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Van:
Verzonden: maandag 20 januari 2020 15:24
Aan:
Onderwerp: FW: TR-5 druk anomalie

 
 

Van:   
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 10:38 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: Re: TR-5 druk anomalie 
 
Goedemorgen , Ik ben een lang weekend weg maar heb  gevraagd jouw vragen te beantwoorden. 
Groet,  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 14 okt. 2019 om 09:29 heeft @sodm.nl> het volgende geschreven: 

Goedemorgen  
 
Kun je me svp een put status of completion diagram sturen, met je laatste schatting vh 
pekelniveau? 
 
Gr  
 

Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 16:51 
Aan: @sodm.nl>;  

@sodm.nl> 
CC: @Nedmag.nl>; @we-p.nl;  

@Nedmag.nl>;  @Nedmag.nl>;  
@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>;  

@Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: TR-5 druk anomalie 
 
Beste , 
 
Korte update: 
 

 De WHP TR-5 daalt nog steeds, in afnemend tempo. Om de positie van het lek zo 
snel mogelijk te vinden, hebben we besloten de casing annulus in stapjes af te laten. 
Blijft na een stapje de druk stabiel, dan zit de pekel/water interface boven het lek. 
Door kleine beetjes water te injecteren en te kijken wanneer de druk vervolgens uit 
zichzelf weer zakt, kunnen we de positie van het lek bij benadering vaststellen. 
Vervolgens doen we een PDN meting, voor het zo exact mogelijk bepalen van de 
positie van het lek 

 WEP is bezig om de suspensie/abandonneringsmogelijkheden te onderzoeken. In 
dat kader is belangrijk om de positie van het lek te kennen, alsmede de conditie van 
de tubings in de put en de conditie van de casing. Vanaf eind volgende week 
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verwachten we wirelinemetingen te doen teneinde de conditie van tubings en 
casing zo goed mogelijk in kaart te brengen (2 videoruns en 1 of meerdere MID 
runs). 

 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Groet,  
 
 

 

Hoofd Productie Mining 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
h ttp s: //www.nedmag.nl/sites/default/files/sty les/small/public/2018-07/Logo_Nedmag_50mm_0.jpg?itok=KD1OItqf
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This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from 
your system. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  




