiman ~morBl ptcducl: 0","9 cilom~Cn~Li~u:$lingen vetse rLd'.tk:Jp'p.r;l~~k~
e.:ta v.nril.li".
O,"-.t prOOl.~ IlXl,mmttn IJ'l ,I!q".b\ln Ili(JI ;l;ehuimdllkm, l'<lM,igetr$ t~lU<;l)J ~rnigcn (.".
P~!I•••11i,)a ,,;I:irt<ili/i:r} 4li ...enWt!illl:er08c"IJiil:&l
~(.1fIrCf'll..,..,n I"in"" <lb6"'Plloml~d.:Ill'1oil ~""i}'illld'9 """"",01",, oM op<;lp<J!1 tn'illnn (hn'"
":61~h al.ruII.n). !i.....,fl."'\;> ","",re "'SU\>I ••rW~t'eIM~I Z~[l(lIlIOO-$lm;r,$l:IctOO:llllr~veooen.
VJitJlD litlJ:eO£l((4"J 1M !Iv,OllfoGrt. 'I.\(lIDl?m; rG!)larudo lR~.

A: ~:;'6S

S: ~:l-.iI
Noia H.P

~P3g: Bmo<Ho;!%J. ~.ol!l. ~W\aId~'h'i1n OI'lda·
¢ltl!l4!i~I.~. .

OPMERKiNOEN
" ~n allam.llel CJ\S.l'ltIm~rIs 11>ll&19-3:!-li, "l)l(I1IlJ>JUV\1ll$ ap d.~l!I~'f4 0~'111 yOIlf bilt Ilt..;&. O~ll4t1'J>40'(j8 ~. ,n fiQI i. \lan rn""il~nl van
.~JXi:"'"~loilGf];tle l;oslP;)1o,gogovell} .....~1'1" .....'C!o \llll'llfll:ll>!lih"9. <) O't~r d.r.~!l'o[.~ Y;!I1 ~o,tt;l ~I ~\h Qo~Y~~~O;:n;f1) gegoo!llls oo~e".cl. OJI3lI- .
b!,-,k y!lR ill~e (!i~n~en \'llf'llIerto;/~ ~hiHjej~ !uauwo'IT1Il~lwelking. e)DcW!Mltll~Oedke(l!!tlng!Qe!J'!l'>'8nS Uelltln81l n1otil!/;l ~)~il~t'l\)
e~ooN1llllen. rillll!daSg l1Q 16I'\i1anC'i1n;ln!IJf!'!l~IQ)DQ in;je1mg ~~ k~~cn'OtwUkkel',j \/>:llllan 1111\60 00 5lQI 'lTIlnllllr I1iIn 0.1;\ tenWQn !>go;;I,. ZMl QOk

, d!l1~ ,'." d. c(;.[I(\I;;'~· ""l;l<l~IVk II in d!llOtlUChlirog ",an hill Cner.tl'<ii;J;li1i;<1beol<. '.
t.:l~1 alU l<> t.edl!tMC (J3(H7~ 8lf 1181 c! M' 6eI!!I!ilClI Mtlulicenlf'J1l\ ((J7{}'2J,.524SI~e~ = a8l'l~1]lir.~1 ove! ~eln~1ll bohaooBlhg. Q\llJlulli
elll'kt& IlCo.JdlY til irJi!JI\ ttansPUrl>/il.O glallll1 flOOl@,

(lEVI: 33: VIH1UITlmor: lZtiB' f1<,a,~.

K9i1rtnUtnll'll!f C.1907

Chon,1okalll\,mll 19' %ili~2004

Toelichting vergunningsaanvraag veer E18-A



CAS·nYlJlmer. (107-21-1]
l,,2·dil'rydrOX\flillhBlln
1,2-etl'l.llilmJioI
g!yCol
2·11ydrO x:yS'tha!101
mOI1O-athylc"ngt)/l1ol ETHYLEENGLyeOl

FYS~SCIlEEIGENSCHA.f'PEN f3ELANGRIJl<f,GE.GEVENS

'199 iI!~EI.iRi.Oil' iil~i<;a\IZE tlYGROSCOPJSQl2 IIL<!aWJF. (NAGl<OOIiOll1elSKLOOS' 
-1~ 0.. dOmp mens' i!ch !I"'9q lUGl /l;i;r~. R%goon heilly ~I O>ili/lUeml1de'ij~, Jleagcon hQbg Ii'-n
111 l;<Ol!f;t~~ lurut1 .

3Ge ~~~1-~A.e-~~:::,,"~IOiI~,tfl';;(11I;;;'9:-:0ll:::::m:::,p:;-~ -----':;:IliJ;;-::Pp:ll::::-';;52;;-m:::::()'m:=J'l----;H:;-----~J
S;A·53 MAC TGG-IS ni'qal;; OiIIl'P) . 40 ,~ll'l'I i04 m!l"1li' H
1.16'10" 1)9 MAC.W<JBroe kili1 lWri:>oht(>jcn ijn vc<:w¢l1 Oil gellt'W(JI'U1"8~rg£ltll:01l1ln.

~i~ ~W1::::;J""::-:Y":'"~..n-_~,~Q:::IlIIlIi:~i'I\fj:":'":d71l<1'1:-:-,;-In-~":"tl~.71''''':'',-:':et.::-';.""i,,7/;.:"".;.n:"I\'O';,~'fOO"':"n-'OIJll~eJen-':c~Ill!!~. :-n7In...;h;-Jl1~.;;.:,.,h-8-em~'-,I\Jil<-r.;:
a.GCI1'i'~ WIt d., damp, <ic..'ViN.Oolf1l~ 'iOn lJ\:l 8tltOOll. do"d"~li\IlQJl "" lXIk 'I1ilOl>iJ~'lIlo;t W
YQ<)l d9'~<QO<#leld S<W&!lrtIj'Ui ~n:"n1,.jj.in ~Q !och! lol OOCf 'ierd.!il1tp:1\9 'm" <;\;>Ze~ bl~
20"<: nlcl iii i:1c<:kl$ .w<irtanlllaan> W<lrdllnWiell.1; b""',,,,,,"n·ochr~,,,,UI9lllL'er,
lllr~1ll glMlftl~1\l De d;;mp 'r,o,; dl>~r~ .nlQf6''ld c~ co ~n. Mkobl ~n d'!I t<JO~!u<m
"e!l'iit. 01", OJQ! ~an Inwnl1\'an o~ h&l l:eOlra.'Nfl~ met .rSUl}'/Q'll',"-'ill!linD \'M tot ~~,
wUSt.llI'1'6fl "Mpt<llkkin9"'"o BIool;/tJllHt9 rI.,n b, hOD9 ~lrtlIlU~ ''''bnwu""l~~Ia'u\;r."'.
:un.i.r.li~ ¢on"onlrai';Js ~nn de .lel $llnlbi3ittg ,9",,-qn Icl ,equr1'1a- "an uu BIl>I,..i=lI~ ,In "",
stille '.JW<lllen ~r4 ',ap ;1lwlkinl1Nl il<ln '''''1' an Io"O"caI3"i, .
OnYC1!ll~ bij ,_dllrlG!, h...h:r.'llklc blool<:1eting: CnOllle! mel de hula ~on door bn~~"i
eon ec.l~t:Hh~hiil1J hu:':~t1i¥1{1z:t~ 'flltoof.tak\l~ Da- nfnf ~;;I(1 qJ dG ra.'.ar.an (It) I1I~en ll\lIe,",:n
t'j'l£tC ';:Ir.. g~(jt'!J (u·qtU'tlI"b~'Ohgl:m.,NtliYdr.gm "'it.... brli oC\'l~~ mnuwlilUb<::1 .~,Jnn(Jil QP~~

K~n~'C
s.''l1~l'It,'C

\I1alnpurrt, 'C
£.,rontbr~nd"ll"t'eml:"':>'lJur,'0
l;'~'8!)l'.~eto••\J/""n~ In Juclll
ScClltdijoo go\Qi:b1g, IlSim
Darnt:ep",nlnl} rn rma, til 25'0
Rel~ !I<\ttIp<j1chil'lllia (I~'.• 11
I'lehuill." ~M;hlhilid bij 2O'C va,> ""r~d
.wr.iJA;I,.l'lllJl8t'\llSOl O\r.lll :1 t 1.1)0

Rel;lIlaYc'<l>;t(Ilala !Wa!QI.~ IJ 1,1
OoktllllaatMJd in ..~r, g1100 m1 voliedlg
~og P 1><;1,1001""'1\;< -".4

)

O1RECTe GEVAAE':N f'flEVENTIE :BLUSSTOFFEJII

peed!!; <lb:lhclbO.7oandi;t WlUrn. .~e:slr.I~

....at"" ~nO'zliuf,

SYMPTOMEN PREVENTlE EERSTE HULP

Mm, lu<111. OIsl, ..-Is l1lo1ti;i~[Jlln 'en' iQ"ii'Wii
naar ~~tel1ftJls '.Iur\'OtJrel'l

\J9tOI1iteiflip.r."'Tlod'r1g uuraldt:G" huiri~ tfI~r."
eM "'>2.0~ mol 'W.J.pIQf.., 2'tE)~ naili ana 'I)~l'

ze'\

WOilDr DOOR Of HU!D ORlENO/lErl.

~--~it> ell h~1bn, Il\Jil.tlliJ!l,jd~
wlndd, «>rl<'~Iolp~r."'",,rtll!.7Qn. mi",..fjllh"';,j,
bewu"i.a1a"'-hdd.

mini:n.;>! 15 rnlJAA8f) sPOolon mit W'JXf 1M
contactle,,,~n '/elw'i~" Ciln r...~ (1lO,)anl

: br~"!I."" '
"'J:-""'-:::I~"'f<o-",-,-~7"rt>I-:-lr"'-,.-...,'7".-p,-s.1-:"-;lp-;'-r.7k~;:;;--:g-",,-.-="'::'--:g-+---------------rmo.;.;..,.nd"""':--I.-I1~"""·cl:;;;·"; ~~,c~lie-v-.7koo-:'i7(<lI-r":"l!<;':":"Ifi7.'...-:I::,l:O-,1
~el\Nlcid, korhldoJTiiiJ/'aid, ttllcrt, bi!\oowt<il:>illl' """",n, Oe,SN bt""-"" OP"9kh9n ~n (Inrritltt!M\
held, I1\\ilI zle(\jjnhd~. ,'ei\;oeren,

NOODsrrUAnE' OPRUIMING ETl,KerreRING I OPSLAG

I'IOOD5lT1I.ATlE: ,A;;WlllalCr4'1alli'3Il""'~(! 61 miler dan 50 Illlir: g,v;ullm{ln~ QIIM£!OELI.J,j\I(
tlrnllimc.l\ on ILllenl ,.r.<llIil". Oo"lund~ "",an;:;n"w"'l .

OpntOJ,Qf\ gomarll1 product: Or....'" h~hoorlGn,fOillZGI\ t1l:llrma'!l\", mal m\Orr,~.A~n,v~l·
IIgh!jdsb,i1. grue' >'<!,wl&le.
GOtlXtl3t ptC1,""~r InOiIlTlfTlen. ZC<'jJVUlUig ~p<ul:6n '-In lNBIT1l1<lg'I>o'il'""li~lI<1.
Rt<~)litrlt '1t~:\\l;lCVruli rt't.ll '-"ilb!r, S)XI.af","'.lur ;,1~'~Jtm nt't;)llir;<fl.
g,'",juei'e,<stetl .~~e~;J'-8" enahI1)0l!011'Ql1)en819~'I:lr:ffi? ,~,

Afi<r~l1ng"Qtfl(a,:

~
&tI9t1e!1,f\

R::a? IIl'PA~

S:l2f ~

Oi*lltl; ,G!.cf1eidon ''On ....;tlI\;>nrrid<lo..Itl> ~
<>.>:i:iI:r~. ~u"'''' (/rOO!!, .or.<l'~l'" lS;U' tIt'iklt<

OPMERKINGe~1 , _

1) Do IAAC•.,...."de ;(~c't"~pelsbOO'''''S11Q ~'rri'. ;, G.~T,tik'I'iJn ~l;(jhcllSOha dmnoofl 'l'(jrnil!.:M tlQ ;;';1><lo:l~II~q [baa..·o!li>leilOO) weilJflIl, ,
Ulai1lfl9 lOo ~I\l N'IIe:; to»2N all 3m,of Del Be~Anlll;l'lcenINIil (O/(l~5 2~5) oollon .oor I!;'lnl_lU\goo <l".' \'lJroaro bG~;);Ildl!lIrog. [){rJl11''''
Sil I. Wf'!·g .MilCtog;J ~C(I !>PC; r,'QII5ool. 'rOSGOI en ~t 17 zljll ~ll''.d.~'''''''.

-
562 KUrfIl",mrner C.;/)Q6!l

Chllr.ni<l'~~"o.oil' I If" 6(l1le 21)04

Toelichling vergunningsaanvraag vaar E18-A



1t~·

;. 'CAs-oummer; 167·S€H]
llIeillYlalcohal
houtgecst

METHANOL

CH.1011

FystSCHE EIGENSCHAPPEN BEi.ANGRWI<E GEGEVENS
Il5

-93

CI-I,O
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Safety data sheet in accordance with 2001l58/EC
HYTREAT 9838K

Substance key: 000000220215
Veffi~n:1- /GB .

11. Identification of the substance/preparation~and company

Trade name
HYTREAT 9838K

Use of the substancefpreparation.
Type of use: Kinetic hydrate inhibitor

Identification of the company
Clariant UK ltd.

Calverley Lane, Horsforth
LS18 4RP Leeds
Telephone no. : +44 113 258 4646

Information about the substance/preparation
Division Functional Chemicals

Emergency telephone number: +44 113 258 4646

Chemical characterization

~Clariant

Page I

Hazardous ingredients
Ethanediol
Concentration :
CAS number:
EINECS number:
Hazard symbols
R phrases

2-Butoxy ethanol
Concentration :
CAS number:
EINECS number:
Hazard symbols
R phrases

Ether carboxylic acid amide
Concentration:
CAS number:
Hazard symbols
R phrases

Propan-2-ol
Concentration :
CAS number:
EINECS number:

.Hazard symbols
R phrases

>= 30 - <= 60 %
107-21-1
203-473-3
Xn
22

>= 1 - <= 10 %
111-76-2
203-905-0
Xn
20/21/22 36/38

>= 1 - <= 10 %
372515-65-6
Xi
38 41

<= 1 %
67-63-0
200-661-7
F Xi
11 36 67
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epsilon-Caprolactam
Concentration :
CAS number:
EINECS number:
Hazard symbols
R phrases

<= 1 %
105-60-2
203-313-2
Xn
20/22 36/37/38

l
Harmful if swallowed.
Risk of serious damage to eyes.

, ":"-',' , ' I

14. First aid measures

General information
Remove soiled or soaked clothing immediately

After inhalation
If inhaled, remove immediately to fresh air; if not breathing give artificial respiration; obtain
medical help.
If there is a breathing problem give oxygen
Seek medical advice immediately.

After contact with skin
In case of contact with skin wash off with water.
If skin problems persist, seek medical advice.

After contact with eyes
Rinse immediately with gently running water for 15 minutes, maintaining eyelids open. Consult
an ophthalmologist or a physician.

After ingestion
Rinse out mouth and give plenty of water to drink.
Do not induce vomiting.
In case of unconsciousness do not induce vomiting or give anything by mouth.
Seek medical advice immediately.

Advice to doctor

Symptoms
Respiratory tract irritation
Headache, dizziness, nausea.
Abdominal pains
Disorientation
Vomiting
Harmful to the central nervous system.

Hazards
Risk of cardiac rhythm disturbances
Risk of pulmonary oedema
Kidney damage
May cause death.

15. Fire-fighting measures' ..
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Suitable extinguishing media
water
dry powder
carbon dioxide

Special hazards from the substance itself, its combustion products or from its vapours
In the event of fire the following can be released:
carbon oxides

Special protective equipment for firefighting
Wear full protective suit.
In case of fire, wear respiratory protection

Further information
Cool endangered containers with water spray jet.
Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the
local regulations.

Personal precautions
Ensure adequate ventilation.
Wear suitable personal protective equipment.
Respiratory protective equipment

Environmental precautions
Do not allow entry to drains,water courses or soil
If the product gets into drains, inform the relevant authorities immediately.

Methods for cleaning up/taking up
Pick up with absorbent material.
Dispose of absorbed material in accordance with the regulations.

" Rinse away rest with plenty of water .

17. Handling and storage
. ,-, "~;:: -:

Advice on safe handling
Avoid spilling, spraying or splashing
In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
Have eyewash bottle in readiness.

Requirements for storage rooms and vessels
Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Keep only in the original container

Additional advice on system design
Provide general ventilation.

Ingredients with occupational exposure limits to be monitored
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ETHANE-1,2-DIOl, PARTICULATE
CAS number: 107-21-1
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2000
Time Weighted Average (TWA):
Particulate.

Values:

. ETHANE-1,2-DIOl, VAPOUR
CAS number: 107-21-1
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Time Weighted Average (TWA):
Vapor.

Values:

ETHANE·1,2·DIOL, VAPOUR
CAS number: 107-21-1
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision : 2002
Short Term Exposure Limit (STEL):
Vapor.

Values:

10 mg/m3

52 mg/m3

104 mg/m3

"

ETHYLENE GLYCOL
CAS number: 107-21-1
EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work
exposure to chemical, physical, and biological agents.
EU Exposure Limit Values Data
Revision: 07 2000
Time Weighted Average (TWA):

Values: 52 mg/m3 20 ppm

ETHYLENE GLYCOL
CAS number: 107-21-1
EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work
exposure to chemical, physical, and biological agents.
EU Exposure Limit Values Data
Revision: 07 2000
Skin designation:
Can be absorbed through the skin.

ETHANE-1,2·DIOl, PARTICULATE
CAS number :'107-21-1
UK GELs
UK EH40 GES (Table 2) Data
Revision: 2002
Skin designation:
Particulate.
Can be absorbed through the skin.
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25 ppm

•

ETHANE-1,2-DIOL, VAPOUR
CAS number: 107-21-1
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Skin designation:
Vapor.
Can be absorbed through the skin.

2-BUTOXYETHANOL
CAS number: 111-76-2
EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work
exposure to chemical, physical, and biological agents.
EU Exposure Limit Values Data
Revision: 07 2000
Time Weighted Average (TWA):

Values: 98 mg/m3 20 ppm

2·BUTOXYETHANOL
CAS number: 111-76-2
EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work
exposure to chemical, physical, and biological agents,
EU Exposure Limit Values Data
Revision: 07 2000
Skin designation:
Ca'n be absorbed through the skin.

2·BUTOXYETHANOL (BUTYL CELLOSOLVE)
CAS number: 111-76-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Skin designation:
Can be absorbed through the skin.

2-BUTOXYETHANOL (BUTYL CELLOSOLVE)
CAS number: 111-76-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Time Weighted Average (TWA):

Values:

2·BUTOXYETHANOL (BUTYL CELLOSOLVE)
CAS number: 111-76-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision : 2002
Short Term Exposure Limit (STEL):

Values: 50 ppm
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PROPAN·2·0L
CAS number: 67-63-0
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2000
Time Weighted Average (TWA):

Values:

PROPAN·2·0L
CAS number: 67-63-0
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision : 2000
Short Term Exposure Limit (STEL):

Values:

999 mg/m3

1,250 mg/m3

Revision Date: 16.05.2005
Date of printing: 16.05.2005

400 ppm

500 ppm

..

E·CAPROLACTAM, (DUST AND VAPOUR)
CAS number: 105-60-2
EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work
exposure to chemical, physical, and biological agents.
EU Exposure Limit Values Data
Revision: 12 1996
Time Weighted Average (TWA):
Vapor and dust.

Values: 10 mg/m3

E-CAPROLACTAM, (DUST AND VAPOUR)
CAS number: 105-60-2
EU. Indicative Exposure and Directives relating to the protection of risks related to work
exposure to chemical, physical, and biological agents.
EU Exposure Limit Values Data
Revision : 12 1996
Short Term Exposure Limit (STEL):
Vapor and dust.

Values: 40 mg/m3

1,6·HEXANOLACTAM (E-CAPROLACTAM), DUST AND VAPOUR
CAS number: 105-60-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision : 2002
Time Weighted Average (TWA):
Vapor and dust.

Values: 10 mg/m3

1,6·HEXANOLACTAM (E.CAPROLACTAM), DUST ONLY (TOTAL INHALABLE DUST)
CAS number: 105-60-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Time Weighted Average (TWA):
Total inhalable dust.

Values: 1 mg/m3
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)

1,6·HEXANOLACTAM (E-CAPROLACTAM), DUST AND VAPOUR
CAS number: 105-60-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Short Term Exposure Limit (STEL):
Vapor and dust.

Values: 20 mg/m3

1,6-HEXANOLACTAM (E-CAPROLACTAM), DUST ONLY (TOTAL INHALABLE DUST)
CAS number: 105-60-2
UK OELs
UK EH40 OES (Table 2) Data
Revision: 2002
Short Term Exposure Limit (STEL):
Total inhalable dust.

Values: 3 mg/m3

DUST, RESPIRABLE DUST
CAS number: 105-60-2
UK OELs
UK EH40 Occupational Exposure Limit Data
Revision: 2003
Time Weighted Average (TWA):
Respirable dust.

Values:

DUST, TOTAL INHALABLE DUST
CAS number: 105-60-2
UK OELs
UK EH40 Occupational Exposure Limit Data
Revision: 2003
Time Weighted Average (TWA):
Total inhalable dust.

Values: 10 mg/m3

General protective measures
Do not inhale vapours
Avoid contact witli eyes and skin

Hygiene measures
Ensure sufficient exhaust ventilation.
Do not eat, drink or smoke during work time.
Wash hands before breaks and after work.
Take off immediately all contaminated clothing.

Respiratory protection: If ventilation insufficient, use a respiratory protection apparatus

Hand protection: Rubber gloves
Neoprene gloves
PVC gloves

Eye protection:

Body protection:

tightly fitting safety goggles
face shield

protective clothing



Revision Date: 16.05.2005
Date of printing: 16.05.2005

Safe~y data sheet in accordance with 2001/58/EC
HYTREAT 9838K

Substance key: 000000220215
Version: 1 .' 1GB

Form: Liquid

~Clariant

Page 8

)

Colour:

Odour:

Melting point:

Boiling point:

Flash point:

Ignition temperature:

Oxidizing properties:

Self-ignition temperature:

Lower explosion limit:

Upper explosion limit:

Vapour pressure:

Density:

Solubility in water:

pH value:

Octanol/water partition
coefficient (log Pow) :

Viscosity (dynamic) :

Combustion number:

amber

mild

not determined

> 100°C

> 100 °C

Not applicable

Not applicable

> 200°C

3.2 %(V)
Data relate to solvent

15.3 %(V)
Data relate to solvent

not determined

1.04 - 1.09 g/cm3 (25°C)

soluble

Not applicable

Not applicable

< 100 mPa.s

Not applicable

Thermal decomposition: > 200°C

Hazardous reactions
No hazardous reactions when stored and handled according to prescribed instructions.

Hazardous decomposition products
carbon oxides

Materials to avoid
Strong oxidizers

Acute oral toxicity:

Acute inhalation toxicity:

LD50 200· 2,000 mg/kg (rat)

not determined



Revision Date: 16.05.2005
Date of printing: 16.05.2005

Safety data sheet in accordance with 2001l58/EC
HYTREAT 9838K

Substance key: 000000220215
Version: 1 - / GB

~Clariant

Page 9

Acute dermal toxicity:

Irritant effect on skin:

Irritant effect on eyes:

Sensitization:

Mutagenicity:

not determined

not determined

irritant

not determined

not determined

"',)

Remarks
The classification was made by the conventional (calculation) method of the Dangerous
Preparations Directive (1999/45/EC)

, ",,:,;"
,.,.' ~: !,' . •

Biodegradability: > 60 %

Behaviour in environmental compartments
No significant accumulation in organisms

Remarks
The product is readily degradable in the environment
Not all components tested, major components have little or no environmental hazard.

113. Disposal considerations',

Product
Dispose of in accordance with local authority regulations

'. 114. Transport information'

ADR

ADNR

RID

lATA

IMDG

, ~ ',';'i 'I

" ,r"-"

not restricted

not restricted

not restricted

not restricted

not restricted

Harmful

Labelling in accordance with EC·Directives

Hazard symbols
Xn

Hazardous component(s) to be indicated on label
Ethanediol

',.1'
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R phrases
22
41

S phrases
25
26

39
60

Harmful if swallowed.
Risk of serious damage to eyes.

Avoid contact with eyes.
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek
medical advice.
Wear eye/face protection.
This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

'""' 116. Other information'. '

Text of the R-phrases which are allocated to the ingredients/components mentioned
in section 2 of this Safety Data Sheet.

11 Highly flammable.
20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
20/22 Harmful by inhalation and if swallowed.
22 Harmful if swallowed.
36 Irritating to eyes.
36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
36/38 Irritating to eyes and skin.
38 Irritating to skin.
41 Risk of serious damage to eyes.
67 Vapours may cause drowsiness and dizziness.

•
The data are based on the current state of our knowledge, and are intended to describe the
product with regard to the requirements of safety. The data should not be taken to imply any
guarantee of a particular. or general specification. It is the responsibility of the user of the
product to ensure to his satisfaction that the product is suitable for the intended purpose and
method of use. We do not accept responsibility for any harm caused by the use of this
information. In all cases, our general conditions of sale apply.
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TAG No. DESCRIPTION WEIGHT
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WASTE OIL TOTE TANK 7450 3000
POTASLE WATER TOTE TANK 2500 500
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2 9490 CO;-SYSTEM' VENT STACK 230 - - 230

V-6950 WASTE OIL TOTE TANK MEASUREMENT .. ..
T-3700 WATER STORAGE TANK - -
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TAG No. DESCRIPTION WEIGHT
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V 1200 PRODUCTION TEST SEPARATOR - -
V-3100 WATER DEGASSING VESSEL - -
T-6800 PRODUCTION SKIMMER TANK - -
P-9500 SERVlCE WATER PUMP - -
W-l000 WELLHEAD CONTROL PANEL - -
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