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هدف از انجام اين تحقيق، بررسى و امكان  سنجى انجام فرآيند احتراق درجا در يكى از مخازن نفت سنگين ايران، در شرايط آزمايشگاهى است. 
اين مقاله دربر دارنده نتايج دو آزمايش مى باشد. در يك آزمايش به  دليل فشردگى ضعيف مخلوط (سنگ، نفت و آب) و نفت سرد توليدى، جبهه 
انتظار و  توليد متوقف گرديد. در آزمايش ديگر جبهه احتراق در شرايط مورد  بود پالگ شده و  به ترموكوپل دهم رسيده  احتراق در حالى كه 
مطلوب تا ترموكوپل شانزدهم پيش رفت و آزمايش با موفقيت به انجام رسيد. حداكثر دماى جبهه احتراق در اين دو آزمايش به  ترتيب C°463/9 و 
C°802/2 بوده است. ميزان بازيافت نفت توليدى در نتيجه فرآيند احتراق درجا در اين دو آزمايش به  ترتيب در حدود 52/16 و 80 درصد تخمين 
زده شد. هم  چنين مقدار اكسيژن، دى  اكسيدكربن و مونوكسيدكربن نيز با استفاده از آناليزور گاز اندازه گيرى شد. با توجه به موفقيت هاى كسب شده 
در سطح مطالعه آزمايشگاهى، اين نتيجه حاصل مى شود كه مى توان ازدياد برداشت به روش احتراق زيرزمينى را به  عنوان گزينه  اى مهم براى توسعه 

و بهره بردارى از مخازن نفت سنگين كربناته ايران در نظر داشت.

بررسى آزمايشگاهى فرآيند احتراق درجا در يكى از مخازن نفت سنگين كربناته ايران
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مقدمه
طى ساليان اخير رشد سريع و چشم  گير صنايع گوناگون از يك سو 
و ازدياد جمعيت، افزايش بى  رويه مصرف انرژى  هاى تجديدناپذير و 
كاهش اكتشافات مخازن نفت و گاز از سوى ديگر، جهان را با بحران 
تازه  اى در خصوص تأمين انرژى مورد نياز صنايع مواجه كرده  است. 
از  توليد  نفت،  قيمت  افزايش  و  سبك  نفت  ذخاير  كاهش  به  عالوه 
مخازن نفت سنگين را افزايش داده است. به  همين داليل مى  توان گفت 

به  شمار  جديد  قرن  در  انرژى  استراتژيك  و  جديد  منبع  سنگين  نفت 
متداول  روش هاى  از  يكى  به  عنوان  درجا  احتراق  فرآيند  مى  رود. 
دارد.  فراوان  كاربرد  سنگين  نفت  درمخازن  برداشت  ازدياد  حرارتى 
فرآيند احتراق درجا به فرآيندى اطالق مى  شود كه در آن هوا يا هر گاز 
حاوى اكسيژن به داخل مخزن تزريق شده و هنگامى كه نفوذپذيرى 
هوا در اطراف چاه تزريقى به ميزان مناسبى رسيد، اكسيژن موجود در 
هوا به همراه قسمتى از نفت مخزن در اثر احتراق سوزانده شود. گرماى 
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حاصل از اين احتراق موجب كاهش گرانروى نفت و در نتيجه افزايش 
توليد نفت خام مى شود [1]. به  طور كلى مكانيزم هاى اصلى توليد در 
فرآيند احتراق درجا عبارتند از: كاهش گرانروى نفت به  دليل حرارت 
انبساط حرارتى نفت، استخراج اجزاء سبك نفت1، رانش نفت  زياد، 
از طريق گازهاى توليد شده در فرآيند احتراق درجا و رانش نفت از 

طريق آب توليد شده در فرآيند احتراق درجا [2].
درجا  احتراق  فرآيند  بررسى  به  كوك  ورسان  و  باجسى  سوات 
تر  به  صورت  و  آب)  حضور  بدون  هوا  (تزريق  خشك  به  صورت 
(تزريق هوا همراه با آب) در مخازن نفت سنگين تركيه تحت شرايط 
جبهه  دماى  كه  دادند  نشان  آنها  پرداختند.  مختلف  آزمايشگاهى 
احتراق، سرعت مصرف و رسوب سوخت در فرآيند احتراق درجاى 
خشك نسبت به فرآيند احتراق درجاى تر، باالتر است. آنها هم  چنين 
به اين نتيجه رسيدند كه ميزان توليد نفت در فرآيند احتراق درجاى تر 
با افزايش نسبت آب به هوا تا يك مقدار بهينه افزايش مى  يابد ولى از 
اين مقدار بهينه به  بعد به  دليل كاهش دماى جبهه احتراق و تبديل جبهه 
نفت  توليد  به هوا،  نسبت آب  افزايش  با  بخار،  از  پر  ناحيه  به  احتراق 

كاهش مى  يابد [3].
ايولو اثرات ناهمگنى  هاى ناشى از خواص زمين  شناسى بر فرآيند 
احتراق درجا را از طريق تركيب درجات مختلف ناهمگنى2 به  صورت 
آزمايشگاهى مورد بررسى قرار داد. او نشان داد كه آزمايش احتراق 
درجا در حالت ناهمگنى با مقياس كم، موفقيت  آميز بوده؛ چرا كه هوا 
در تماس كامل با سوخت بوده و اكسيژن به  خوبى مصرف شده  است. 
ولى در حالت ناهمگنى با مقياس زياد به  دليل عبور هوا از راه فرعى3، 

اين آزمايش موفقيت  آميز نبوده  است [4].
و  رس4  اثرات  آزمايشگاهى  به بررسى  ترويزان  و  چيكوتا 
سنگين  نفت  مخازن  در  درجا  احتراق  فرآيند  بر  نفت  اوليه  اشباع 
را سوخت  رسوب  ميزان  رس،  كه  دادند  نشان  آنها  پرداختند.  برزيل 

افزايش مى دهد. هم  چنين به اين نتيجه رسيدند كه هر چقدر اشباع اوليه 
نفت بيشتر باشد، ميزان رسوب سوخت افزايش مى  يابد. در نتيجه ميزان 
مصرف اكسيژن افزايش يافته و مقدار هواى اضافى كاهش مى يابد [5].

ورسان كوك به بررسى تأثير تركيب سنگ مخزن روى سرعت 
هم  درجا  احتراق  فرآيند  كه  داد  نشان  او  پرداخت.  نفت  خام  احتراق 
براى مخازن ماسه  سنگى و هم براى مخازن كربناته كاربرد دارد. تنها 
تفاوت در محدوده دمايى است كه واكنش  ها در آن رخ مى دهند [6].

غيرمعمول  افزودنى  هاى  اثرات  بررسى  به  همكاران  و  مندوزا 

آنها  پرداختند.  ونزوئال  سنگين  نفت  درجاى  احتراق  فرآيند  بهبود  بر 
نشان دادند كه افزودنى  هاى غيرمعمول منجر به افزايش توليد سوخت، 
نياز، كاهش  افزايش مقدار هواى مورد   ،Air/C H/C و  كاهش نسبت 
سبك  گازهاى  توليد  ميزان  افزايش  جبهه احتراق،  پيش  روى  سرعت 

(C1-C6) و افزايش ميانگين بيشينه دما مى  شود [7].
 با توجه به عدم توليد از مخازن نفت سنگين در ايران و افت توليد 
مخازن نفت سبك در آينده نزديك، انجام مطالعات دقيق آزمايشگاهي 
سنگين  نفت  مخازن  از  توليد  روش  بهترين  بررسي  براي  را  ميداني  و 
جدى در  به  صورت  تاكنون  روش  اين  طرفى  از  مي نمايد.  ضرورى 
مخازن نفت سنگين كربناته ايران مورد بررسى قرار نگرفته است. بنابراين 
انجام مطالعات هدف  دار، مدون و گسترده در سطوح مختلف مطالعات 

كتابخانه  اى، آزمايشگاهى و عمليات پايلوت بسيار مهم خواهد بود.

1- معرفى دسـتگاه آزمايشگاهى شبيه  ساز فرآيند ازدياد برداشت به روش 
احتراق درجا

هدف اين مطالعه بررسى امكان انجام فرآيند احتراق درجا در يكى از 
مخازن نفت سنگين ايران در شرايط آزمايشگاهى است كه بدين منظور 
از دستگاه آزمايشگاهى شبيه ساز فرآيند احتراق درجا استفاده شده است. 
الزم به  ذكر است در اين آزمايش مخلوط سنگ مورد آزمايش به  صورت 
همگن درنظر گرفته شده و ساير مشخصات موجود در مخازن كربناته از 
جمله اثرات شكاف و تأثير آن بر چگونگي پيشرفت جبهه احتراق مورد 

بررسي قرار نگرفته است.
دستگاه آزمايشگاهى احتراق درجا كه در اين آزمايش استفاده شده 

از قسمت هاى زير تشكيل شده است:
1)سيستم تزريق گاز5: شامل سيلندر هوا، سيلندر هليوم و سيلندر نيتروژن.

2) تنظيم كننده فشار6: جهت تنظيم فشار سيال خروجى از هر كدام از 
سيلندرها.

به  خروجى  و  ورودى  گاز  نرخ  تنظيم  كننده  دستگاه  جريان  سنج7:    (3
داخل لوله احتراق.

4) شير يكطرفه8: بازدارنده از برگشت سيال   از لوله احتراق به جريان  سنج.
5)  المنت حرارتى9: تأمين  كننده گرماى مورد نياز براى شروع احتراق در 

ابتداى آزمايش.
6)  ژاكت حرارتى10: تأمين  كننده گرماى مورد نياز جهت رساندن دماى 

سيستم به دماى مخزن در زمان شروع آزمايش.
7) لوله احتراق: سيلندر اصلى براى نگهدارى محيط متخلخل.
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8) لوله دماسنجى11: لوله اى از جنس استيل شامل بيست ترموكوپل كه 
از محور مركزى لوله احتراق گذر مى كند و براى مشاهده مكان و 
نحوه حركت جبهه احتراق در طول سيلندر و نيز كنترل دماى داخلى 

محيط متخلخل مورد استفاده قرار مى گيرد.
9) سيستم پايش داده ها و كنترل شرايط ايمنى دستگاه12: پايش داده ها 
نظير نرخ تزريق، دماى ترموكوپل ها و هم  چنين فرمان به شير برقى 

جهت قطع گاز ورودى در مواقع اضطرارى.
10) رايانه13: براى ثبت، طبقه بندى و پردازش داده ها و اطالعات مربوط 

به آزمايش.
11) جداكننده14: جهت جداسازى نفت و گاز توليد شده.

12) نگهدارنده فشار15: تنظيم كننده فشار كارى سيستم (معموالً فشار 

مخزن مورد نظر).
گازهاى  درصد  نمايش  براى  ديجيتالى  گاز16: دستگاه  آناليزور   (13

خروجى حاصل از فرآيند احتراق.
14) شير برقى17: جهت قطع جريان گاز ورودى به سيستم در مواقعى كه 

فشار سيستم به بيش از فشار اطمينان افزايش مى  يابد.
15) شير اطمينان18: اين شير در خروجى سيستم نصب شده تا در مواقع 
مى  گيرد،  مضاعف  فشار  ناگهانى  به  صورت  سيستم  كه  اضطرارى 
در  مجاز  مقدار  از  خروجى  فشار  كند تا  باز  اتمسفر  به  را  مسير 

آزمايشگاه تجاوز نكند.
شكل  هاى-1و2 شماتيك كلى و تصوير دستگاه آزمايشگاهى مورد 

استفاده را نشان مي  دهند.

  1    شماتيك قسمت هاى مختلف دستگاه آزمايشگاهى احتراق درجا

  2    دستگاه احتراق درجا
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2- روش انجام آزمايش
مى  كنيم  مخلوط  هم  با  را  آب  و  مطالعه  مورد  مخزن  سنگ  ابتدا 
تا فيلم آب اطراف سنگ را بگيرد. سپس نفت را اضافه مى  كنيم. بعد 
داد و فشرده كرد.  قرار  احتراق19  لوله  را در داخل  بايد مخلوط  از آن 
مى كنيم.  استفاده  پالنژر20  نام  به  وسيله اى  مخلوط از  فشردگى  براى 

لوله احتراق، در  انتهاى  ابتدا در  به اين صورت است كه  نحوه فشردن 
از مسدود شدن چاه  تا هم  نمونه درشت مى ريزيم  سانتى متر  حدود 5 
در  گيرد. سپس  آسان   تر صورت  توليد  و هم  توليدى جلوگيرى كند 
95 سانتى  متر باقيمانده را نمونه  اى با مش سايز مورد نظر قرار مى دهيم. 
بعد از آن حدود10 ميلى ليتر روغن برزك21 به نمونه باالى لوله احتراق 
درب  سپس  گيرد.  سريع تر صورت  احتراق  فرآيند  تا  مى كنيم  اضافه 
سيليكون  جنس  از  كه  را  گرمايشى  ژاكت  و  بسته  را  احتراق  لوله 
از  جلوگيرى  (براى  سراميك  پشم  و  سوختن)  از  جلوگيرى  (براى 
دماى  سپس  مى بنديم.  احتراق  لوله  دور  به  است،  حرارتى)  اتالف 
دماى  به  متخلخل  محيط  تا  مى كنيم  تنظيم    63 °C روى  را  گرمكن 
تنظيم  تزريقى،  گاز  عبورى  مسير  كردن  باز  منظور  به  برسد.  مخزن 
سيستم  داخل  به  اتصاالت،  در  نشتى  احتراق و چك  كردن  لوله  فشار 
را  آزمايش  شرايط  خالصه  جداول-1و2و3  مى كنيم.  تزريق  نيتروژن 
نشان مي  دهد. شرايط آزمايشگاهى در جدول-1، خصوصيات نفت در 
جدول-2 و شرايط اوليه  نفت و آب و سنگ در جدول-3 آورده شده اند.

آزمايش دومآزمايش اولكميت (واحد)

(psi) 400430فشار

(oC) 6363دماى مخزن
10080اشباع اوليه نفت  (%)
020اشباع اوليه آب (%)

2/362/36تخلخل
(Darcy) 1010تراوايى

غلظت اكسيژن موجود در هواى 
5040تزريقى (%)

غلظت نيتروژن موجود در هواى 
5060تزريقى (%)

N2N2گاز خنثى

1| شرايط آزمايشگاهى

سنگ 
(درصد وزنى)

نفت
 (درصد وزنى)

آب 
(درصد وزنى)

83/2179/160/0آزمايش اول
83/2132/1447/2آزمايش دوم

3| شرايط اوليه مخلوط

مقداركميت (واحد)
(oAPI) 17درجه سبكى

83/21درجه اشباع (درصد وزنى)
53/59آروماتيك (درصد وزنى)

58/9رزين (درصد وزنى)
15/00آسفاتين (درصد وزنى)

گرانروى (سانتى  پويز)
2680@130°F

15763  @100°F
114540@70°F

90/6@ 212 F° &1250 psia 

2| خصوصيات نفت

  3   نمودار دما بر حسب زمان براى هر ترموكوپل (آزمايش اول)

  4   نمــودار درصــد گازهاى خروجى در زمان احتراق بر حســب زمان 
(آزمايش اول)
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2-1- آزمايش اول
فراهم  آوردن  جهت  زمان  ساعت   12 حدود  گذشت  از  پس 
مقدمات انجام آزمايش، المنت حرارتى روشن شد و طى دو ساعت 
پايان آزمايش  تا  افزايش داده شده و   450°C تا  به تدريج  دماى آن 
C°450 بود،  المنت حرارتى  ثابت نگه داشته شد. در حالى كه دماى 
ليتر   2/4 روى  ابتدا  از  هوا  تزريق  نرخ  گرديد.  آغاز  احتراق  فرآيند 
غلظت  شد.  نگه داشته  ثابت  آزمايش  پايان  تا  و  شده  تنظيم  دقيقه  بر 
اكسيژن موجود در هواى تزريقى برابر 50 درصد بود. حداكثر دما در 
حين فرآيند احتراق برابر با C°463/9 بود كه اين دما در ترموكوپل 
دهم مشاهده شد. در اين آزمايش، پس از 8 ساعت و 52 دقيقه جبهه 
پالگ  سيستم  ناگهان  كه  بود  رسيده  ششم  ترموكوپل  به  احتراق22 
شده و دماى جبهه احتراق به  شدت كاهش يافت. اما با كاهش دادن 
فشار در خروجى، بالفاصله مسير باز شد و دماى جبهه احتراق دوباره 
افزايش پيدا كرد. پس از مدت 7 ساعت و 28 دقيقه جبهه احتراق به 

ترموكوپل دهم رسيد كه دوباره سيستم پالگ شده و توليد متوقف 
گرديد. اين امر در نهايت منجر به توقف آزمايش در ترموكوپل دهم 
شد. ميزان بازيافت نفت در پايان اين آزمايش در حدود 52/16 درصد 
شدن  مسدود  علل  به  عنوان  مشكوك  گزينه هاى  شد.  زده  تخمين 
سيستم عبارتند از: دانه بندى بسيار ريز نمونه سنگ مخزن مورد مطالعه، 
به  توليد  به  دليل فشردگى ضعيف، مسدود شدن مسير  حركت ذرات 

دليل نفت سرد در پايين سيستم.
بر  دما  نمودار  شامل  اول  آزمايش  انجام  از  حاصل  نمودارهاى 
حسب زمان براى هر ترموكوپل (شكل-3) و نمودار درصد گازهاى 
خروجى بر حسب زمان (شكل-4) مى باشد. شكل-5 نشان  دهنده سنگ 
قبل و بعد از مخلوط  شدن با آب و نفت و شكل-6 نشان  دهنده سنگ 

پس از فرآيند احتراق درجاست.

2-2- آزمايش دوم
در اين آزمايش در مدت حدود 2/5 ساعت، دماى المنت حرارتى 
تا C°370 افزايش يافت و تا پايان آزمايش ثابت نگه  داشته شد. در اين 
زمان در حالى كه دماى المنت حرارتى C°370 بود، فرآيند احتراق 
آغاز گرديد. نرخ تزريق هوا از ابتدا روى 4 ليتر بر دقيقه تنظيم شد 
و تا پايان آزمايش ثابت نگه داشته شد. غلظت اكسيژن موجود در 
هواى تزريقى 40 درصد بود و حداكثر دما در حين فرآيند احتراق 
برابر با C°802/2 بود كه اين دما در ترموكوپل هشتم مشاهده شد. 
و  پيش  رفت  شانزدهم  ترموكوپل  تا  احتراق  آزمايش جبهه  اين  در 
سپس با قطع تزريق اكسيژن جبهه احتراق خاموش گرديد و فرآيند 
بازيافت  ميزان  رسيد.  به  پايان  دقيقه  و 38  6 ساعت  از  احتراق پس 
نفت در پايان اين آزمايش حدود80  درصد تخمين زده شد. در اين 
آزمايش شدت كوبش نمونه نسبت به آزمايش قبل افزايش داشت. 
گرم  صنعتى  سشوار  با  خروجى  اتصاالت  و  لوله ها  تمامى  هم  چنين 
نگه  داشته شد تا نفت سرد توليدى باعث مسدودشدن سيستم نگردد 
انجام  از  نمودارهاى حاصل پس  انجام شود.  موفقيت  با  و آزمايش 
ترموكوپل  براى هر  بر حسب زمان  نمودار دما  آزمايش دوم شامل 
(شكل-7) و نمودار درصد گازهاى خروجى بر حسب زمان (شكل-

مخلوط  شدن  از  بعد  و  قبل  سنگ  نشان  دهنده  مى باشد. شكل-9   (8
با آب و نفت و شكل-10 نشان  دهنده سنگ پس از فرآيند احتراق 
درجاست. كك23 شكل  گرفته در طول آزمايش نيز در شكل-11 به 

نمايش در آمده است.   7   نمودار دما بر حسب زمان براى هر ترموكوپل (آزمايش دوم)

  5   سنگ قبل و بعد از مخلوط  شدن با نفت و آب (به ترتيب راست و چپ) 
در آزمايش اول

   

  6    سنگ پس از فرآيند احتراق درجا (آزمايش اول)

          
cm100 -80  cm80-60  cm60-40  cm40-20  cm20-0 
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3- تحليل نتايج آزمايش  ها
روى  فنى  لحاظ  از  درجا  احتراق  روش  كه  مى  دهد  نشان  نتايج 
سيستم سنگ-مايع مورد آزمايش، قابل اجراست. ميانگين دماى جبهه 
 656/02°C 416/33 و°C احتراق در آزمايش اول و دوم به ترتيب برابر با
بوده است. هم  چنين ميزان توليد نفت در نتيجه فرآيند احتراق درجا در 
پايان آزمايش دوم كه با موفقيت به پايان رسيد حدود 80 درصد بوده 
است. با توجه به موفقيت هاى كسب شده در سطح مطالعه آزمايشگاهى 
اين نتيجه حاصل مى  شود كه مى  توان ازدياد برداشت به روش احتراق 
درجا را به  عنوان گزينه  اى مهم براى توسعه و بهره  بردارى از مخازن نفت 

سنگين كربناته ايران در نظر داشت.
نفت)  و  آب  (سنگ،  مخلوط  فشردگى  شدت  دوم  آزمايش  در 
نفت  اول  آزمايش  خالف  بر  و  يافت  افزايش  اول  آزمايش  به  نسبت 
توليدى بسيار گرم بود. در نتيجه آزمايش با موفقيت انجام شد و سيستم 
در طول انجام آزمايش مسدود نگرديد. پس مى  توان نتيجه گرفت كه 

داليل اصلى پالگ  شدن سيستم در آزمايش اول، حركت ذرات به  دليل 
فشردگى ضعيف مخلوط و مسدود شدن مسير توليد در اثر نفت سرد 

توليدى بوده است.
همان  گونه كه در شكل-12 نشان داده شده در آزمايش اول دماى 
و  مى  يابد  به  تدريج كاهش  بعد،  به  ترموكوپل چهارم  از  احتراق  جبهه 
هنگامى كه جبهه احتراق به ترموكوپل ششم مى  رسد دماى جبهه احتراق 
پس  مى  شود.  بار پالگ  نخستين  براى  سيستم  و  يافته  به  شدت كاهش 
از باز شدن مسير هنگامى كه جبهه احتراق به ترموكوپل نهم مى  رسد، 
دوباره دماى جبهه احتراق شروع به كاهش مى  كند و در نهايت سيستم 

در ترموكوپل دهم پالگ مي شود (شكل-13).
 با توجه به آزمايش  هاى آناليز حرارتى24، سنگ مخزن مورد مطالعه 
در دماى بيش از C°650 تجزيه مى  شود. نتايج آزمايش لوله احتراق هم 
نشان مى  دهد كه پس از بازكردن درب لوله احتراق در پايان آزمايش 
اول (تا دماى C°463/9)، رنگ سنگ تغيير كرده ولى ساختار آن حفظ 
شده و تبديل به نرمه نشده است. اين امر نشان  دهنده عدم تجزيه پذيرى 
احتراق  لوله  بازكردن درب  از  پس  ولى  دماست.  اين  مخزن تا  سنگ 
در پايان آزمايش دوم مشاهده شد كه سنگ ساختار خود را از دست 
داده و تبديل به نرمه شود كه اين اتفاق نشان  دهنده تجزيه  پذيرى سنگ 
نتيجه محدوده  از C°650) است. در  مخزن در دماى C°802/2 (بيشتر 
ايجاد شده در طول  تجزيه  پذيرى سنگ مخزن مورد مطالعه در دماى 

فرآيند احتراق درجا به  دست آمد.
نفت واقعي مخزن جهت  نمونه سنگ و  از  اين مطالعه  اگرچه در 
مشاهده و بررسي آزمايشگاهي فرآيند احتراق درجا بهره گرفته شده ولي 
در عمل وجود شكاف در مخازن شكاف  دار كربناته مي تواند رفتار جبهه 
احتراق و چگونگي پيشرفت آنرا تحت تأثير قرار دهد و اين موضوعي 

است كه مي تواند در پژوهش  هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد.

  11   كك شكل گرفته در طول آزمايش دوم

  8   نمــودار درصــد گازهاى خروجى در زمان احتراق بر حســب زمان 
(آزمايش دوم)

  9    سنگ قبل و بعد از مخلوط  شدن با نفت و آب (به ترتيب چپ و راست) 
در آزمايش دوم

 

  10    سنگ پس از فرآيند احتراق درجا (آزمايش دوم)

           
cm100 -90  cm90-80  cm80-60  cm60-40 cm40-20  cm20-10  cm10-0  
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  13   كاهش تدريجى دماى جبهه احتراق از ترموكوپل نهم (آزمايش اول)  12   كاهش تدريجى دماى جبهه احتراق از ترموكوپل چهارم (آزمايش اول)

نتيجه  گيرى
 انجــام فرآينــد احتراق درجا در مخــزن مورد مطالعه، تحت شــرايط 

آزمايشگاهى امكان  پذير است.
 نوع فشردگى نمونه و دماى نفت توليدى به  طور مستقيم موفقيت فرآيند 

احتراق درجا در مقياس آزمايشگاهى را تحت  تأثير قرار مى دهد.

 يكى از عالئم مسدودشــدن سيستم را مى توان كاهش تدريجى دماى 
جبهه احتراق دانست.

 ضرورى اســت در مطالعات آتي اثرات شــكاف در سنگ مخزن اين 
ميدان و بررسي تأثير آن بر نحوه رفتار و پيشرفت جبهه احتراق مورد 

بررسي قرار گيرد.

       پا نويس ها
1.vaporization
2.heterogeneity
3.thief zone
4.effects of clay
5.gas injection system
6.pressure regulator
7.mass flow controller
8.check valve

9.heat element
10.band heater
11.thermowell
12.data monitoring system
13.data acquisition and analysis
14.separator
15.back pressure regulator
16.gas analyzer

17.solenoid valve
18.relief valve
19.combustion tube
20.plunger
21.linseed oil
22.combustion front
23.coke
24.thermo analysis techniques
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