تجربيات پروژه توسعه مخزن مارون خامي
 علي قاسمي

*

چكيده

مخزن مارون خامي يكي از مخازن منحصر به فرد ميعان گاز ( )Gas Condensateدر ایران و ش�ايد جهان اس�ت .به خاطر
فشار باالي مخزن ،در حفاري و تكميل چاه و احداث تأسيسات سرچاهي نياز به كاالهایي بوده كه در بعضي مواقع سازندگان
خاصي داشتهاند و حتي نحوه جوشكاري به كار رفته در تجهيزات سرچاهي در نوع خود كمسابقه ميباشد .در این مقاله ضمن
معرفی طرح توسعه مخزن مارون خامی به مشکالت ،مسایل و راهحلهای به کار گرفته شده برای آنها پرداخته شده است.
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واژههاي کليدی :مخزن مارون خامی ،بهرهبرداری ،ترکیب سیال

مقدمه

پ��س از تعمي��ق و تعمیر چاه  222مارون و آزمایش آن توس��ط
مدیریت اکتشاف وكسب نتايج اوليه ،توسعه مخزن مارون خامي مورد
توجه ش��رکت ملی مناطق نفتخيز جنوب قرار گرفت .فش��ار مخزن
حدود  12750پام ،س��يال سنگين با نس��بت مايع به گاز حدود200
بش��كه بر ميليون فوت مكعب استاندارد ،دماي مخزن حدود 300 ˚F
و حفاري عميق و پر مخاطره از جمله ويژگيهاي اين مخزن محسوب
ميش��ود .عدم انجام مطالعه مهندسي مقدماتي در ابتدا و تجربه كم
شركت ملي نفت در توسعه مخازن با این ويژگيها ،پروژه توسعه اين
مخزن را با دشواريها و تطویلهاي 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 ميشود .موارد ديگر از جمله جوشكاري لولههاي فشار
باال ،مس��ائل و پيچيدگيهاي حفاري و تکمی��ل چاهها بايد در جاي
خود ارائه شود.
 -1انتخاب 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 ميآيد .اختالف نظ��ر در مورد
نقشههاي زيرزميني ( )UGCمنجر به دو برآورد كام ً
ال متفاوت از گاز
درجا يكي بالغ بر  7/4تريليون فوت مكعب و ديگري  1تريليون فوت

مكعب ش��ده بود .به منظور رفع ابهامات ،یک برنامه توليد آزمايشي،
ش��امل بهرهب��رداري از چاه  222مارون خامي و جداس��ازي ميعانات
گازي در يك تفكيكگر كه قرار بود از منطقه تفكيك ورودي -1000
 NGLبه منطقه مارون منتقل ش��ود ،در نظر گرفته ش��د .هم چنین
مقرر شد گاز سبك تفکیک شده به ورودي ایستگاه تزريق گاز مارون
ارسال و فرآورش ميعانات در يكي از رديفهاي ( )Bankموجود واحد
بهرهبرداری مارون 3-صورت گیرد.
الزم به ذكر اس��ت مق��دار گاز درجای مخ��زن هماكنون با دقت
قاب��ل قبولي معادل  2/7تريليون فوت مكعب در ش��رایط اس��تاندارد
برآورد شده است .گفتنی اس��ت فاز توليد آزمايشي کام ً
ال اجرا نشده
و در نهاي��ت برنامه توليد  200مفمر 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 گزينههای
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 حدود 4000پام
ب -تزريق گاز س��بك با فشار افزايي در تزریق گاز مارون پس از
جداسازي مايعات گازي در فشار تفكيك حدود  1400پام
گزين��ه الف به دو دليل كنار گذش��ته ش��د .اول آنكه براس��اس
منحنیهای فرضی عملكرد مخزن و چاههاي توليدي تزريق مستقيم
عم ً
ال پس حدود  3الي  4س��ال از آغ��از بهرهبرداري از مخزن متوقف
ميش��ود .اين موضوع در ش��كلهاي 1و  2به خوبي نشان داده شده
است.

* کارشناس ارشد اداره مهندسي فرآورش و پروژههاي تزريق گاز – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
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شكل :1-منحني عملكرد مخزن

شكل :2-منحني عملكرد چاه

عالوهبر آن جداس��ازي ميعانات گاز در فش��ار  4000پام نياز به
دو عدد تفكيكگر با ضخامت جداره حدود  15/6اينچ اس��ت .ساخت
ای��ن تفکیکگر هزينهبر بوده و باعث تطویل پروژه ميش��د .ضخامت
ج��داره اين تفكيكگره��ا ( ،)tطبق اس��تاندارد  ASME Sec.VIIIبه
کمک رابطه زیر:
P× R
()1
=t

سرتاسري فراهم نشد و به صورت تركيبی ً 7×ً 4 1/2تكميل شد .الزم
به ذكر اس��ت لولههاي رشته توليدی به خاطر كالس فشاري سنگين
بوده و رزوهها كه مس��ئوليت تحمل وزن لولهها را به عهده دارند ،در
اعم��اق زياد چاه تحمل وزن رش��ته تكميلي را ندارن��د .چاه  291به
خاطر ماندهگذاري 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 ( )3SVدر 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 ميكشد ،میباشد .شيرهاي
 3SVچاههاي مارون خامي داراي سيس��تم  Equalizingنبوده و الزم
است در حين بس��تن چاه ،شير 3SVبا يك تأخير زماني پس از شير
ايمني سطحي ( )2SVبسته شود تا امکان فشار افزایی سیال بین این
دو ش��یر فراهم ش��ود .براي افزايش اين فاصله زماني ،تايمر با فاصله
زمان��ي بيش��تر در حد  5دقيقه و حت��ي  10دقيقه خريداري و نصب
شد .عالوه بر آن ،با توجه به آنکه تنها دو دستگاه پمپ تراک با فشار
 10000پام در کشور وجود داشته که در اختیار شرکت ملی حفاری
میباش��ند ،خرید یک دس��تگاه پمپ فشار قوی س��یار برای چاههای
مارون خامی در دست اقدام میباشد.
عليرغم همه مش��كالت هماكنون ح��دود  104ميليونفوتمكعب
درروز از چهار حلقه چاه توليد ميش��ود .ش��ایان ذکر است كه توليد
میعان��ات هم��راه گاز هر یک از ای��ن چاهها از اغل��ب چاههاي نفتي
آس��ماري مارون بيشتراس��ت .حدود  86ميليونفوتمكعب درروز
از گاز س��بک توليدي به ایس��تگاه تزريق گاز مارون ارس��ال ميشود.
حج��م ميعانات گازي كه پس از تثبي��ت به عنوان نفت به نفت واحد
بهره برداری ش��ماره  5مارون اضافه ميشود ،حدود 17000بشكه در
روز ميباش��د .ضمناً برای دستیابی به برنامه تولید  200ميليونفوت
مكعب درروز ،حفاری سه حلقه چاه جدید پیشبینی شده است.

S × E − 0.6 P

و با استفاده از پارامترهای مندرج در جدول شماره ،6 ،1-و  15اينچ
محاسبه شد.
جدول :1مقادیر متغیرهای به کارفته در محاسبه ضخامت تفکیکگر
4000 psi
”49.2
1
15000 psi

Design Pressure, P
Vessel Inside Radius, R
Joint Efficiency, E
Max. Allowable Stress, S

در گزينه دوم س��يال تولي��دی چاههاي مارون خام��ي وارد دو عدد
تفكيكگر با فش��ار كاري 1400پام ش��ده و گاز خروجي آنها توسط
يك خط لوله ً 16به لختهگير ( )Slug Catcherورودي ايستگاه تزريق
گاز مارون ارس��ال ميشود .ميعانات گازی نيز در يك رديف فراورشي
اختصاصي جديد ش��امل چهار مرحله تفكيك با فش��ارهاي مش��ابه
واحدهاي بهرهبرداري مارون فرآورش ميش��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-پيشبيني شده است.
 -2عملكرد چاهها و تأسيسات مارون خامي

ب��راي توليد  200ميليونفوتمكعب درروز از مخزن مارون خامي،
حفاري س��ه حلقه چاه جدي��د عالوهبر چاه  222م��ارون پيشبيني
ش��ده بود .در نظر ب��ود كه دو حلقه چاه با رش��ته تولي��د ً 7تكميل
ش��وند .مش��كالت حين حفاري باعث از دس��ت رفتن يك سايز لوله
ج��داري در يك��ي از چاهها گرديد و اين موضوع باعث ش��د به ناچار  -3اس�تفاده از لولهه�اي  A106Gr-Bب�ه ج�اي لولهه�اي از
لوله مغزي  41/2در آن رانده شود .در چاه ديگر به خاطر محدوديت جنس A333
تحمل رزوه ًهاي لولههاي مغزي ،امكان راندن لوله مغزي  7به صورت با انتقال گودالهاي سوزا چاههاي جدید مارون خامي به فاصله 350
ً
متري از محل چاه ،كه به دليل مسائل ايمني صورت گرفت ،پروژه با
Add to
Marun-PU5

16” To Marun Gas Injection
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MN-314
MN-308
MN-291
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r

ﺧﺎﻣﻲ
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ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺷﻜﻞ:3-
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ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭارسال
جداسازی و
فرآیندی
شماتيك
شكل:3-

 -2ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭼﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﺎﺭﻭﻥ ﺧﺎﻣﻲ

 222ﻣﺎﺭﻭﻥ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ  200ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺨﺰﻥ ﻣﺎﺭﻭﻥ ﺧﺎﻣﻲ ،ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﭼﺎﻩ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ً  7ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻳﻚ

59
شمــاره  / 57خرداد ماه 88

جدول :2-مقايسه روشهاي مختلف تعيين مشخصات تركيبات مجازي
روش 3

روش 4

روش 1

روش 2

مقدار تجربي

درصد خطا

مقدار

درصد خطا

مقدار

درصد خطا

مقدار

درصد خطا

مقدار

6.1

5039.15

11.5

4202.45

11.4

4206

16.5

3966

4749.46

3.0

40.58

0.7

42.1

0.3

41.93

19.0

49.75

41.82

API, Stock Tank

2.8

165

1.8

166.7

2.0

166.3

3.1

174.9

169.7

Mw, Stock Tank

كمبود  200متر خط لوله  A333براي هر يك از چاهها مواجه گرديد.
با توجه به آنكه پروژه در مرحله ساخت بوده و سفارش مجدد باعث
تطويل مراحل اجرا میش��د و عالوهب��ر آن لولههاي از جنس A333
گرانتر از  A 106ميباشند ،پيشنهاد استفاده از لوله  A 106به جاي
لولههاي  A333مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
لولههاي  A333براي سرويسهای دما پايين ()Low Temperature Service
به كار ميروند در حاليكه لولههای  106Aتا دماي حداقل  -18˚Cرا
ميتوانند تحمل نمايند .در ش��رايط عملياتي پایدار ،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  -18˚Cخواهد ب��ود .ولي در
زمال راهاندازي چاه که سیال ساكن درون لوله سرچاهي و لوله مغزي
در فصل زمس��تان تا دماي پيرامون خود سرد میشوند ،امكان ايجاد
دماهاي پايينتر از  -18˚Cبعد از چوك وجود دارد.
ه��دف از اين بررس��ي ،تعيين طولي از خط لوله گودال س��وزا كه در
آن درجه حرارتهاي پايينتر از  -18˚Cدر ش��رايط ناپايدار عملياتي
ممكن بوده -و الزم اس��ت از جنس  A333ساخته شود -ميباشد .در
ابتدا توزيع درجه حرارت در س��يال س��اكن براس��اس گرادیان دمای
زمي��ن و دماي محيط تعيين گرديده پس از آن درجه حرارت بعد از
چوك در صورت تخليه حجمهاي متفاوت از س��يال س��اكن محاسبه
ش��د .س��پس توزيع درجه حرارت در خط لوله گودال سوزا بر اساس
60
رابطه زير تعيين گرديد.
) mc p (T2 − T1 ) fluid = mc p (T2 − T1
pipe
		
نشريه فني تخصصي ()2
كه  mجرم سيال /لوله و  cpظرفيت حرارتي سیال /لوله در فشار
شركت ملي نفت ايران
ثابت ميباش��د .نتايج اين بررسي در شكل  4-آمده است .با توجه به
اين ش��كل  30متر از خط لوله گودال سوزا بعد از چوك ممكن است
در مع��رض درجه حرارتهاي كمت��ر از  -18˚Cقرارگیرد و در نتيجه
الزم است از جنس  A333ساخته شود.
در يك بررس��ي جداگانه كه بعدا ً با اس��تفاده از نرمافزار OLGA
انجام ش��د در يك سناريو كه تقريباً مشابه ش��رايط راهاندازي چاه و
تخليه س��يال ب��ود ،عدد  25متر به دس��ت آمد (الزم به ذكر اس��ت
اي��ن نرمافزار به صورت موقت ب��راي دو هفته جهت چند كاربر مورد
استفاده قرار گرفت).
 -4تعيين مشخصات ترکیبات مجازي سيال مارون خامي
آنالي��ز اوليه تركيبات س��يال م��ارون خامي ح��اوي  17تركيب
مج��ازي C 6تا  C22+اس��ت كه فقط مش��خصات  C 22+به صورت
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شكل :4-توزيع درجه حرارت در طول خط لوله گودال سوزا با در نظر
گرفتن طولهاي مختلف قبل از چوك

GLR, scf/bbl

تجربي تعيين و اعالم ش��ده بود .مش��خصات س��اير تركيبات مجازي
نامش��خص بوده و باید تعيين میش��د .براي اي��ن منظور چهار روش
جهت تعيين مشخصات  6Cتا  21Cبه كار گرفته شد و سپس نتايج
حاصل از شبيهسازي با این چهار روش با نتايج تجربي موجود مقايسه
گرديد .این چهار روش عبارت بودند از:
 -1در اين روش تركيبات مجازي  6Cتا  21Cبه صورت تركيبات
پارافيني خطي فرض گرديد.
 -2در اي��ن روش تم��ام تركيبات مجازي به صورت يك س��یال
مجازي فرض گرديد و جرم ملكولي آن از تفاضل جرم ملكولي كل و
جرم ملكولي تركيبات كتابخانهاي به دس��ت آمد .و از رابطه زیر براي
تعيين دانسیته ترکیب سیال مجازي استفاده گرديد.
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 -3در روش س��وم ترکیب��ات  C 6ت��ا C 21ب��ه عن��وان يك ترکیب
مجازي فرض گرديد جرم ملكولي آن از كس��ر جرم ملكولي تركيبات
كتابخانهاي و  C 22از جرم مولكولي كل به دست آمد .ضمناً دانسیته
ترکیب مجازي از رابطه  2محاسبه شد.
 -4در روش چهارم از مش��خصات برشه��اي عمومي (Generalized
 )Cutsبراي تعيين مش��خصات ترکیبات مجازي  C6تا C 21استفاده
گرديد.
براي شبيهسازي ترکیبات سیال از معادله  Peng Robinsonاستفاده
ش��د و نتايج شبيهس��ازي از نظر نس��بت گاز به ماي��ع( ،)GLRجرم
ملكولي ( )MWو دانستیه مايع با مقادير تجربي مشابه مورد مقايسه
ق��رار گرفت ،که نتایج در جدول 2-آمده اس��ت .با توجه به نتايج این
بررسی ،روش  4كه بيشترين دقت رادارد انتخاب گرديد.
نتیجهگیری:

 -1به منظور تولید پایدار از مخزن مارون خامی ،فشار تفکیک گر در
 1400پام در نظر گرفته ش��د .با تزریق گاز س��بک حاصل به مخزن
مارون آسماری استمرار تولید از میدان مارون نیز محقق می شود.
 -2به منظور کاهش هزینه خطوط لوله مورد نیاز گودال س��وزا ،طول
بهینه خطوط در ش��رایط عملیاتی مجددا ً محاسبه و نتايج به مرحله
اجرا درآمد.
 -3در مقایسه نتایج تجربی با نتایج شبیهسازی آنالیز سیال ،کمترین
خطا با اس��تفاده از مش��خصات برشهای عمومی موجود در ترکیب
سیال به دست آمد.
 -4مستندس��ازی تجربیات به دست آمده از اجراء این پروژه ،پشتوانه
علمی و تجربی مناس��بی برای توسعه دیگر مخازن خامی در مناطق
نفتخیز خواهد بود.
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