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Doelstelling Onderzoek

 Haalbaarheid Slimhole welldesign voor ultradiepe geothermie

 Kosten en tijd analyse

 Beperkte risico analyse

 Vertaling naar diepe geothermie



Luttelgeest-01 put (LTG-01)

 Geboord door Total E&P in 2004
 Totale diepte 5,162mMD (5109.6 TVD/NAP)
 Totaal aantal dagen 141
 Target reservoir Dinatiën carbonaten formatie (hydrocarbons)
 Temperatuur op TD was 204°C
 Lage Porositeit in de Carbonaten
 Re-entry in 2005, voor puttest en abandonment
 Geschatte kosten 21 Miljoen Euro
 Non productive time +/- 6.3%



Luttelgeest-01 put (LTG-01)
 32" conductor pipe was driven to 53m

 20” casing set at 1131m 

 13 3/8” casing set at 2794m, low ROP’s in Lower 
Westphalian

 9 7/8” casing set at 4285m. 10 bitruns, heavy 
reaming, tight spots and several stuckpipe incidents.

 8 ½”section drilled to TD @ 5162m in 8 bit runs & two 
coring runs. Some downhole losses up to 25 m3/hr.         
7” liner set at 4950m.

 After extensive wireline logging program well was 
suspended with 3 cement plugs and HBP Bridgeplug.



Slimhole opties
LTG-01, 5 verbuizingen van de oppervlakte naar totale diepte (incl. 
conductor and liner). Reservoir sectie geboord in 8 ½”

Slim down opties:

 Reservoir sectie in 3 7/8”, niet mogelijk vanwege torque limieten
2 7/8”boorpijp. (geen contingency!!)

 Reservoir sectie in 4 1/8”, ultra slim design (geen contingency!!)

 Reservoir sectie in 6”, slim hole design (4 1/8”contingency)

 Slim hole (surface liner) well design



Slimhole opties



Slimhole opties – Ontwerp overwegingen

 Casing Design

 Underreaming

 Cementing Design

 Mud Design



Slimhole opties – Mud Design



Slimhole opties – Ontwerp overwegingen

 Casing Design

 Underreaming

 Cementing Design

 Mud Design

 E-line and LWD tools

 Wellhead and Christmas trees



Geselecteerde Slimhole optie

Slim Hole Well Design

 Ultra slimhole design – geen contingency / geen LWD in reservoir 
sectie

 Slimhole Design(surface liner) - Underreaming



Slim Hole Well Design

 Contingency hole size

 Reservoir sectie loggen met LWD

 Gangbare maten voor tools, verbuizingen en
boorpijpen

 Geen underreaming nodig

 Aanzienlijke spoelings en boorgruis besparingen



Tijd & Kosten - Tijd
 E-line logging & Coring excluded

 Reservoir liner & abandonment 
included

 ROP analyzed by bit vendor

 Slimhole vs Full hole, 77-79 days

 Luttelgeest 01,  112 days



Tijd & Kosten - Kosten

32% 



Tijd & Kosten - Kosten
 OCTG (1.3M€)

 Drilling rig (540k€)

 Drilling Fluids (580k€)

 Solids Control/disposal
(600k€)



Risico Analyse
 Kans op boorpijp of tool falen

 Hogere drukverliezen (hogere ECD)

 Well Control

 Cement Design

 Coring

 Toekomstig gebruik van de put als
injector/producer



Algemene beschouwingen
 Aanzienlijke kosten besparing

 Verhoogd risico profiel

 Wenselijkheid van contingency hole sectie

 Gebruik van de put als injector/producer
 ESP size / drukverliezen
 Hogere injectie drukken/zwaardere pompinstallatie
 Kans op geinduceerde seismische activiteit
 Versneld optreden van scaling

 Vertaling productie test naar full hole putmaat

 Prove up project of play?!



Voor- en Nadelen



En hoe zit het dan met de diepe geothermie!?

 Kostenbesparing aanzienlijk minder 
dan bij ultra diepe geothermie

 Ultraslim maakt de put 
hoogstwaarschijnlijk ongeschikt voor
ontwikkeling

 Lager debiet vs warmtevraag

 Nadelen vergelijkbaar.

 Project or play!?



Einde


