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MEMO 

 

Van: Nedmag 
Aan: SodM:  
Kopie: Ministerie van EZK:  

Nedmag:  
 

Datum: 25 april 2019 
Onderwerp: Beantwoording vragen van SodM over ref. 10 (Hydraulic 

Connections between Nedmag caverns) van het Nedmag 
Winningsplan 2018 

 

 

Inleiding 

Per mail van G.C. Hoedeman d.d. 8-4-2019 heeft SodM Nedmag een aantal vragen gestuurd over ref. 

10 (Hydraulic Connections between Nedmag caverns) van het Nedmag Winningsplan 2018. In deze 

memo worden de vragen beantwoord, in de volgorde waarin ze gesteld zijn. 
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Ervaring drukvereffening 
In het verleden zijn dus vaker hydraulische connecties ontstaan tussen cavernes met 
drukvereffeningen. 
 
Vraag: 

4. Heeft dit in het verleden geleid tot schade aan een caverne of put? 
 
Blijvende drukvereffening tussen de Nedmag cavernes was altijd zeer geleidelijk proces dat zich 
voltrok  over een aantal maanden en heeft nooit tot aanwijsbare schade geleid aan een caverne of 
put. 
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Rekenmethode 
De analyse in hoofdstuk 4.2 voor brine exchange en nieuwe drukken ziet er gestructureerd uit. 
Graag zien we ook de rekenstappen uitgewerkt, om het goed te kunnen begrijpen en beoordelen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van één van de analyses. 
 
Vraag: 

5. Uitwerking van rekenstappen zoals in tabellen 5 tot 10. 
6. Uitwerking hoe een druk op diepte wordt omgerekend naar een TR-7 annulus druk. 

 
Als  voorbeeld de uitwerking van connectie (9) tussen caverne TR-9 en het grote cluster via caverne 
TR-7 op moment C aan het eind van Periode 1 van het 2018 Winningsplan.  
 

 
Figuur 2: Pekelvolume ontwikkeling van het cluster en cavernes  

gedurende  Periode 1 van het 2018 Winningsplan  
 
Op moment C is alle vrije 1b pekel uit het cluster gewonnen en wordt bij lage snelheid vrije 2b/3b 
pekel gesqueezed uit de carnallitische bovencavernes. Naar verwachting produceert het cluster op 
iets boven pekelhydrostatische druk (de laagste druk waarbij het mogelijk is pekel uit het cluster af 
te laten), met een druk van 53 bar op de well head van TR-7, gemeten als de surface druk van een 
watergevulde annulus op 1482 m TV.   
 

 
 

Tabel 1: Diepten van LCC, top 1b en zuiver bischofiet, totaal pekelvolume en compressibiliteit 
 
De compressibiliteit van het cluster evenals die van caverne TR-9 is geschaald aan de hand van een 
compressibiliteit van 2,500 m3/bar bij een totaal pekelvolume van 7,411,000 m3. 

Caverne LCC Top 1b Bischofiet Totaal Compressibiliteit

> 70 % (v/v) op pekelvolume

m TV m TV m TV m3 m3/bar

Cluster bij TR-7 -1,482 -1,565 -1,591 4,892,333 1,650

TR-9 -1,625 -1,767 -1,806 714,267 241
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Onder de aanname dat de pekelkolom tot aan de top van de 1b laag op 1,565 m bestaat uit 
verzadigde carnallitische pekel met een soortelijke massa van 1,330 kg/m3 en daaronder bestaat 
uit verzadigde bischofitische pekel met een soortelijke massa van 1,360 kg/m3 kan worden 
uitgerekend dat ter hoogte van het meest zuiver Bischofiet (> 70 % (v/v)) op 1,591 m een pekel-
hydrostatische druk heerst van:  53 + 1,000*9.81*1,482/105 + 1,330*9.81*(1,565-1,482)/105 + 
1,360*9.81 (1,591-1,565) = 212 bar.   
 
De LCC van caverne TR-9 heeft een diepte van 1,625 m TV, de annulus is gevuld met diesel met een 
soortelijke massa van 850 kg/m3. Op basis van ervaring tot nu toe is uitgegaan van een 
conservatieve  annulusdruk van 145 bar voor TR-9. Bij afwezigheid van carnallitische pekel, heerst 
op de diepte van de meest zuivere Bischofietlaag een druk van: 145 + 850*9.81*1,625/105 + 
1,360*9.81*(1,806 – 1,625)/105 = 305 bar.  
 

 
 

Figuur 3: Diepten van LCC, top 1b en > 70 % (v/v) bischofiet van cavernes TR-7 en TR-9 
 
 
Mocht er een hydraulische verbinding ontstaan tussen cavernes TR-9 en TR-7, dan zal er 
cavernepekel stromen van TR-9 naar TR-7 totdat een pekelhydrostatisch evenwicht is bereikt. Het 
uitgewisselde volume kan worden berekend met: ΔV = (305-212-1,360*9.81*215/105)/(1/1,650 + 
1/241) = 13,399 m3.  
 
Als resultaat van de volume toename stijgt de clusterdruk geleidelijk van 53 bar tot: 53 + 
13,399/1,650 = 61 bar. De bijbehorende drukdaling in TR-9 is: 13,399/241 = 56 bar, resulterend in 
een TR-9 druk van: 305 – 56 = 249 bar. Deze druk is 10 bar hoger dan de meer conservatieve 
waarde van 239 bar zoals  gerapporteerd in Tabel V van ref. 10, dit als gevolg van het hanteren van 
een foutieve diepte bij de eerdere deelberekening hiervan.   
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Tabel 2: Pekeluitwisseling en drukeffecten bij een verbinding in 1b bischofiet tussen  

caverne TR-9 en het TR1..8/VE-4 cluster via caverne TR-7 
 

  

Moment Drukken voor verbinding Pekel Drukken na verbinding

TR-9, 1b Clust. TR-7 TR-7, ann. uitwisseling TR-9, 1b Clust. TR-7 TR-7, ann.

bar bar bar m3 bar bar bar

A 305 222 63 8,886 256 228 68

B 305 218 58 10,980 253 224 65

C 305 212 53 13,399 249 220 61
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Clustervolumes 
Ik neem aan dat de drukvereffeningen zijn berekend met clustervolumes op momenten A, B en C uit 
figuur 9. Op een gegeven moment zullen er door zoutkruip verschillende subclusters ontstaan. 

 
Vraag: 

7. Wat zijn de gevolgen als de brine exchange naar een kleiner sub-cluster stroomt en druk 
vereffent in plaats van het volledige cavernecluster? Is er dan een grotere kans op een 
scheur? 

 
Hypothetisch zal bij afsplitsing van een sub-cluster de compressibiliteit in verhouding tot het 
originele volume afnemen. Hieronder is de case uitgewerkt voor verbinding op moment C tussen 
cavernes  
TR-9 en TR-7, met dezelfde initiele condities als hierboven, maar onder de aanname dat caverne TR-7 
deel uitmaakt van een kleinere sub-cluster. Als uiterste limiet is het clustervolume gereduceerd tot 
dat van TR-7 met een verwacht pekelvolume van 550,000 m3.   
 

 
 

Tabel 3: Pekeluitwisseling en drukeffecten bij een verbinding in 1b bischofiet tussen  
caverne TR-9 bij een startdruk van 305 bar en een kleiner 
sub-cluster via caverne TR-7 bij een startdruk van 212 bar  

 
Zoals verwacht neemt de pekeluitwisseling af bij dalende compressibiliteit van het ontvangende 
subcluster maar neemt de drukstijging in caverne TR-7 toe. In geen van de situaties wordt de 
heropeningsdruk van de op 20 april 2018 ontstane opening, geschat op 100 bar, overschreden. 
 
Volgens recente inzichten (ref. 11) mag als gevolg van de dalende minimum spanning in het halietdak 
een drukstijging niet hoger worden dan 15 bar dan de voorgaande gemiddelde jaardruk. Dit 
impliceert dat aan het eind van Periode 1 van het 2018 Winningsplan (moment C) de TR-7 
annulusdruk niet hoger mag worden dan 53 + 15 = 68 bar. Een dergelijke hypothetische situatie zou 
zich echter kunnen voordoen bij het verbonden raken van TR-9 met een sub-cluster met een volume 
van 2.20 Mm3 of kleiner. Het totaal verbonden pekelvolume is inclusief het TR-9 volume van 0.71 
Mm3 dan maximaal 2.91 Mm3. Bij dit maximale pekelvolume hoort een overall compressibiliteit van 
982 m3/bar. Wanneer bij een fracture de druk 10 bar binnen ½ uur daalt geeft dit een uitstroom van 
9,800 m3. Bij een verdergaande drukdaling met 20 bar tot 48 uur na start van de uitstroom, 
resulteert een additionele uitstroom van 19,600 m3.  Deze situatie is milder dan berekend voor  een 
fracture vanuit het cluster zoals gerapporteerd in ref. 11 (p. 31) voor de post abandonering, waarbij 
de fracture niet verder komt dan de onderkant van de Vlieland kleisteen op ca. 1100 m.    
 
Een verlies aan connectiviteit binnen het cluster als gevolg van het zoutkruip kan op voorhand niet 
volledig worden uitgesloten. Dit zal worden gedetecteerd met de on-line druk bewaking van de 
samenstellende cavernes en zal worden gecorrigeerd door het lokaal verhogen van de aflaat van 
pekel. Nedmag heeft een workover strategie ontwikkeld om de mogelijkheid van pekelaflaat zeker te 
stellen.  
  

Pekelvolume Compressibiliteit Pekel Drukken na verbinding

sub-cluster sub-cluster uitwisseling TR-9, 1b Clust. TR-7 TR-7, ann.

Mm3 m3/bar m3 bar bar bar

4,892,333 1,650 13,399 249 220 61

2,201,550 743 11,594 257 228 68

550,000 186 6,680 277 248 89
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Bijlage 1 
 

 
 

  




