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چكيده
مخزن مارون خامي يكي از مخازن منحصر به فرد ميعان گاز )Gas Condensate( در ايران و ش�ايد جهان اس�ت. به خاطر 
فشار باالي مخزن، در حفاري و تكميل چاه و احداث تأسيسات سرچاهي نياز به كاالهايي بوده كه در بعضي مواقع سازندگان 
خاصي داشته اند و حتي نحوه جوشكاري به كار رفته در تجهيزات سرچاهي در نوع خود كم سابقه مي باشد. در اين مقاله ضمن 

معرفی طرح توسعه مخزن مارون خامی به مشكالت، مسايل و راه حل های به كار گرفته شده برای آنها پرداخته شده است. 

واژه هاي كليدی: مخزن مارون خامی، بهره برداری، تركيب سيال

 علي قاسمي*

 تجربيات پروژه توسعه مخزن مارون خامي

* كارشناس ارشد اداره مهندسي فرآورش و پروژه هاي تزريق گاز – شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

مقدمه
پ��س از تعمي��ق و تعمير چاه 222 مارون و آزمايش آن توس��ط 
مديريت اكتشاف وكسب نتايج اوليه، توسعه مخزن مارون خامي مورد 
توجه ش��ركت ملی مناطق نفت خيز جنوب قرار گرفت. فش��ار مخزن 
حدود 12750 پام، س��يال سنگين با نس��بت مايع به گاز حدود200 
 300 ˚F بش��كه بر ميليون فوت مكعب استاندارد، دماي مخزن حدود
و حفاري عميق و پر مخاطره از جمله ويژگي هاي اين مخزن محسوب 
مي ش��ود. عدم انجام مطالعه مهندسي مقدماتي در ابتدا و تجربه كم 
شركت ملي نفت در توسعه مخازن با اين ويژگي ها، پروژه توسعه اين 
مخزن را با دشواري ها و تطويل هاي مكرر همراه كرد. ولي تجربيات به 
دس��ت آمده از اجراي اين پروژه، پشتوانه علمي و تجربي بزرگي براي 
توسعه ديگر مخازن گازي خامي و بنگستاني خواهد بود. در اين مقاله 
برخي تجربيات مربوط به توس��عه مخزن كه عموماً ماهيت فرآيندي 
دارند پرداخته مي شود. موارد ديگر از جمله جوشكاري لوله هاي فشار 
باال، مس��ائل و پيچيدگي هاي حفاري و تكمي��ل چاه ها بايد در جاي 

خود ارائه شود.

1- انتخاب فرآيند توسعه مخزن مارون خامي
توس��عه مخازن جديد عموماً با توليد آزمايش��ي و محدود شروع 
ش��ده و با مش��خص ش��دن توان تولي��د و حجم گاز قابل برداش��ت                                                                                   
برنام��ه توس��عه مخزن ب��ه اج��راء در مي آيد. اختالف نظ��ر در مورد 
نقشه هاي زيرزميني )UGC( منجر به دو برآورد كاماًل متفاوت از گاز 
درجا يكي بالغ بر 7/4 تريليون فوت مكعب و ديگري 1 تريليون فوت 

مكعب ش��ده بود. به منظور رفع ابهامات، يك برنامه توليد آزمايشي، 
ش��امل بهره ب��رداري از چاه 222 مارون خامي و جداس��ازي ميعانات 
گازي در يك تفكيك گر كه قرار بود از منطقه تفكيك ورودي 1000-

NGL به منطقه مارون منتقل ش��ود، در نظر گرفته ش��د. هم چنين 
مقرر شد گاز سبك تفكيك شده به ورودي ايستگاه تزريق گاز مارون 
ارسال و فرآورش ميعانات در يكي از رديف هاي )Bank( موجود واحد 

بهره برداری مارون-3 صورت گيرد.
الزم به ذكر اس��ت مق��دار گاز درجای مخ��زن هم اكنون با دقت 
قاب��ل قبولي معادل 2/7 تريليون فوت مكعب در ش��رايط اس��تاندارد 
برآورد شده است. گفتنی اس��ت فاز توليد آزمايشي كاماًل اجرا نشده 
و در نهاي��ت برنامه توليد 200 م ف  م ر گاز  با هدف تأمين بخش��ی از 
گاز مورد نياز مخزن آس��ماري مارون و استحصال ميعانات گازي آن 
در نظر گرفته ش��د. براي دستيابي به اهداف توسعه مخزن گزينه های 

فرآيندي زير مورد بررسي قرار گرفتند:
الف- تزريق مستقيم گاز سبك مارون خامي )بدون فشار افزايي( 
پس از جداسازي مايعات گازي آن در فشار تفكيك حدود4000 پام

ب- تزريق گاز س��بك با فشار افزايي در تزريق گاز مارون پس از 
جداسازي مايعات گازي در فشار تفكيك حدود 1400 پام

گزين��ه الف به دو دليل كنار گذش��ته ش��د. اول آنكه براس��اس 
منحنی های فرضی عملكرد مخزن و چاه هاي توليدي تزريق مستقيم 
عماًل پس حدود 3 الي 4 س��ال از آغ��از بهره برداري از مخزن متوقف 
مي ش��ود. اين موضوع در ش��كل هاي 1و 2 به خوبي نشان داده شده 

است.
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عالوه بر آن جداس��ازي ميعانات گاز در فش��ار 4000 پام نياز به 
دو عدد تفكيك گر با ضخامت جداره حدود 15/6 اينچ اس��ت. ساخت 
اي��ن تفكيك گر هزينه بر بوده و باعث تطويل پروژه مي ش��د. ضخامت 
ج��داره اين تفكيك گره��ا )t(، طبق اس��تاندارد ASME Sec.VIII به 

كمك رابطه زير:

PES
RPt

6.0−×
×

=   )1(

و با استفاده از پارامترهای مندرج در جدول شماره-1، 6، و 15 اينچ 
محاسبه شد.

جدول1: مقادير متغيرهای به كارفته در محاسبه ضخامت تفكيك گر
4000 psiDesign Pressure, P
49.2”Vessel Inside Radius, R
1Joint Efficiency, E
15000 psiMax. Allowable Stress, S

در گزينه دوم س��يال تولي��دی چاه هاي مارون خام��ي وارد دو عدد 
تفكيك گر با فش��ار كاري1400 پام ش��ده و گاز خروجي آنها توسط 
يك خط لولهً 16 به لخته گير )Slug Catcher( ورودي ايستگاه تزريق 
گاز مارون ارس��ال مي شود. ميعانات گازی نيز در يك رديف فراورشي 
اختصاصي جديد ش��امل چهار مرحله تفكيك با فش��ارهاي مش��ابه 
واحدهاي بهره برداري مارون فرآورش مي ش��ود. براي مايعات تثبيت 
ش��ده، دو مقصد يكي صدور ميعانات گازي بعنوان نفتا از طريق بندر 
ماهشهر و تا آماده شدن مسير صادرات و حل مسائل بازاريابي، اضافه 

نمودن اين مايعات به نفت توليدي مارون-5 پيش بيني شده است.

2- عملكرد چاه ها و تأسيسات مارون خامي
ب��راي توليد 200 ميليون  فوت  مكعب در  روز از مخزن مارون خامي، 
حفاري س��ه حلقه چاه جدي��د عالوه بر چاه 222 م��ارون پيش بيني 
ش��ده بود. در نظر ب��ود كه دو حلقه چاه با رش��ته تولي��دً 7 تكميل 
ش��وند. مش��كالت حين حفاري باعث از دس��ت رفتن يك سايز لوله 
ج��داري در يك��ي از چاه ها گرديد و اين موضوع باعث ش��د به ناچار 
لوله مغزي ً 41/2 در آن رانده شود. در چاه ديگر به خاطر محدوديت 
تحمل رزوه هاي لوله هاي مغزي، امكان راندن لوله مغزيً 7 به صورت 

سرتاسري فراهم نشد و به صورت تركيبیً 1/2 4ً×7 تكميل شد. الزم 
به ذكر اس��ت لوله هاي رشته توليدی به خاطر كالس فشاري سنگين 
بوده و رزوه  ها كه مس��ئوليت تحمل وزن لوله ها را به عهده دارند، در 
اعم��اق زياد چاه تحمل وزن رش��ته تكميلي را ندارن��د. چاه 291 به 
خاطر مانده گذاري به ناچار در اليه داريان تكميل ش��د. در اين ناحيه 
از مخزن، س��نگ  مخزن به ش��دت متراكم بوده و افت فش��ار تحتاني 

بااليي دارد به همين خاطر توليد اين چاه ناچيز است.
 يكي ديگر از مشكالت كه بر روی توليد اثر داشته است،  نياز به پمپ 
تراك براي باز كردن شير ايمني درون چاهي )3SV( در شرايط قطع 
برق و عدم بس��تن چاه توسط دكمه بس��تن نرمال چاه قبل از تخليه 
ش��ارژ باطری كه حدود يك ساعت طول مي كشد، می باشد. شيرهاي 
3SV چاه هاي مارون خامي داراي سيس��تم Equalizing نبوده و الزم 
است در حين بس��تن چاه، شير3SV با يك تأخير زماني پس از شير 
ايمني سطحي )2SV( بسته شود تا امكان فشار افزايی سيال بين اين 
دو ش��ير فراهم ش��ود. براي افزايش اين فاصله زماني، تايمر با فاصله 
زمان��ي بيش��تر در حد 5 دقيقه و حت��ي 10 دقيقه خريداري و نصب 
شد. عالوه بر آن، با توجه به آنكه تنها دو دستگاه پمپ تراك با فشار 
10000 پام در كشور وجود داشته كه در اختيار شركت ملی حفاری 
می باش��ند، خريد يك دس��تگاه پمپ فشار قوی س��يار برای چاه های 

مارون خامی در دست اقدام می باشد.
علي رغم همه مش��كالت هم اكنون ح��دود 104 ميليون  فوت  مكعب 
در  روز از چهار حلقه چاه توليد مي ش��ود. ش��ايان ذكر است كه توليد 
ميعان��ات هم��راه گاز هر يك از اي��ن چاه ها از اغل��ب چاه هاي نفتي 
آس��ماري مارون بيشتراس��ت. حدود 86 ميليون  فوت  مكعب در  روز 
از گاز س��بك توليدي به ايس��تگاه تزريق گاز مارون ارس��ال مي شود. 
حج��م ميعانات گازي كه پس از تثبي��ت به عنوان نفت به نفت واحد 
بهره برداری ش��ماره 5 مارون اضافه مي شود، حدود17000 بشكه در 
روز مي باش��د. ضمناً برای دستيابی به برنامه توليد 200 ميليون  فوت 

 مكعب در  روز، حفاری سه حلقه چاه جديد پيش بينی شده است.

3- اس�تفاده از لوله ه�اي  A106Gr-B ب�ه ج�اي لوله ه�اي از 
A333 جنس

با انتقال گودال هاي سوزا چاه هاي جديد مارون خامي به فاصله 350 
متري از محل چاه، كه به دليل مسائل ايمني صورت گرفت، پروژه با 
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شكل-2: منحني عملكرد چاهشكل-1: منحني عملكرد مخزن

 
شماتيك فرآيندي جداسازي و ارسال محصوالت مخزن مارون خامي: 3-شكل

عملكرد چاه ها و تأسيسات مارون خامي - 2
 مارون 222 ميليون  فوت  مكعب در  روز از مخزن مارون خامي، حفاري سه حلقه چاه جديد عالوه بر چاه 200براي توليد 

مشكالت حين حفاري باعث از دست رفتن يك .  تكميل شوند7در نظر بود كه دو حلقه چاه با رشته توليد ً. پيش بيني شده بود
در چاه ديگر به .  در آن رانده شود4 2/1سايز لوله جداري در يكي از چاه ها گرديد و اين موضوع باعث شد به ناچار لوله مغزي ً

 به صورت سرتاسري فراهم نشد و به صورت تركيبي 7خاطر محدوديت تحمل رزوه هاي لوله هاي مغزي، امكان راندن لوله مغزي ً
الزم به ذكر است لوله هاي رشته توليدي به خاطر كالس فشاري سنگين بوده و رزوه  ها كه مسئوليت تحمل .  تكميل شد7ً×4 2ً/1

 به خاطر مانده گذاري به ناچار در اليه 291چاه . وزن لوله ها را به عهده دارند، در اعماق زياد چاه تحمل وزن رشته تكميلي را ندارند
در اين ناحيه از مخزن، سنگ  مخزن به شدت متراكم بوده و افت فشار تحتاني بااليي دارد به همين خاطر توليد . داريان تكميل شد

. اين چاه ناچيز است
در  )SV3(يكي ديگر از مشكالت كه بر روي توليد اثر داشته است،  نياز به پمپ تراك براي باز كردن شير ايمني درون چاهي 

شرايط قطع برق و عدم بستن چاه توسط دكمه بستن نرمال چاه قبل از تخليه شارژ باطري كه حدود يك ساعت طول مي كشد، 
 با SV3 نبوده و الزم است در حين بستن چاه، شيرEqualizing چاه هاي مارون خامي داراي سيستم SV3شيرهاي . مي باشد

براي . بسته شود تا امكان فشار افزايي سيال بين اين دو شير فراهم شود )SV2(يك تأخير زماني پس از شير ايمني سطحي 
عالوه بر آن، با توجه .  دقيقه خريداري و نصب شد10 دقيقه و حتي 5افزايش اين فاصله زماني، تايمر با فاصله زماني بيشتر در حد 

 پام در كشور وجود داشته كه در اختيار شركت ملي حفاري مي باشند، خريد 10000به آنكه تنها دو دستگاه پمپ تراك با فشار 
. يك دستگاه پمپ فشار قوي سيار براي چاه هاي مارون خامي در دست اقدام مي باشد

شايان ذكر است كه .  ميليون  فوت  مكعب در  روز از چهار حلقه چاه توليد مي شود104علي رغم همه مشكالت هم اكنون حدود 
 ميليون  فوت  مكعب در 86حدود . توليد ميعانات همراه گاز هر يك از اين چاه ها از اغلب چاه هاي نفتي آسماري مارون بيشتراست

حجم ميعانات گازي كه پس از تثبيت به عنوان نفت به نفت .  روز از گاز سبك توليدي به ايستگاه تزريق گاز مارون ارسال مي شود
 200ضمناً براي دستيابي به برنامه توليد .  بشكه در روز مي باشد17000 مارون اضافه مي شود، حدود5واحد بهره برداري شماره 

. ميليون  فوت  مكعب در  روز، حفاري سه حلقه چاه جديد پيش بيني شده است

 333A به جاي لوله هاي از جنس Gr-B106A استفاده از لوله هاي - 3
 متري از محل چاه، كه به دليل مسائل ايمني صورت 350با انتقال گودال هاي سوزا چاه هاي جديد مارون خامي به فاصله 

با توجه به آنكه پروژه در مرحله ساخت  بوده .  براي هر يك از چاه ها مواجه گرديد333A متر خط لوله200گرفت، پروژه با كمبود 
 مي باشند، پيشنهاد A 106 گران تر از 333Aو سفارش مجدد باعث تطويل مراحل اجرا مي شد و عالوه بر آن لوله هاي از جنس 

.  مطرح و مورد بررسي قرار گرفت333A به جاي لوله هاي A 106استفاده از لوله 
 106Aبه كار مي روند در حالي كه لوله هاي  )Low Temperature Service( براي سرويس هاي دما پايين 333Aلوله هاي 

در شرايط عملياتي پايدار، درجه حرارت در خط لوله گودال سوزا بعد از چوك . را مي توانند تحمل نمايند- C˚18تا دماي حداقل 
ولي در زمال راه اندازي چاه كه سيال ساكن . خواهد بود- C˚18متغير با توجه به درجه حرارت باالي سرچاهي در هر حال باالتر از 
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كمبود 200 متر خط لوله A333 براي هر يك از چاه ها مواجه گرديد. 
با توجه به آنكه پروژه در مرحله ساخت  بوده و سفارش مجدد باعث 
 A333 تطويل مراحل اجرا می ش��د و عالوه ب��ر آن لوله هاي از جنس
گران تر از A 106 مي باشند، پيشنهاد استفاده از لوله A 106 به جاي 

لوله هاي A333 مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
 )Low Temperature Service( براي سرويس های دما پايين A333 لوله هاي
به كار مي روند در حالي كه لوله های 106A تا دماي حداقل C˚18- را 
مي توانند تحمل نمايند. در ش��رايط عملياتي پايدار، درجه حرارت در 
خط لوله گودال س��وزا بعد از چوك متغي��ر با توجه به درجه حرارت 
ب��االي س��رچاهي در هر حال باالت��ر از C˚18- خواهد ب��ود. ولي در 
زمال راه اندازي چاه كه سيال ساكن درون لوله سرچاهي و لوله مغزي 
در فصل زمس��تان تا دماي پيرامون خود سرد می شوند، امكان ايجاد 

دما هاي پايين تر از C˚18- بعد از چوك وجود دارد.
ه��دف از اين بررس��ي، تعيين طولي از خط لوله گودال س��وزا كه در 
آن درجه حرارت هاي پايين تر از C˚18- در ش��رايط ناپايدار عملياتي 
ممكن بوده- و الزم اس��ت از جنس A333 ساخته شود- مي باشد. در 
ابتدا توزيع درجه حرارت در س��يال س��اكن براس��اس گراديان دمای 
زمي��ن و دماي محيط تعيين گرديده پس از آن درجه حرارت بعد از 
چوك در صورت تخليه حجم هاي متفاوت از س��يال س��اكن محاسبه 
ش��د. س��پس توزيع درجه حرارت در خط لوله گودال سوزا بر اساس 

)رابطه زير تعيين گرديد. ) ( )2 1 2 1  
 p fluid p pipe

mc T T mc T T− = −     )2(
كه m جرم سيال/ لوله و cp ظرفيت حرارتي سيال/ لوله در فشار 
ثابت مي باش��د. نتايج اين بررسي در شكل -4 آمده است. با توجه به 
اين ش��كل 30 متر از خط لوله گودال سوزا بعد از چوك ممكن است 
در مع��رض درجه حرارت هاي كمت��ر از C˚18- قرارگيرد و در نتيجه 

الزم است از جنس A333 ساخته شود.
 OLGA در يك بررس��ي جداگانه كه بعداً با اس��تفاده از نرم افزار
انجام ش��د در يك سناريو كه تقريباً مشابه ش��رايط راه اندازي چاه و 
تخليه س��يال ب��ود، عدد 25 متر به دس��ت آمد )الزم به ذكر اس��ت 
اي��ن نرم افزار به صورت موقت ب��راي دو هفته جهت چند كاربر مورد 

استفاده قرار گرفت(.
4- تعيين مشخصات تركيبات مجازي سيال مارون خامي

آنالي��ز اوليه تركيبات س��يال م��ارون خامي ح��اوي 17 تركيب 
مج��ازيC 6 تا +C22 اس��ت كه فقط مش��خصات +C 22 به صورت 

تجربي تعيين و اعالم ش��ده بود. مش��خصات س��اير تركيبات مجازي 
نامش��خص بوده و بايد تعيين می ش��د. براي اي��ن منظور چهار روش 
جهت تعيين مشخصات 6C تا 21C به كار گرفته شد و سپس نتايج 
حاصل از شبيه سازي با اين چهار روش با نتايج تجربي موجود مقايسه 

گرديد. اين چهار روش عبارت بودند از:
1- در اين روش تركيبات مجازي 6C تا 21C به صورت تركيبات 

پارافيني خطي فرض گرديد.
2- در اي��ن روش تم��ام تركيبات مجازي به صورت يك س��يال 
مجازي فرض گرديد و جرم ملكولي آن از تفاضل جرم ملكولي كل و 
جرم ملكولي تركيبات كتابخانه اي به دس��ت آمد. و از رابطه زير براي 

تعيين دانسيته تركيب سيال مجازي استفاده گرديد.

6084 5.5API
MW

= +    )3(

3- در روش س��وم تركيب��ات C 6 ت��اC 21 ب��ه عن��وان يك تركيب 
مجازي فرض گرديد جرم ملكولي آن از كس��ر جرم ملكولي تركيبات 
كتابخانه اي و C 22 از جرم مولكولي كل به دست آمد. ضمناً دانسيته 

تركيب مجازي از رابطه 2 محاسبه شد.
 Generalized( 4- در روش چهارم از مش��خصات برش ه��اي عمومي
Cuts( براي تعيين مش��خصات تركيبات مجازي C6 تاC 21 استفاده 

گرديد. 
براي شبيه سازي تركيبات سيال از معادله Peng Robinson استفاده 
ش��د و نتايج شبيه س��ازي از نظر نس��بت گاز به ماي��ع)GLR(، جرم 
ملكولي )MW( و دانستيه مايع با مقادير تجربي مشابه مورد مقايسه 
ق��رار گرفت، كه نتايج در جدول-2 آمده اس��ت. با توجه به نتايج اين 

بررسی، روش 4 كه بيشترين دقت را  دارد انتخاب گرديد.

نتيجه گيری:
1- به منظور توليد پايدار از مخزن مارون خامی، فشار تفكيك گر در 
1400 پام در نظر گرفته ش��د. با تزريق گاز س��بك حاصل به مخزن 

مارون آسماری استمرار توليد از ميدان مارون نيز محقق می شود.
2- به منظور كاهش هزينه خطوط لوله مورد نياز گودال س��وزا، طول 
بهينه خطوط در ش��رايط عملياتی مجدداً محاسبه و نتايج به مرحله 

اجرا درآمد.
3- در مقايسه نتايج تجربی با نتايج شبيه سازی آناليز سيال، كمترين 
خطا با اس��تفاده از مش��خصات برش های عمومی موجود در تركيب 

سيال به دست آمد.
4- مستندس��ازی تجربيات به دست آمده از اجراء اين پروژه، پشتوانه 
علمی و تجربی مناس��بی برای توسعه ديگر مخازن خامی در مناطق 

نفت خيز خواهد بود.

منابع:
PIPESIM،HYSYS . OLGA  1. استفاده از نرم افزارهاي

2.گزارش هاي مهندسي بهره برداري چاه 222 مارون خامي
ASME-Sec VIII 3. استاندارد
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شكل-4: توزيع درجه حرارت در طول خط لوله گودال سوزا با در نظر 
گرفتن طول هاي مختلف قبل از چوك

 
مقدار تجربي

روش 1 روش 2 روش 3 روش 4

مقدار درصد خطا مقدار درصد خطا مقدار درصد خطا مقدار درصد خطا
GLR. scf/bbl 4749.46 3966 16.5 4206 11.4 4202.45 11.5 5039.15 6.1
API. Stock Tank 41.82 49.75 19.0 41.93 0.3 42.1 0.7 40.58 3.0
Mw. Stock Tank 169.7 174.9 3.1 166.3 2.0 166.7 1.8 165 2.8

جدول-2: مقايسه روش هاي مختلف تعيين مشخصات تركيبات مجازي


