
Bijlage 7: Nederlandse samenvatting logging resultaten ROW-7A 

Om de put integriteit te waarborgen is in Juni 2021 een logging campagne opgezet. Het plan was om 
de integriteit te verifiëren van ROW-4, ROW-5 en ROW-7A. Echter de toegang tot de reservoir sectie 
werd belemmerd door de aanwezigheid van “schmoo” (ijzersulfide deeltjes met olie laagje) in juni 
2021. In november 2021, na het schoonmaken van de put, zijn de putintegriteitslogs wel verkregen. 
Gezien de grote diameter van de productie casing en de kleine diameter van de tubing, is er niet een 
logging tool op de markt die de kwaliteit van het cement achter de productie casing kan 
kwantificeren. Noch is er een mechanische caliper beschikbaar om de interne diameter van de 
productie casing te verifieren.  

De integriteit van de productie casing is daarom bevestigd door de interne diameter van de 
productiecasing in kaart te brengen met behulp van ultrasone metingen (Archer Space-Panorama),  
en door de hoeveelheid metaal verlies te meten aan de hand van elektromagnetische metingen 
(TGT-pulse). Met behulp van de elektromagnetische metingen kan ook worden bepaald of er een 
plotselinge verandering is van excentriciteit, wat een indicatie kan zijn van een breuk in de tubing 
en/of casing. Naast deze twee logging tools is er een camera in het gat afgelaten en een zogenaamde 
x-y caliper gerund.  

 

Samenvatting van de resultaten 

De conditie van de tubing in ROW-7A is geverifieerd met behulp van zowel de ultrasone metingen, de 
elektromagnetische metingen als de mechanische multi-finger caliper metingen.  

De mechanische caliper metingen laten zien dat de integriteit van de tubing gewaarborgd is. Er is op 
1162m AHTBF een lokaal verlies (zogenaamde pit) gezien van ~60%. Deze wordt sinds 2016 
waargenomen en is sindsdien niet erger geworden. De caliper meting laat verder zien dat de tubing 
niet vervormd is. De elektromagnetische metaal verlies metingen laten zien dat de hoeveelheid 
metaal verlies beperkt is, in zowel de tubing als in de casing achter de tubing boven de annulaire 
afdichting. Deze metingen geven ook geen aanwijzingen van een gebroken of vervormde casing 
achter de tubing. 

Onder de annulaire productie afdichting is de integriteit van de casing is ook gewaarborgd: de 
ultrasone metingen laten geen vervorming en/of scheuren van de casing zien. In het rapport staat 
dat in de figuren in het rapport er een gat lijkt te zitten rond ~1286m AHDFE, maar dat deze niet 
geobserveerd is in herhaalmetingen en dat het waarschijnlijk een schaduw effect is van een emulsie 
in de vloeistof. Op deze diepte zit het injectiereservoir (ZEZ3C) achter de casing. De ultrasone meting 
laat verder zien dat er geen vervomingen aanwezig zijn in de casing. De elektromagnetische metaal 
verliesmetingen laten beperkt metaalverlies zien.  

Door vuil op de lens zijn er helaas geen bruikbare camerabeelden opgenomen in ROW-7A. Met 
betrekking tot de x-y caliper laat de onderaannemer weten geen conclusies te kunnen verbinden aan 
de observaties uit ROW-7A, aangezien deze tool normaal gesproken niet wordt gebruikt om de vorm 
van een casing te bepalen. De meest waarschijnlijke verklaring voor de observaties in de data is dat 
een van de armen vervuiling aan de binnenkant van de casing heeft opgepikt, wat resulteert in een 
uitslag in de data.  

 


