
  هاي حرارتي ازدياد برداشت نفت مروري بر انواع روش

  

  )دانشگاه تهران -دانشكده فني  -عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي ( علي وطني

  )دانشگاه سيستان و بلوچستان -دانشكده فني شهيد نيكبخت  -عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي ( محمد خشنودي

  )دانشگاه سيستان و بلوچستان -مهندسي شيمي دانشجوي كارشناسي ارشد ( مهدي نجف پور 

   

  

  

  

  

  

  

  چكيده

بهره   .ايران موجود مي باشد  منابع عظيمي از نفت سنگين و ماسه هاي قيري در نقاط مختلف جهان از جمله

در   .برداري از اين منابع عظيم به علت گرانروي باالي نفت، با روشهاي حرارتي ازدياد برداشت نفت انجام مي شود

دهند تا خروج نفت از مخزن  ها با استفاده از انرژي حرارتي، برخي از خصوصيات سنگ و سيال را تغيير مي اين روش

با . هدف كلي از فرآيندهاي حرارتي، كاهش گرانروي نفت و سرانجام افزايش بهره برداري مي باشد  .تسهيل شود

شار حاصل از بخارهاي موجود، به سمت نفت در اثر ف. افزايش دماي سيال مخزن، گرانروي نفت كاهش مي يابد

در اين . در حال حاضر تزريق بخار يكي از موفق ترين روش هاي به كار رفته است   .چاههاي توليد حركت مي كند

مقاله عالوه بر بررسي انواع روشهاي حرارتي ازدياد برداشت نفت به نمونه هاي موفق اجرا شده آن و نتايج حاصل ، 

   .پرداخته شده است

   

  

  SAGDازدياد برداشت، روشهاي حرارتي، تزريق بخار، نفت سنگين،    :كليد واژه ها
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  مقدمه

نفت سنگين و ماسه هاي   .هاي حرارتي است هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت، استفاده از روش از مهمترين راه

با كاهش منابع نفت سبك و    .قيري منابع مهم انرژي هستند كه در بسياري از كشورهاي توليد كننده نفت موجودند

اين منابع در تأمين انرژي   .است كمتر شدن احتمال يافتن مخازن جديد نظرها به سوي نفت سنگين معطوف شده 

درجه و قابل حركت در  20تا  10بين  API با(بزرگترين منابع نفت سنگين   .آينده نقشي به سزا ايفا خواهند كرد

منابع مهمي هم در خاورميانه در كشورهاي   .ونزوئال، كانادا و روسيه واقع شده انددر اياالت متحده، ) شرايط مخزن

در ايران چندين ميدان نفت سنگين مانند كوه   ].1[ايران، عراق، سوريه، تركيه، عربستان و كويت واقع شده است

بعلت فراواني و   .مي باشندكشف شده اند كه داراي ميلياردها بشكه ذخائر نفت ... موند، زاغه، فردوس، پايدار و 

سادگي توليد نفت سبك تاكنون اين ميادين چندان مورد توجه نبوده اند ولي با افت توليد نفت سبك و نياز روز 

آنچه توليد نفت سنگين را دشوار و ميزان بازيافت را   .افزون به نفت اين منابع اهميت قابل توجهي پيدا خواهند كرد

بنابراين روشهاي توليد از اين منابع براي كاهش گرانروي متمركز   .رانروي باالي آن استكم مي كند در درجه اول گ

شده است و به طور كلي مؤثرترين روش، روشهاي حرارتي تشخيص داده شده اند و ساير روشها اثر كمتري بر روي 

هاي خام مختلف نشان مي كاهش گرانروي نفت را بصورت تابعي از دما براي نفت ) 1(شكل  .كاهش گرانروي دارند

تعداد پروژه هاي ازدياد برداشت را به روشهاي مختلف حرارتي، شيميايي و تزريق گاز در آمريكا از ) 2(شكل  .دهد

از ميان روشهاي حرارتي، تزريق بخار، بيشترين كاربرد را داشته است زيرا بخار   .نشان مي دهد 2000تا  1976سال 

از   .ه خوبي است و مكانيسم هاي متعدي را در مخزن براي توليد نفت اعمال مي كندعامل انتقال حرارت فوق العاد

مربوط به  80كل توليد نفت بوسيله روشهاي ازدياد برداشت در دهه % 80اين رو به طور مثال در اياالت متحده 

   .اهميت نسبي پروژه هاي حرارتي را نشان مي دهد) 3(شكل  ].2[تزريق بخار بوده است
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  هاي حرارتي ازدياد برداشت اع روشانو   •

  ]:4[توان به سه دسته تقسيم كرد هاي حرارتي ازدياد برداشت را مي به طور كلي، روش

  جا كننده توليد حرارت در خارج مخزن و تزريق سيال گرم به عنوان عامل جابه -1

  احتراق درجا -2

  تحريك حرارتي -3

 

  برداشت حرارتي هاي توليد نفت از مخازن در ازدياد مكانيزم    •

]. 3[گذارد افزايش درجه حرارت، بر روي خواص فيزيكي سياالت و همچنين تاثيرات متقابل سنگ و سيال، اثرمي

  :شوند، عبارتند از هاي اصلي ناشي از اين تأثيرات كه به توليد نفت منجر مي م مكانيز

  هاي سنگين كاهش گرانروي خصوصاً در مورد نفت   -

  .يابد كند؛ تمايل به ترشوندگي توسط آب در درجه حرارت باال افزايش مي نگ تغيير پيدا ميميزان ترشوندگي س   -

  .كند كشش سطحي بين نفت و آب با افزايش درجه حرارت كاهش پيدا مي   -

شود كه سيال موجود در خلل و فرج سنگ به بيرون تراوش پيدا كند؛ در اين حالت،  انبساط حرارتي باعث مي   -

  .شود هاي سبك كمتر از آب است، در ابتدا نفت خارج مي حرارتي نفت خصوصاً نفتچون انبساط 

  .شوند هاي سبك تبخير مي نفت   -

  تزريق سيال گرم به مخزن - 1

سياالتي كه   .فرآيند تزريق سيال داغ به مخزن شامل تزريق سيال پيش گرم شده به يك مخزن نسبتاً سرد مي باشد

اده مي شوند شامل آب، هواي داغ، بخارآب و منو و دي اكسيد كربن مي باشند و عمالً از معموالً در اين فرآيند استف

تزريق چرخشي (اي و متناوب   اين روش شامل تزريق بخار و آب به صورت مرحله. آب داغ و بخارآب استفاده مي شود

  ].4[باشد طور ممتد مي ويا تزريق بخار به) يا متناوب

  تزريق آب داغ  •

معموالً آب داغ . آب، ابتدا صاف شده و از نظر خوردگي كنترل مي شود سپس به مخزن تزريق مي شوددر اين روش 

اين فرآيند براي حالتي كه ضخامت . اتمسفر مي باشد  30درجه فارنهايت و فشار باالي   300داراي دماي باالي 

  .مخزن نفت و همچنين بازيافت زياد مورد نظر نباشد استفاده مي شود
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  يق بخار آبتزر  •

درجه فارنهايت و فشار  300وارد ديگ بخار شده و بخار با دماي  PHدر اين روش آب ورودي پس از تصفيه و كنترل 

. البته دما و فشار بخار ورودي بستگي به گرانروي نفت و شرايط مخزن دارد. اتمسفر وارد مخزن مي شود 30باالي 

د تقطير بوسيله بخارآب و همچنين آزاد شدن گازهاي محلول در نفت يكي از مزاياي مهم اين روش استفاده از فرآين

در اين فرآيند محصوالت تقطير شده با كاهش دماي مخزن در طول مخزن چگاليده شده كه نقش مهمي . مي باشد

يق ديده مي شود، بخارآب از طريق چاه تزر) 4(همان گونه كه درشكل  .را در پايين آوردن گرانروي نفت ايفا مي كند

در اين . شروع به حركت مي كند) psia 440باالي (نفت داغ شده در اثر فشار باالي بخار   ].4[وارد مخزن مي شود

بخارآبي   .قسمت اول مخزن شامل بخار و آب چگالش شده مي باشد  .فرآيند مخزن به چهار ناحيه تقسيم شده است

و سپس بخارآب ورودي به مخزن سرد و در نتيجه %) 80-%70كيفيت (كه وارد مخزن مي شود ابتدا به صورت اشباع 

  .مي باشد) همزاد(قسمت دوم، ناحيه آب داغ مي باشد كه شامل آب درون مخزن   .مقداري از آن چگاليده مي شود

قسمت چهارم نيز شامل نفت نسبًتا سرد و آب چگاليده،    .مي باشد) نفت داغ شده(قسمت سوم، ناحيه منبع نفت 

. چگاليده مي شود) بخارهاي نفت و آب(ه علت سرد بودن انتهاي مخزن، همواره مقداري از بخارهاي مي باشد كه ب

از اين روش كه در اواخر . شود كه داراي نفت سنگين با گرانروي باال هستند هايي به كار برده مي اين روش در چاه

شود؛ زيرا در اين مناطق نفت  زوئال استفاده ميدهه پنجاه ميالدي كاربرد زيادي داشته است، بيشتر در كاليفرنيا و ون

   .سنگين بيشتري نسبت به ساير نقاط دنيا وجود دارد

سرعت تزريق بايد به    .يكي از عواملي كه در روش تزريق بخار داراي اهميت فراوان است، كنترل سرعت تزريق است

دمائي درون نفت ايجاد   باشد تا شيب صورتي باشد كه فرصت كافي براي تبادل حرارتي بخار و نفت وجود داشته

عالوه بر آن، بايد به فاصله بين مخزن و تاسيسات توليد بخار براي محاسبه درجه سيال تزريقي به مخزن و . گردد

 :شود تزريق بخار عمدتاً به دو صورت انجام مي. ميزان خوردگي در مسير بخار تزريقي توجه داشت

. شود همراه پليمر به مخزن تزريق مي ري بخار و سپس، آب به در اين روش، نخست مقدا: روش چرخشي •

در  1959از اين روش در سال . كند همين ترتيب فرايند ادامه پيدا مي شود و به  سپس بخار آب تزريق مي

بشكه نفت 130000با استفاده اين روش در كاليفرنيا حدود  1968در سال    .ونزوئال استفاده شده است

  .برداشت گرديد

گردد و هم نيروي حرارتي و هم  در اين روش، بخار آب پيوسته به مخزن تزريق مي: وش سيالبزني بخارر  •

درصد نفت مخازن  50تا كنون در اياالت متحده نزديك به   .گردد نيروي رانش به وسيله بخار آب ايجاد مي 

 .به اين روش استخراج گرديده است

  .و يا با استفاده از چند چاه صورت مي پذيرد) افقي يا عمودي( ك چاهبدين منظور تزريق بخارآب با استفاده از ي

همان گونه كه در   ].5) [7و 6،  5شكل هاي (معموالً از چاه افقي در مخازني كه عمق كمي دارند استفاده مي شود

لوله اي  بخارآب از. ديده مي شود چاه مزبور داراي يك قسمت عمودي و يك قسمت افقي مي باشد) 6و 5(شكلهاي 
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نفت سنگين در اثر . كه در چاه قرار گرفته خارج شده و به علت پايين بودن چگالي آن به سمت باال حركت مي كند

بعد از روان شدن، بوسيله سوراخ هايي كه روي . گرما روان شده و بوسيله نيروي ثقل به سمت پايين سرازير مي شود

 Butlerمعروف مي باشد كه توسط  SAGDاين روش به فرآيند . چاه آماده شده با يك پمپ باال كشيده مي شود

در اين روش با ايجاد يك محفظه بوسيله بخار آب و ايجاد شكاف بين محفظه و چاه، بازيافت ]. 6[ارائه شد 1981در 

معموالً مخازني كه شكاف كمي   .شماي اين فرآيند را نشان ميدهد) 10و 9،  8(شكلهاي   .را حداكثر مي كنند

ند، بوسيله فشار باالي بخار آب، محفظه بخار ايجاد مي شود كه همزمان با ريزش نفت به سمت پايين، سطح آن دار

هر چه محفظه بخار بزرگتر باشد، بهره برداري نيز افزايش مي يابد اين به دليل آن است كه . افزايش پيدا مي كند

. ل مهم در بهبود بازيافت، نفوذپذيري مي باشددر اين روش نيز عام  .ًسطح تماس نفت با بخار بيشتر مي شود

با نفوذپذيري حداكثر، جريان : نفوذپذيري، معياري از جريان سيال از ميان منافذ مي باشد، بطوريكه مي توان گفت

مسئله بسيار مهمي كه در فرايند حرارتي وجود دارد آميزش نفت روان شده با مقادير   ].7[حداكثر خواهيم داشت

كاهش نفوذپذيري باعث . آب موجود در محصوالت چگالش يافته باعث كاهش نفوذپذيري مي شود. باشدميعاني مي 

براي رفع اين مشكل با استفاده از چاه تزريق مقدار   .كاهش بازيافت شده و در نتيجه بازده كل را كاهش مي دهد

تعبيه شده به سطح زمين مي رساند محصوالت ميعاني را بطور همزمان بوسيله لوله هايي كه در داخل چاه تزريق 

  ) .11شكل(

بوسيله لوله هايي كه در آن  11ديده مي شود كه محصوالت چگالش يافته، بوسيله چاه شماره ) 11(با توجه به شكل

كه درست در راستاي   10قرار گرفته از محصوالت نفتي جدا مي شوند سپس نفت داغ شده بوسيله چاه شماره 

 ].8[سطح مخزن منتقل مي شودشكاف قرار گرفته، به 

  :آب شرايط الزم براي تزريق بخار  •

در يك بررسي آماري كه در مورد مخازن نفتي در نقاط مختلف جهان انجام شده، شرايط الزم براي استفاده از روش 

د البته وجود اين شرايط به معني كفايت اين شروط نيست و ازديا). 1جدول(حرارتي به صورت ذيل گزارش شده است

 ].7[محيطي وغيره نيز وابسته است برداشت به عوامل ديگري از جمله عوامل اقتصادي، زيست

  شرايط الزم براي تزريق بخاربه مخازن با استفاده از روشهاي حرارتي   -1جدول

 

  عمق

  )فوت(

  ضخامت

  )فوت(

جنس 

  سنگ
API°  

  وزن

  مخصوص

  گرانروي

)Cp (  

  تراوايي

 )دارسي(

1500- 150 150- 50 

ماسه  - شن

 - سنگ

 بناتهكر

20-10 00/1 -0.95  10000 -50 1 

 

      

 

IRANIAN ENGINEERING GROUP
Website: WWW.MOHANDE30.COM
Phone: +98 937 923 6530



 مشكالت استفاده از بخارآب   •

. يكي از مسائل و مشكالت مهم استفاده از بخارآب، هدر رفتن بخار در طبقات و شكاف هاي مخازن مي باشد

و عمًلا ) خارفرار ب(بخارآب بدليل سبك بودن به جاي نفوذ در جهت جريان، به قسمت باالي مخزن نفوذ مي كند 

در اين پديده بخارآب پس . مسئله مهم ديگر پديده كاناله شدن بخار مي باشد. مي شود  مقداري از بخارآب تلف

براي رفع اين   .از جاروب كردن مقداري از منطقه، بجاي افزايش سطح جاروب شده، از چاه توليد خارج مي شود

ماده شيميايي معموال ]. 9[ن منطقه بخار استفاده نمودمشكالت مي توان از مواد شيميايي براي پايدار كرد

سورفكتانتها و يك گاز چگالش ناپذير همراه با بخارآب مي باشد كه با ايجاد كف از هدر رفتن بخار جلوگيري مي 

  .كند

بوسيله بخارآب مي  Gravel Packيكي ديگر از مشكالتي كه در بعضي مخازن وجود دارد، حل شدن ذرات 

جا كه ممكن است بعضي از مخازن از نظر فيزيكي تحمل شرايط تزريق را نداشته باشد و چاه فرو ريزد از آن. باشد

يا ذرات موجود درون مخازن باعث گرفتن لوله در چاه يا باعث خوردگي به علت سرعت باال در لوله ها 

 Gravel   ].3[حل كرددر چاه، اين مشكل را مي توان  Pack Gravel، با استفاده از )مخازن نامناسب(شوند

Pack تزريق بخار به اين مخازن باعث حل كردن اين . از ذرات ريز شيشه سيمان و مواد سراميكي مي باشد

، از  PHبراي پايين آوردن   .مناسب استفاده مي كنند PHبراي حل اين مشكل، از آب با . ذرات مي شود

 NH4CL و براي باال بردن آن از NAHCO312شكل(استفاده مي شود.(   

  

  احتراق درجا -2

در اين روش ابتدا بوسيله تزريق هواي مورد نياز به مخزن، واكنش احتراق بين سوخت كه همان نفت سنگين يا 

با افزايش دما و فشار حاصل از گازهاي سوختني، . كربن موجود در مخزن مي باشد، با اكسيژن صورت مي گيرد

هاي  اين عمل با تزريق گاز داراي اكسيژن، حفر چاه ). 13شكل(نفت روان شده و شروع به حركت مي كند

هاي  البته براي ايجاد اين حرارت روش. گيرد رونده صورت مي تزريقي معين و ايجاد يك جبهه آتش پيش

شود، جبهة آتش در يك  دار استفاده مي هايي كه از گاز اكسيژن متفاوتي پيشنهاد شده است؛ ولي تنها در روش

 .توان به نتيجة مطلوب رسيد د و ميكن جهت حركت مي

  انواع ازدياد برداشت نفت به روش احتراق درجا •

 Fire Floodingيا  Insitu Combustion( ، احتراق درجا يا سيالبزني آتش EORهاي مهم در فرآيند  يكي از روش

هاي باالي نفت صرفه اين روش بخصوص در قيمت. گيردباشد كه در مخازن نفت سنگين مورد استفاده قرار مي مي  )

در اين روش، هوا از طريق يك چاه تزريقي به .. تواند به عنوان يك روش مطلوب مطرح گرددمي  اقتصادي داشته و

در اثر ايجاد حرارت و گازهاي . شود مخزن تزريق شده كه با سوزاندن بخشي از نفت مخزن، موجب توليد حرارت مي

اي از مخزن كه تحت تأثير اين  وكربني، بخش عمده اي از نفت ناحيهگرم توليدشدة ناشي از سوختن مواد هيدر
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به عبارت ديگر، درصد اشباع نفت در اين ناحيه از . كندهاي سنگ مخزن حركت مي فرآيند قرار گرفته است، از حفره

. دايت شودتواند باعث شود كه نفت خام با فشار به طرف چاه توليدي هتزريق هوا، مي   .مخزن به صفر ميل مي كند

وقتي . كند كه نفت خام داراي تركيبات مشخصي بوده و شرايط مخزن نيز مناسب باشدتزريق هوا موقعي عمل مي

شود و  شده با نفت تركيب مي گويند، هواي تزريقاي ميشود، طي فرايندي كه به آن احتراق لحظههوا تزريق مي

گرما نفت و . شودگاز كربنيك و گرماي زيادي توليدي مي در اين فرايند،. شودعمل احتراق خود به خود حاصل مي

هاي توليد كند و به اين صورت، نفت به طرف چاهكند و شروع به دور كردن نفت از منطقة گرما ميآب را تبخير مي

-گاز كربنيك نيز به نوبة خود باعث ايجاد فشار و رانش نفت به طرف چاه توليدي مي. كندحركت مي

                             ].4[گردد

براي نمونه در داكوتاي جنوبي، منطقة . شودامروزه از اين روش در برخي از ميادين نفتي اياالت متحده استفاده مي

هاردينگ، براي ميدان نفتي بوفالو، از اين روش استفاده مي شود كه تزريق هوا در اين ميدان باعث تحول عظيمي 

به  1987و  1986هاي  شد، عمالً اين چاه در سالاستفاده نمي 1970اواخر دهه اگر از اين روش در . شده است

البته . اما عمل تزريق هوا باعث شد كه همچنان جريان توليد نفت از اين ميدان ادامه يابد]. 10[انجاميدتعطيلي مي

  .گيرده قرار ميفرايند تزريق هوا منحصر به منطقة مذكور نيست و در مناطق ديگر دنيا نيز مورد استفاد

  :نكاتي كه در ارزيابي روش تزريق هوا بايد مورد توجه قرار گيرد

  شود؟آيا با تزريق هوا و سوختن نفت خام، حرارت الزم براي حركت نفت به طرف چاه توليد ايجاد مي) 1

  پذيرد، فشار حاصل از آن كافي است؟اي صورت ميآيا وقتي احتراق لحظه) 2

Hanzlik  هاي نفت به منظور بررسي دقيق و پاسخ به اين سؤالها، بايد نمونه": بيان داشته اند كه] 10[و همكارانش

براي ارزيابي فرايند تزريق   خام و مغزه آزمايش شود و مشاهده كرد كه چقدر قابليت اين كار براي مخزن وجود دارد؟

دهيم كه در حد امكان ي كنار هم قرار ميهوا و با استفاده از دستگاه احتراقي، سنگ، آب نمك و نفت خام را طور

سپس هوا تزريق نموده و تك تك پارامترها را مورد ارزيابي قرار داد، تا به اين نتيجه . شبيه به شرايط مخزن باشد

ها به كار برده رسيد كه عمليات تزريق هوا صرفه دارد يا خير؟ اطالعات حاصل از اين آزمايش، براي طراحي پروژه

دهد كه در اين روش، بايد نفت خام از نوع سبك باشد و نفت  بته نتايج كلي به دست آمده نشان ميال. شودمي

                             ".باشندهاي سنگين، مناسب براي تزريق هوا نمي خام

Mims از آنها مخازني كه آنها دنبال كرده اند تا با كمك روش تزريق هوا ": بيان داشته اند كه] 10[و همكارانش

درجة فارنهايت  180برداشت ثانويه نمايند، مخازن نفت خام سبك و متوسطي بودند كه در آنها درجة حرارت، باالي 

بهترين مخازن براي تزريق هوا، مخازني با حرارت باال هستند، زيرا ": هم عقيده دارد Gopalakrishnan ".بوده است

االمكان  پذيرد، ولي در شرايط واقعي حتيخود صورت مي راق خود به در مقياس آزمايشگاه قانع شده اند كه عمل احت

  "].11[براي اطمينان كار بايد مخازن مورد نظر داراي حرارت باال باشند

گيرد كه يكي از آنها روش احتراق تر مي باشد كه اين نوع احتراق  هاي مختلفي انجام مي فرآيند احتراق درجا به روش

آب همراه با اكسيژن ورودي باعث پايين ). 14شكل(ه دماي بسيار باال مورد نياز نباشدموقعي استفاده مي شود ك

  .در اين فرآيند آب به صورت مايع يا بخار، همراه اكسيژن به مخزن تزريق مي شود. آوردن دماي واكنش مي شود
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در اين روش . باشد مي )  Combustion Forward( هاي احتراق درجا، احتراق رو به جلو  ترين روش يكي از رايج

اين احتراق، . گردد همانطور كه اشاره شد، هوا از طريق چاه تزريقي به مخزن تزريق شده و باعث احتراق در مخزن مي

هاي سنگ مخزن و  آوردن گرانروي نفت فراهم آورده و باعث خروج سيال از داخل حفره حرارت الزم را براي پايين

رغم بازده رانش بااليي كه اين روش دارد، حرارت زيادي بدون  علي  .شود مي هاي توليدي هدايت آن به سمت چاه

 Combustion Revers(براي رفع اين مساله، روش احتراق درجاي معكوس . رود استفاده در ناحية احتراق هدر مي

Insitu  (توصيه شده است)د و پس از شو در اين روش، حرارت همانند روش احتراق رو به جلو ايجاد مي). 14شكل

به عبارت ديگر، در احتراق معكوس جبهه احتراق . شود برداري عوض مي ايجاد حرارت، نقش چاه تزريقي با چاه بهره

در مدل جابجايي جبهه اي، نفت خامي كه حركت مي كند بايد . مي كند  در خالف جهت حركت جريان هوا حركت

   :ه وجود دارد در اين فرآيند چهار ناحي. از ناحيه داغ شده حركت كند

  .ناحيه قبل از احتراق كه دما در آن تقريبا ثابت مي باشد  •

 .ناحيه احتراق كه دما در حال افزايش است  •

 .ناحيه بعد از جبهه احتراق كه دما تقريبا ثابت است  •

 .ناحيه نفت روان شده كه با افزايش طول بخاطر گرمايي كه از مخزن تلف مي شود، كاهش مي يابد  •

 500روش، نفت در اثر جريان هواي تزريقي از يك سو و نيز گازهاي حاصل از احتراق از سوي ديگر، تا حدود با اين 

برداري  ه نفت در اثر كاهش گرانروي و افزايش تحرك به سمت چاه بهر, در نتيجه. شودمي  درجة فارنهايت گرم 700تا

يعني نفت آنها . ست كه حاوي نفت سنگين باشنداين روش ازدياد برداشت براي مخازني مناسب ا. شود هدايت مي

كه قيمت جهاني   روش مزبور درحال حاضر. گرانروي بسيار باال باشد)  20تر از پايين  °API(و  پائين  °APIداراي 

چاه نفتي در اياالت  55، حدود 1971ـ  80هاي  نفت افزايش يافته است، مورد توجه واقع شده است؛ در فاصله سال

نتايج حاصل بسيار بهتر از نتايج حاصل از   .ريكا با روش احتراق درجا مورد آزمايش قرار گرفته استمتحدة آم

امروزه به دليل هزينة باالي كاربرد اين روش رغبت چنداني نشان داده . بود ) Steam Flooding( سيالبزني بخار 

از روزافزون به برداشت از مخازن نفت سنگين و توان به عّلت كاهش قابل توجه ذخاير نفت سبك و ني اما مي. شود نمي

در فرآيند ازدياد    دالر در هر بشكه، روش احتراق درجا نقشي اساسي را مي تواند 70نيز افزايش قيمت نفت به حدود 

 ].3و 4[برداشت نفت ايفا نمايد

  هاتزريق هوا و نگراني  •

. شود كربن مربوط مي اكسيد توليد مقادير زيادي دي محيطي وجود دارد كه به هاي زيستدر مورد تزريق هوا، نگراني

ها در ازدياد برداشت از مخازن تزريق هوا و تزريق گاز از مهمترين روش": گويددر پاسخ به اين نگراني مي  دمتريوس

كربن  اكسيد  ها، كارايي بسيار بااليي دارند و البته دي باشند و بايد توجه داشت كه استفاده از اين روشنفت مي

شود كه راندمان باز اين عمل باعث مي. توان دوباره تزريق كردشود، ميحاصل از فرايند را كه به سمت باال هدايت مي

 ".زيست باشد تواند در جهت حفظ محيطاين فرايند داراي ايمني بسيار بااليي نيز هست و بخوبي مي. هم افزايش يابد
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Mims ]10 [شركت ": افزايدنيز ميB.P هاي ازدياد زن متعددي دارد كه برداشت نفت از آنها كم شده و روشمخا

تزريق هوا روشي كامالً اقتصادي . توان از تزريق هوا در آنها استفاده نمودرسد و ميبرداشت در آنها الزامي به نظر مي

شرايط آن براي  هست و در تزريق گاز، گاز هيدروكربوري داراي ارزش تجاري نيز است، پس در برخي از مخازن كه

نتايج حاصل از تزريق هوا فوق العاده . توان گاز را فروخت و به جاي آن، هوا تزريق كردتزريق هوا مناسب است، مي

درصد است كه بسيار قابل مالحظه  10تا  5باشد، زيرا ميزان بازيابي دوم تقريباً دو برابر و ميزان بازيابي سوم مي

دارد كه محدوديتي در استفاده از آن وجود ندارد و نكته جالب توجه اين  ه فردياين روش امتيازات منحصر ب. است

 ".شوداست كه هوا همه جا به وفور يافت مي

  تحريك حرارتي - 3

مكانيزم كلي در اين فرآيند . يكي ديگر از روش هاي بازيافت نفت سنگين استفاده از فرآيند تحريك حرارتي مي باشد

  :فرآيند تحريك حرارتي شامل موارد زير است. كاهش گرانروي نفت و آب و سرانجام كاهش مقاومت مي باشد

  گرم كردن چاه •

چاه بوسيله گازهاي سوخته شده يا گرمكن هاي الكتريكي يا . ددر اين فرآيند با گرم كردن چاه، مخزن گرم مي شو

بهترين بازده در اين روش استفاده از گازهاي سوخته شده در چاه مي . بوسيله گردش سيال داغ، گرم مي شود

 ).15شكل(باشد

  تزريق سيال داغ  •

در . زن براي چند ماه مي باشديكي از فرآيندهاي تحريك حرارتي كه عموما استفاده مي شود، تزريق بخار آب به مخ 

اين روش نخست سيال براي مدتي تزريق شده سپس تزريق متوقف شده و به چاه فرصت داده مي شود تا خيس 

سپس چاه تزريق . بعد از آن، تزريق دوباره براي چند ماه شروع مي شود]. 3[شود و بخار آب شروع به چگالش نمايد

از آنجا كه پاسخ محصوالت نسبت به ديگر فرآيندهاي انگيزش زودتر . شود مسدود شده و از چاه توليد استفاده مي

 ).16شكل(مي باشد از اين رو مقدار نفت بازيافت شده نيز افزايش مي يابد

  مقايسه روشهاي مختلف ازدياد برداشت از مخازن  -4

  :مزاياي روش احتراق درجا در مقايسه با فرآيند تزريق سيال ) الف

  .ر چاهها وجود نداردهدر رفتن گرما د •

 .هزينه مربوط به احياي آب وجود ندارد •

 .محدوديت استفاده از سوخت در توليدكننده بخار وجود ندارد •

 :معايب روش احتراق درجا در مقايسه با فرآيند تزريق سيال ) ب
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  احتمال خوردگي در چاهها به علت باال بودن دما •

 دشواري كنترل شرايط دسبت به فرآيند تزريق •

 وجود پديده تقطير در فرآيند عدم •

 هاي حرارتي هاي موفق از كاربرد روش نمونه  - 5

  مخزن كويت  •

صورت  ، عمليات تزريق به اين مخزن به1986از سپتامبر . مخزن كويت در ادامه اليه آسماري ايران قرار دارد

جه فارنهايت و در مدت يك تا در 433براي اين منظور، بخار با دماي . چرخشي و با حفر چهار چاه تزريقي آغاز شد

برسد، نتايج بدست آمده از  psia 390بشكه در روز تزريق شد تا فشار بخار به  965 - 1246  سه روز با ميزان جريان

اطالعات مخزن به صورت ذيل مي   ].11[آميز بودن اين روش در اين مخزن بوده است اين مخزن حاكي از موفقيت

  :باشد

  كويت خصوصيات مخزن   -2جدول

  عمق

  )فوت(
  %تخلخل

  تراوايي 

)md ( 
 ) Cp(گرانروي   ° API  ) C°( دما 

243.6 31 35 60 19.6 450 

  

 

luk ميدان •   :در فرانسه  

سنگ آهكي فشرده و سنگ : در جنوب غربي فرانسه قرار دارد كه داراي دو نوع سنگ متفاوت است lukميدان نفتي 

اين مخزن . وري خوبي هستند هاي اين ميدان داراي بهره ها، چاه ه شكافبه علت تراكم زياد شبك. دولوميت نامرغوب

اما وجود ترك، تراوايي ميانگين را ) md 10(از نوع مخازن تركدار است؛ بنابراين اگر چه تراوايي مخزن پايين است 

شام آب مكانيزم سپس آ. شد از منطقه تركدار توليد مي 1949 -1957در سال هاي . برد ، باال مي md 500تا حدود 

هنوز مقدار زيادي نفت در مخزن باقي مانده  1977در سال . اصلي ميدان شد و تمام ترك ها مورد هجوم قرار گرفتند

  .بود

مطالعات مهندسي مخازن و تحقيقات آزمايشگاهي منجر به . بنابراين راه هاي توليد اين نفت مورد بررسي قرار گرفت

به كار انداخته شد كه نتايج  1997تا  1982پروژة تزريق بخار بين سالهاي . رديدانتخاب روش تزريق پيوسته بخار گ

  .دست آمد هزارتن نفت به  356هزارتن بخار، 251در اين پروژه با تزريق . آميز ارزيابي گرديد حاصل از آن موفقيت
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  ته باعث آزاد شدن مقدارتأثير بخار روي سنگ كربنا. اين اولين آزمايش ترزيق بخار در يك مخزن كربناته، بود

تزريق بخار گرانروي نفت را كاهش . اكسيد كربن در داخل مخزن شد و يك كالهك گازي تشكيل گرديد زيادي دي

هزار متر مكعب بوده 110برداشت نفت بوسيلة بخار در اين ميدان، بالغ به . داد و راندمان برداشت نفت باالتر رفت

   :ويژگيهاي مخزن الك عبارتند از. چاه بدست آمده است 6 الي 5اين مقدار فقط از طريق . است
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  يريت حرارتيچهل سال تزريق بخار در كاليفرنيا؛ ارزيابي مد •

تزريق بخار كه از چهل سال پيش تاكنون در كاليفرنيا شروع شده است، بازيافت نفت را افزايش چشمگيري داده 

دوره اي انجام مي شد، سپس در اواخر سال   هر چند تزريق بخار در ابتدا به صورت آزمايشي و تحريك  .است

قيمت نفت خام به طور فزاينده اي كاهش پيدا  1986در سال بعد از اينكه    .، به صورت سيالبزني بخار درآمد1970

كرد به علت هزينه زياد فرآيند توليد و تزريق بخار، مجريان طرح به فكر اين موضوع افتادند كه چگونه مي توان با 

استحصال  بيشتر تحقيقات،  .بازبيني پروژه هاي بخار به طور مؤثر و با بازده بيشينه آنها را در ميادين به كار بست

نفت با مكانيزم تخليه گرانشي كه منجر به كاهش تزريق بخار مي شد و نيز بازده حرارتي را به واسطه مديريت بهتر 

    ].10[حرارتي در اين فرآيند بهبود مي بخشيد؛ را بيان نمودند

o ازدياد برداشت حرارتي در كاليفرنيا 

  ) :1960- 1966(روزهاي نخستين •

هبود استخراج و توليد نفت سنگين با استفاده از سياالت حرارت دهنده ته چاه و احتراق در تالش هاي اوليه براي ب

اولين تزريق بخار كه به طور رسمي از آن نام برده شده است،   .جا انجام شد و قابليت توليد ميادين بهبود يافت

تزريق دوره اي در ميدان  1961در سال   .بود 1960در سال  Yorba Lindaتزريق دوره اي بخار در ميدان نفتي 

آغاز  Coalingaو   Mchittrichتزريق دوره اي بخار در دو ميدان  1962شروع شد و در سال  Kern Riverنفتي 

در اين ميان كه شركت هاي نفتي در    .سيالبزني بخار نيز شروع شد Kern Riverدر ميدان  1962همان سال   .شد

دند، هنوز احتراق درجا در برخي از اين ميدان ها به طور عمومي استفاده مي شد اين ميادين شروع به تزريق كرده بو

   ].10[، پنج پروژه احتراق درجا در اين ميادين شروع شد 1962و در سال 

  تزريق دوره اي بخار   -

يق تزر 1963همچنين در سال   .تزريق دوره اي بخار در چهار ميدان آزمايش شده بود 1962تا  1960در سالهاي 

بدليل موفقيت ايجاد شده در استحصال نفت با اين روش، يك   .دوره اي بخار در پنج ميدان ديگر آزمايش شد

تزريق دوره اي بخار در سال   .افزايش شگفت انگيزي در تعداد موارد استفاده شده در اين ميادين بوجود آمده بود

نها در عرض شش سال، تزريق دوره اي بخار از يك ت  .ميدان ديگر آغاز شد 18و  32به ترتيب در  1965و  1964

هفت تا از نه ميدان ( در بيشتر موارد اين ازمايشات با موفقيت انجام شده بود   .ميدان ديگر كشيده شد 59ميدان به 

 اول كه در آنها تزريق دوره آي بخار انجام گرفته بود باعث طوالني شدن عمر مخازن و بهره وري باال در اين ميادين

سال   .حاكي از موفقيت آميز بودن اين روش بودند 1967تا  1964بسياري از اين آزمايشات در سالهاي   ).شده بود 

 Barrels of Steam Per(، اولين سالي كه بواسطه آن داده ها در دسترس هستند، تزريق دوره اي بالغ بر 1966

Day Cold Water Equivalent  (BSPDCWE 262000   ميدان تزريق  38چاه در  6621داخل است كه به

سال گذشته تزريق  35است كه در   BSPDCWE 279000  اين حجم بخار تزريقي، بسيار نزديك به مقدار  .شد

   .شده بود
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  سيالبزني بخار   -

 جالب توجه اينكه نتايج حاصل از چند سال اول آزمايشهاي بخار در سيالبزني بخار تقريباً با ايجاد تحريك دوره اي

آزمايشهاي سيالبزني بخار در شش ميدان با نه  1963در پايان سال   .برابري مي كرد 1966تا  1960در سالهاي 

پروژه هاي سيالبزني بخار در  1966تا سال   .ميداني كه در آنها تزريق دوره اي بخار صورت مي گرفت، مقايسه شد

تزريق كننده وجود داشت كه اين مقدار  135با استفاده از  BSPDCWE    43000ميدان با تزريقي حدود  17

  .كل بخار تزريق شده به صورت دوره اي بود% 14سيالبزني بخار معادل 

   ) :1967- 1986(سالهاي آخر  •

  تزريق دوره اي بخار   -

رسيده بود و  BSPDCWE 262000 به مقدار  1966حجم بخار استفاده شده در پروژه هاي دوره اي بخار تا سال 

انجام  1981تعداد مياديني كه در آنها تزريق دوره اي بخار تا سال   .تقريباً ثابت ماند 1981تزريق تا سال  اين ميزان

براي اولين بار قيمت نفت خام كاهش  1973شده بود، به طور خيلي محسوسي افزايش يافت از طرف ديگر در سال 

كه بازده خوبي نداشت به طور چشم گيري كاهش پيدا كرد و به تبع آن فعاليت اين پروژه در برخي ميادين قبلي 

بود كه موقعيت و شرايط و نوع مخازن  1966تا  1964اين كاهش مرهون آزمايشات انجام شده در سالهاي   .پيدا كرد

كه قيمت نفت خام دوباره افزايش  1973بعد از سال   .مناسب براي تزريق دوره اي موفقيت آميز مشخص شده بود

يك روند افزايشي را در مخازن مناسب براي  1983ژه هاي تزريق دوره اي بخار به طور فعالي تا سال يافت، تعداد پرو

با اين حال به طور نسبي يك نغييرات كمي در مقدار بخار مصرفي و يا تعداد چاه   .استفاده از آن ، نشان مي داد

ي كه در برخي از اين ميادين تزريق دوره اي به طور  .هايي كه در آنها تحريك دوره اي ايجاد شده بود، وجود داشت

هر چند   .تبديل به سيالبزني بخار شده بود و در برخي ديگر كه تزريق دوره اي بازده خوبي نداشت، متوقف شده بود

اين تغييرات در مياديني كه قبالً تزريق بخار در آنها وجود نداشت، انجام مي گرفت و برخي ديگر نيز در    برخي از

   ].10[هايي كه پيشتر مورد آزمايش قرار گرفته شده بود، انجام شد ميادين

  سيالبزني بخار   -

به سرعت شروع به افزايش گرديد به طوري كه در برخي از اين ميادين  1973تا  1967حجم سيالبزني بخار از سال 

از  5/8له با ضريب مقدار تزريق در اين دوره شش سا. سال به صورت مداوم و ثابتي انجام مي شد 14تا  10

 BSPDCWE 48000  در اين ميان پروژه هاي اوليه به طور مداوم توسعه يافت اما   .افزايش يافت  411000به

گسترش بسيار  1973با افزايش قيمت نفت خام بعد از سال   .توسعه آن در ميادين ديگر به آرامي صورت پذيرفت

، سيالبزني بخار در  1977در سال    .نها انجام مي شد، بوجود آمدوسيعي در تعداد مياديني كه سيالبزني بخار در آ

ميدان ديگر به آن اضافه شد به طوري كه هم حجم بخار  23تا  19ميدان دنبال مي شد و تا ده سال بعد  24بيش از 

زني به طور چشم گيري رشد يافت و حجم سيالب 1985تا  1973تزريقي و هم تعداد تزريق كننده ها از آغاز سال 

  5001به  1136و شمار تزريق كننده هاي بخار از  BSPDCWE Million 9/1  به مقدار 4/4بخار با ضريب 

    .افزايش يافت

IRANIAN ENGINEERING GROUP
Website: WWW.MOHANDE30.COM
Phone: +98 937 923 6530



  كل بخار تزريق شده   -

 1982در طول سالهاي رشد و توسعه اين روش، قيمت نفت خام عمدتاً يك روند رو به افزايشي داشت؛ تنها در سال 

قيمت باالي نفت، سرعت   .ثابت بودند 1985تا  1983اما قيمت ها در سالهاي  افت قيمت محسوسي بوجود آمد

در هر سال، در مدت اين دوره رشد يافت كه عمده ترين % 11تزريق بخار نزديك به   .توسعه اين روش را بيشتر نمود

زريق بخار به صورت دوره ت  .به وقوع پيوست 1985اوج مقدار تزريق بخار در سال   .اين توسعه در سيالبزني بخار بود

چاه تزريق به  8794تعداد . چاه بود 13798به  BSPDCWE   Million 07/2 اي و سيالبزني روي هم ساالنه 

  .چاه به صورت سيالبزني بخار استفاده شد 5001صورت تحريك دوره اي و 

  مديريت حرارتي •

يك  2001ر در سالهاي بعد آن تا سال سقوط كرد و مقدار تزريق بخا bbl/$9قيمت نفت سنگين به  1986در سال 

توليد و استحصال بيشينه نفت بواسطه ازدياد برداشت حرارتي در سال   .روند كلي رو به پاييني را طي كرده است

توليد ثابت   .رسيده بود  BOPD   511000با وجود روند كاهشي تزريق بخار در سالهاي قبل آن، به ميزان  1988

يمت نفت و نيز كاهش تدريجي تزريق بخار تكنيسين ها را مجبور ساخت تا با دقت بيشتري و تنزل و پايين بودن ق

شيوه هاي بهره برداري شيوه هاي بهره برداري و همچنين پيشرفت هاي موجود در اين روش را مورد بازبيني و 

 1986رآيند در سال بدليل رشد نيافتن اين ف    (SOR)بطوريكه نسبت ميانگين بخار به نفت . بررسي قرار دهند

از آنجا كه فرآيند توليد بخارآب هنگفت ترين هزينه   .بود 5/4يعني زماني كه قيمت نفت سقوط كرده بود نزديك به 

هاي عملياتي را دريك فرآيند سيالبزني بخار به همراه دارد، براي استفاده مؤثر و كارا از اين فرآيند نياز به دقت و 

مانند شبيه سازها و ( همه روشهاي تحليلي اين فرآيند   1980اواسط دهه در   .توجه بيشتري مي باشد

  بر اساس برتري نيروي تخليه ثقلي مورد استفاده قرار گرفت و نتايج زير را در بر داشت ) Frontal-Advanceتئوري

  

   .گرم شده مي باشدمكانيزم غالب براي توليد نفت سنگين و ويسكوز بواسطه سيالبزني بخار، تخليه ثقلي نفت  -1

ميزان تزريق بسيار باالي بخار در سيالبزني بخار بيش از حداقل مورد نياز براي حفظ گرماي مخزن، در ميزان  -2

   .توليد بيشتر نفت بسيار بي تأثير است

   .پروژه مورد نظر باشد) نه حجم(ميزان تزريق بخارآب بايستي متناسب با سطح و وسعت  -3

با اين كار ضمن حفظ حرارت مخزن و سياالت موجود در آن، از اتالف : بزني بخارآب با زمانكاهش ميزان سيال -4

   .حرارتي جلوگيري كرده و يا اينكه آن را به كمترين مقدار ممكن مي رساند

  .بود 1986بدست آمد كه همزمان با سقوط قيمت نفت در سال  1985و  1984اين نتايج در سالهاي 
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    اوليهمديريت و نظارت هاي  •

وابسته به (    Carterشركت نفت   .نظارت بر گرماي تزريق شده در پروژه هاي بخار يك ايده و تدبير جديدي نيست

به بررسي چاه هاي مناسب براي تزريق بخار    Deerبا آزمايش سيالبزني بخار در ميدان )   Exxonmobilشركت 

ر در مدت اجراي سيالبزني بخار، هم توسط شبيه سازي در حين اين بررسي، خط مشي ميزان تزريق بخا  .پرداخت

    :اين نتايج بدين ترتيب بود   .، مشخص گرديد1970مخزن و هم بصورت آزمايشات ميداني در اوايل سال 

   .ميزان بهينه تزريق بخار بايد متناسب با اندازه و وسعت بلوك باشد نه ضخامت آن -1

تزريق بخار، مي توان در مراحل اوليه تزريق، مقدار زيادي بخار را مورد براي مقرون به صرفه بودن پروژه هاي  -2

   .استفاده قرار داد و سپس با كاهش مقدار تزريق نسبت به زمان، اين امر را بهبود بخشيد

از يك كاهش خطي   اين كاهش ميزان تزريق نسبت به زمان بايد به صورت هايپربوليكي باشد و نتايج اين كاهش -3

    .اهد بودبهتر خو

  .بود   SORحاكي از بهبود مقادير    Kern Riverاستفاده از اين نتايج در ميدان 

   به رسميت شناختن مديريت حرارتي •

افزايش قيمت نفت و همچنين تصوري كه از مكانيزم تخليه گرانشي بواسطه فرآيند سيالبزني بخار وجود داشت منجر 

 1960در سالهاي بعد   .ار، در افزايش توليد نفت مؤثر و نتيجه بخش استبه اين باور شد كه ميزان تزريق باالي بخ

كمترين گرماي مورد نياز   .بود  BSPDCWE/well   225  ميانگين ميزان تزريق توسط سيالبزني هاي بخار تقريباً

مي  BSPDCWE 200   يا  million BTU/day 70، تقريباً  psia 60مخازن در مراحل اوليه تزريق بخار در فشار 

اين مقادير نشاندهنده آن است كه مقدار بخار استفاده شده در اولين پروژه هاي سيالبزني بخار كامالً منطقي   .باشد

و بعد آن ميانگين مقدار تزريق توسط سيالبزني بخار در هر چاه به  1970در طول سالهاي   .و قابل قبول بوده اند

افزايش   .افت نكرد  BSPDCWE 300  به كمتر از 1992ا سال افزايش يافت و ت   BSPDCWE 300   بيش از

به طوري كه . يك كاهش منطقي را در مقدار بخار تزريق شده بوجود آورد 1990تالش مديريت مخزن در دهه 

آن    SORاست كه     Kern Riverبه ميزان قابل قبولي كاهش يافت و نمونه كامل آن در ميدان    SORمقدار

بنابرين تالشهايي كه در چند سال گذشته در صنعت حرارتي صورت   .داشت  2001در سال  كاهش مشهودي را

در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در نهايت    .پذيرفت، لزوم كاربرد مديريت حرارتي را نمايان ساخت

نمايد معيار و  ميآميز بودن يك پروژه تزريق بخار در طي فرآيند مديريت حرارتي مخزن را مشخص  موفقيت

نشان ) 18(شكل  .اصول مديريت حرارتي بر مبناي موازنه انرژي مي باشد  ).17شكل(مقياسهاي اقتصادي مي باشد

 1993تا  1992اين طرح در سالهاي . مي دهد كه كاهش مقدار تزريق بخار منجر به افت توليد نفت نمي شود

كاهش يافته بود اما در توليد نفت هيچ تغييري ايجاد % 60حدود با اينكه تزريق بخار در دو مرحله و   .استفاده شد

   ].10[نكرده بود
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  گيري نتيجه

درك پديدة . باشد مطالعات انجام شده در مخازن ايران، حاكي از وجود مخازن نفت سنگين و ساختارهاي شكافدار مي

زني و تزريق مواد شيميايي خيلي  ببازيافت نفت از فضاي بلوك از طريق ترزيق سيال با دماي باال، از روش سيال

بررسي تجارب انجام شده در تزريق آب . چرا كه در اين روش، بازيافت بستگي به چند مكانيزم دارد. تر است پيچيده

با توجه به خصوصيات مخازن ايران .گرم به مخازن كربناته شكافدار حاكي از موفقيت آميز بودن اين روش بوده است

هاي حرارتي  هاي قابل مطالعه و تحقيق، روش وجود ذخاير نفت سنگين، يكي از مهمترين گزينه و) كربناته شكافدار(

سازي مخازن كشور به  هايي كه بايد در اين راستا برداشته شود، شبيه ترين گام يكي از مهم. ازدياد برداشت هستند

ساختار  18ني است كه تاكنون گفت. منظور آزمايش تزريق بخار و آب گرم، بخصوص در ميادين نفت سنگين است

  نفت سنگين در كشور شناسايي شده است و هنوز ارزيابي دقيقي از ميزان

ساختار نفت سنگين در كشور شناسايي شده است و هنوز ارزيابي دقيقي  18گفتني است كه تاكنون . سنگين است

هاي  از اين نوع مخازن، در برخي از دانشگاه اكنون مطالعات ازدياد برداشت و توليد هم. از ميزان اين ذخاير وجود ندارد

با توجه . شود بيني مي درصد پيش 10تا  5در حال انجام است و ضريب بازيافت اين مخازن بين   داخل و خارج كشور

بودن درجه مرغوبيت، گرانروي باال، درصد مواد سنگين، همچنين وجود گوگرد فراوان در نفت سنگين نسبت  به پايين

هاي بازيافت مرحله سوم و در راس  و نيز فشار كم مخازن، استخراج نفت از اين مخازن، احتياج به روش به نفت سبك

 .هاي حرارتي دارد آن، روش
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