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تقاضــای روز افــزون جهانی برای نفت و فرآورده هــای آن و کاهش تولید از 
مخازن نفت ســبک و در نهایت نوســانات در میزان قیمت نفت در چند سال 
اخیر باعث توجه روزافزون به روش های تولید از مخازن نفت سنگین و خیلی 
ســنگین شده است.]1[ در نقاط مختلف جهان به خصوص کشور های کانادا ، 
آمریکا ، ونزوئال ، ایران ، مکزیک ، روســیه و بعضی کشور های خاورمیانه، منابع 

عظیمی از نفت سنگین و بسیار سنگین وجود دارد. 
به طور  کلی میزان نفت ســنگین و قیر طبیعــی در جهان حدود 6 تریلیون 
بشکه نفت درجا تخمین زده می شود که سه برابر ذخایر نفت معمولی جهان 
است. طبق تحقیقات انجام شده مجموع ذخایر نفت سنگین و خیلی سنگین 
ایران در حدود 85 میلیارد بشــکه برآورد شده است.]2[ گرانروی باال، وجود 
درصد باالیی از ترکیبات رزین و آسفالتین باعث ایجاد مشکالتی در استخراج ، 
انتقال و فرآوری نفت سنگین می شود. برداشت اولیه در تعداد کمی از مخازن 
نفت ســنگین و قیردار که دارای شــرایط بهتری هستند ، حداکثر به 6 درصد 
نفت در جا می رسد،]2[   بنابراین استفاده از روش های بازیافت از همان ابتدای 

برداشت از این نوع مخازن ، ضروری به نظر می رسد. 
ایــن مقاله ضمن معرفــی روش های مختلف ازدیاد برداشــت از مخازن نفت 

سنگین به بررسی همه جانبه ی فرآيند VAPEX می پردازد و مزایا و معایب آن 
در مقایسه با سایر روش های مشابه را مورد بررسی قرار می دهد. 

2- روش های برداشت از مخازن نفت سنگین]3[
نفت هاى ســنگين بخشــى از منابع قابل توجه نفتى به شــمار مى آيند كه به 
دليل مشــكالت استخراج ناشــى از باال بودن گرانروى ، هنوز تا حدود زيادى 
دســت نخورده باقى مانده اند. از جمله روش های موثر جهت برداشــت از این 
نوع مخازن، روش های حرارتی اســت که شامل: سیالب زنی با آب داغ، تزریق 

تناوبی بخار آب، تزریق بخار  و احتراق درجا  می شوند.

1-2- مهمترین مکانیزم های تولید در روش های حرارتی]4[  
1- کاهش گرانروی نفت )مهمترین فایده(

2- انبســاط نفت و افزایش فشــار مخزن که باعث ســهولت حرکت نفت به 
چاه های تولیدی می شود

 یاسین خلیلی، دانشــکده ی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر  عباس هاشــمی زاده*، دکتری مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری 
 ریحانه قربانی، دانشکده ی مهندســی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری 

با توجه به رشــد جمعیت جهان و نیاز به انرژی، به کارگیری روش های نوین ازدیاد برداشت جهت تولید بهینه 
از مخازن نفتی ضروری اســت. روش های حرارتی ازدیاد برداشت نفت ســنگین هر چند نتایج موفقی از خود 
نشــان داده اند ولی در مخازن تحت رانش آب، مخازن دارای شکاف های عمودی و نیز مخازن دارای تخلخل یا 
هدایــت گرمایی پایین کاربردی ندارند و در برخی موارد با اتالف حرارت زیادی مواجه هســتند و یا در برخی 
 )VAPEX( موارد از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند. این مطالعه، به تحلیل و بررسی جامع فرآيند استخراج بخار
می پــردازد که در ســال هاي اخير توجه محققين را به خود جلب کرده اســت و مي توانــد براي توليد نفت از 
ذخاير عظيم نفت ســنگين با گرانروي باال مناسب باشــد. این فرآیند يک روش ازدياد برداشت به کمک بخار 
حالل هيدروکربن اســت که از نظر مکانيسم، مشــابه با فرآيند ريزش ثقلي به کمک بخار آب )SAGD( است. 
در اين روش، از هيدروکربن هاي ســبک )پروپان و بوتان( در حالت بخار اشــباع بــراي کاهش گرانروي نفت 
ســنگين استفاده مي شــود. نفت بهبود کيفيت يافته در اثر نيروي ثقلي از مخزن، تخليه مي شود. ويژگي هايي 
همچون مصرف پايين انرژي، آاليندگي ناچيز زيســت محيطي، بهبود کيفيت نفت در مخزن، هزينه هاي پايين 
سرمايه گذاري، از جمله مزاياي اين روش در مقايسه با سایر روش هاي حرارتي ازدياد برداشت به شمار مي رود.
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3- تقطیر نفت در درجه حرارت باال که باعث جدا شدن اجزای سبک می شود
4- کاهش دانسیته ی نفت به علت انبساط نفت

در ادامه به بررســی مهمتریــن روش های حرارتی در مخازن نفت ســنگین 
پرداخته خواهد شد.

2-2-سیالب زنی با آب داغ1
ظرفیت گرمایی ویژه ی آب چه در فاز مایع و چه در فاز بخار ، باالتر از سیاالت 
دیگر است، بنابراین آب تنها سیال داغی است که تاکنون استفاده شده است. 
آب داغ تزریق شــده به مخزن، گرمای خود را به ســیاالت و ســنگ مخزن 
می دهد که باعث کاهش گرانروی نفت ، انبساط سنگ و سیال و افزایش فشار 
مخزن و کاهش چگالی نفت می شــود اما به دلیل مشکالتی از قبیل پدیده ی 
انگشــتی شــدن و صرف زیاد انرژی برای افزایش دمای آب قبل از تزریق )به 
علت باال بودن ظرفیت گرمایی ویژه ی آب( و بازدهی پایین ، اســتفاده از این 

روش بسیار محدود است.]5[ 

3-2-تزریق تناوبی بخار آب2
مهمتریــن روش در تزریق تناوبی بخار آب روش   Huff&Puff می باشــد که 

دلیل آن ســهولت انجام فرآیند، ســرمایه گذاری اولیه ی کم و تاثیر گذاری و 
سرعت برداشت آن است. ]6[  روش  Huff&Puff یک فرآیند تک چاهی است 
که در آن بخار به مدت چند هفته تزریق و سپس چاه مسدود می شود تا بخار 

به خوبی در مخزن تاثیر بگذارد و اصطالحا خیسانده  شود. 
ســپس به مدت چند هفته تولید خواهیم داشــت.]6[  این فرآیند به صورت 
یک چرخه ادامــه می یابد . اگر دبی تولیدی از نظر اقتصادی مطلوب باشــد ، 
گاهی تا 20 بار این چرخه تکرار می شــود . با ادامه ی چرخه های تزریق بخار ، 
انتقال گرما از ناحیه های اطراف چاه به قسمت های دیگر ، باعث پویایی 3 نفت 
بی تحــرک و در نتیجه تثبیت تولید نفت با دبی باال ، حتی در چرخه ها ی زیاد 

خواهد شد.]7[ 
در شکل 1 نمونه ای از مراحل روند این فرآیند ارائه شده است.

از جمله معایب روش Huff&Puff می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اغلب با افزایش چرخه های تزریق بخار حجم نفت تولیدی کاهش و میزان 

آب تولیدی افزایش می یابد
2- باال بودن ظرفیــت گرمایی ویژه ی آب باعث مصرف انرژی زیادی خواهد 

شد
3- امکان مخروطی شدن

4- بازدهی باال در مخازن ماسه سنگی با قطر زیاد و بازدهی پایین در مخازن 
با قطر کم]8[ 

]6[)CSS( 1  تزریــق تناوبی بخار آب 
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4-2-تزریق بخار4
تزریق بخار روشــی مهم و شناخته شــده برای تولید نفت سنگین محسوب 

می شود که معموال به دو صورت انجام می گیرد :
الف(  تزریق و تولید از طریق چاه عمودی 

 ]8[ )5SAGD( ریزش ثقلی به کمک بخار آب )ب

1-4-2-تزریق و تولید از طریق چاه عمودی 
بخار از طریق یک چاه عمــودی تزریق و نفت از طریق یک چاه عمودی دیگر 
تولید می شود.]8[  بخار آب به طور ممتد به مخزن تزریق شده و نیروی حرارتی 
و هم نیروی رانش به وسیله ی بخار آب ایجاد می شود. این روش دارای معایبی 
اســت که از جمله می توان به مواردی همچون ایجاد حالت روراندگی 6 به علت 
دانســیته ی بســیار کم بخار نســبت به آب و نفت ، پدیده ی انگشتی شدن به 
علت پایین بودن گرانروی بخار نسبت به نفت ، اتالف حرارت، نشت آالینده های 

زیست محیطی و مشکالت عملیاتی در دما های باال اشاره کرد.

  SAGD  2-4-2- روش
این روش در واقع تزریق بخار آب از یک چاه افقی و برداشت نفت از چاه افقی 
دیگر در پایین تر از چاه تزریقی اســت. فاصله ی بین چاه تزریقی و تولیدی به 
میزان گرانروی نفت و ضخامت مخزن بستگی دارد، اما به طور کلی بین 3 تا 

10 متر می باشد.]9[ 
در شکل 2 نمونه ای از مراحل روند این فرآیند ارائه شده است.

از جمله معایب روش   SAGD  می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- کاهش تراوایی به دلیل میعان آب

2- رشد سریع محفظه ی بخار به سمت باال
3- نیاز به تصفیه پیش از دور ریز آب خروجی 

4- مسائل زیست محیطی
5- امکان تخریب ســازند در نتیجه ی تورم سازند های رسی در اثر تماس با 

آب میعان یافته
6- نیاز به تاسیسات پرهزینه]9[ 

]9[ )SAGD( 2  ریــزش ثقلی به کمک بخار آب 
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5-2- روش احتراق درجا7
 این روش از لحاظ تئوری یک روش ایده آل است زیرا نسبت به سایر روش های 
حرارتی نیاز به انرژی اضافی ندارد . فرآیند به این صورت اســت که اکسیژن یا 
هوا از طریق یک چاه تزریقی به مخزن تزریق و بخشی از نفت مخزن سوزانده 

شده و نفت باقی مانده تولید می شود.]10[ 
در شکل 3 نمونه ای از مراحل روند این فرآیند ارائه شده است.

از جمله معایب  روش احتراق درجا  می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- مشکل اصلی این روش کنترل حرکت جبهه ی احتراق است و ممکن است 

جبهه ی احتراق  به صورت غیر یکنواخت در مخزن حرکت کند.
2- اگر شرایط مناسب جبهه ی احتراق حفظ نشود ، واکنش می تواند تضعیف 

و یا کامال متوقف شود.
3- به طور کلی به دلیل دمای باالی به وجود آمده ، ممکن اســت مشکالت 

قابل توجه تجهیزاتی در چاه اتفاق بیفتد.
4- کنترل انتشار آالینده ها نیز گاهی می تواند مهم باشد. ]10[ 

به منظور جمع بندی کلی از روش های حرارتی که در باال به آنها اشــاره شد، 
باید گفت که این روش های حرارتی در مخازنی با:

1( ضخامت کم 2( اشباع آب باال 3( دارا بودن شکاف های عمودی 4( تخلخل 
پایین و 5( رســانایی حرارتی پایین یعنی دارای اتالف حرارت باال هســتند، 
بازدهی باال و مطلوبی از خود نشــان نمی دهند، از این رو روشــی بهتر برای 

برداشت از مخازن نفت سنگین ارائه می شود.]1و10[

3- روش استخراج بخار8 
در حدود ســال های 1970 تا 1989 میالدی دانشمندانی همچون آلن]11[ ، 
روســتون]12[ و نینگــر]13[ فرآیندهایی پیشــنهاد کردند کــه در آن بخار 
حالل های ســبک هیدرو کربنی مانند پروپان و بوتان در شــرایط دما و فشاری 
مختلــف از طریق چند چاه تزریقی عمودی به مخزن تزریق شــد و با کاهش 

گرانروی، تولید را به دنبال خواهند داشت. 
در تمامی این فرآیندها ، چاه تزریقی و تولیدی به صورت عمودی حفر می شود . 
از آنجا که نفوذ مولکولی حالل در نفت سنگین اساس فرآیند مبتنی بر حالل را 
تشکیل می دهد و استفاده از چاه های عمودی سطح نفوذ کمی را در مقایسه با 
چاه های افقی در اختیار مولکول های حالل قرار می دهد ،  در سال 1989 باتلر و 
موکریز روش  VAPEX که در آن از چاه های افقی به جای چاه عمودی استفاده 

می شدند، را ارائه دادند.]14[ 

1-3- مکانیزم فرآیند
هنگامی که بخار حالل های ســبک هیدروکربنی در فشــاری نزدیک به فشار 

]10[)ISC( 3  احتراق درجا 
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نقطه ی شــبنم تزریق می شــوند ، محفظه ای از  گاز های سبک هیدروکربنی در 
مخزن تشــکیل می شود . در ســطح تماس بین این محفظه با نفت سنگین و 
بیتومن های داخل مخزن ، بخار حالل های هیدروکربنی با نفت سنگین و بیتومن 
ترکیب و درون آنها حل می شوند که در نتیجه ی آن گرانروی نفت درون مخزن 

کاهش می یابد  . 
همچنین اگر فشار استفاده شــده نزدیک به فشار بخار حالل هیدروکربنی در 
دمای مخزن باشــد ، فرآیند آســفالتن زدایی رخ می دهد که خود باعث کاهش 
بیشتر ویسکوزیته ی نفت مخزن خواهد شــد. لذا با انجام این فرآیند عالوه بر 
کاهش گرانروی و افزایش تولید به بهبود کیفیت نفت مخزن نیز کمک خواهد 

شد و بسیاری از مشکالت پایین دستی حل می شود . 
در ابتدای فرآیند و قبل از تشــکیل محفظه ی بخار ، به جای مکانیســم ریزش 
ثقلی ، مکانیســم رانش با گاز را داریم اما با گذشــت زمان و تشکیل محفظه ی 

بخار ، اوضاع تغییر می کند.]15[ . در شکل 4 روند این فرآیند ارائه شده است.

2-3-پارامتر های تاثیرگذار  بر فرآیند
از جمله پارامتر های اصلی و تاثیرگذار بر این فرآیند می توان به حالل، دما، دبی 
تزریقی و ضریب نفوذ اشــاره کرد که در ادامه به بررســی هر یک از این موارد 

پرداخته شده است.

1-2-3-حالل
معیار در انتخاب حالل مناســب برای تزریق به مخزن این اســت که حالل در 
شــرایط دما و فشاری مخزن در حالت بخار اشــباع ) برای حالل خالص ( یا در 
نقطه ی شــبنم ) برای مخلوط حالل ( قرار داشته باشــد . با توجه به این معیار ، 
مخازنی که قابلیت تزریق حالل خالص به صورت بخار اشــباع را دارند، بسیار 

محدود هستند.]16[ 
یکی از راه های عملی برای افزایش فشــار عملیات در حالی که حالل به حالت 

VAPEX]15[ 4   تولید نفت ســنگین توســط فرآیند استخراج توسط روش 
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بخار قرار داشــته باشد ، اســتفاده از حالل ) پروپان یا بوتان ( به همراه یک گاز 
غیرقابل میعان ) متان ، اتان ، نیتروژن ( به عنوان یک گاز حامل است . الزم به ذکر 
است که در نتیجه ی افزودن گاز حامل که دارای حاللیت پایین در نفت سنگین 
اســت ، تولید نفت طی این فرآیند کاهش می یابد و از ســوی دیگر باید توجه 
داشــت که حالل خالص در فشار های باال در حالت مایع مادون سرد قرار دارد ، 
لذا تزریق آن به مخزن مستلزم مصرف قابل توجه حالل در این فرآیند است . به 
نحوی که این فرآیند را از نظر اقتصادی زیر سوال می برد . بنابراین بهترین راه، 

استفاده از گاز حامل است.]17[ 
در شــکل5 تاثیرگذاری حالل در فرآیند که به صورت میکرومدل شبیه سازی 
شده است، ارائه شد. داده هاي نفت خام به کار رفته در مطالعه ی عملکرد حالل و 
دبی تزریقی در فرآیند VAPEX، از يک ميدان نفت سنگين واقع در جنوب غرب 

ايران گرفته شــده است که داراي گرانروي 500 سانتي پويز در شرايط اتمسفر 
است و درجه ی API  آن در حالت نفت مرده9 برابر با 19 است.]17[ 

با توجه به شــکل5، حالل از چاه تزريقي که در باال و وســط مدل واقع شــده 
است، تزريق مي شود. در ســاعت هاي اوليه پس از آغاز فرآيند، گاز از سيستم 
خارج نمي شود و توليد نفت در اثر مکانيسم تخليه ی طبيعي و جابجايي نفت به 
وسيله ي گاز انجام می شود. در ادامه، محفظه ی بخار شکل مي گيرد و به اطراف 

گسترش مي يابد. 
همزمان، در اثر نفوذ و حل شدن حالل در نفت، گرانروي نفت در سطح مياني 
نفت  حالل کاهش يافته ، پويايي نفت مخزن افزايش مي يابد. نفت روان شده در 

اثر نيروي ثقلي به چاه توليدي مي ريزد. ]17[ 

 5  جبهه ی پیشــروي حالل در نفت ســنگین الف( پس از 4 ساعت ب(پس از 24 ساعت]17[



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 185 

37

2-2-3-دما
هرچه دمای ســیال تزریقی بیشتر باشد ، ویسکوزیته بیشتر کاهش پیدا خواهد 

کرد. در شکل6 این روند ارائه شد.
در شکل6 ارتباط بین ویسکوزیته ـ دما برای دو حالت قیر10 و نفت سنگین که به 

وسیله ی هچ 11 در سال 2009 اندازه گیری شده، آورده شده است.

3-2-3- دبی تزریق سیال
طی بررســی های انجام شده مشاهده شده است که با اعمال دبي باالي تزريق 
حالل، مکانيســم فرآيند از ريزش ثقلي به جابجايــي12 تغيير مي يابد. در اين 
صورت، به دليل تفاوت زياد ميان تحرک پذیری13 نفت سنگين و حالل، بخشي 
از بخــار حالل به همراه مقدار زياد گاز حامل ميعان ناپذير، بدون تماس با نفت 
سنگين به طور زودرس از سيستم خارج مي شود. اين امر، موجب پايين آمدن 
عملکرد فرآيند مي شــود. افزون بر اين، تفاوت فشــار ايجاد شده در مخزن در 
مراحل اوليه ی تزريق ســيال به مخزن، نيروي محرکه ی الزم را براي جابجايي 

نفت تامين مي کند اما در مراحل بعدي که فضاي خالي ايجاد شــده ميان چاه 
تزريقي و چاه توليدي به وســيله ي محفظه ی بخار اشــغال می شود، مکانيسم 

ريزش ثقلي بر مکانيسم جابجايي نفت به وسيله ي گاز، غلبه مي کند. 
به منظور مشــاهده ی تاثير دبي تزريق حالل بر فرآينــد، حالت هاي زير مورد 

آزمون قرار می گیرند:
1- اثر تزريق دبي هاي متفاوت در مدت زمان يكسان

در ایــن حالت مقدار نفت تولیدی با افزایش دبی تزریق حالل ، افزایش می یابد . 
باید توجه داشــت که افزایش دبی تزریق حالل بــه مخزن ، به معنای افزایش 
تقاضای حالل نیست زیرا بخش اعظم حالل تزریق شده را می توان از نفت تولید 
شــده جدا و دوباره تزریق کرد . اما نکته ی حائزاهمیت این است که با افزایش 
نرخ تزریق حالل ، نرخ تولید دارای شیب صعودی کمتری خواهد شد.  پس برای 

تعیین نرخ تزریق حالل باید حالتی بهینه در نظر گرفت.]19[ 
شــکل7 مقدار تجمعی نفت تولید شده را براي دبي هاي متفاوت تزريق حالل 

نشان مي دهد. 

VAPEX]18[ 6   تاثیر دما بر ویســکوزیته در فرآیند 
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2- اثر تزريق حجم حالل يكسان با دبي هاي متفاوت
در این حالت که حجم کل حالل تزریقی یکســان است ، با کاهش دبی تزریق 
حالل ، زمان بیشــتری برای نفوذ در نفت در اختیار حالل قرار داده می شــود، 
بنابراین میزان بازیابی نفت افزایش می یابد . اما  باید توجه داشــت که این نفت 

بیشتر در زمان طوالنی تری تولید می شود. ]20[ 
شکل 8، اثر افزايش دبي تزريق را در اين حالت نشان مي دهد. مطابق اين شکل، 

مقدار 960 ميلي ليتر حالل در سه حالت با سه دبي متفاوت به سيستم تزريق 
شده است. مقدار نفت بازيابي شده 10، 20 و 40 ميلي متر بر ساعت به ترتيب 
برابر با ، 16/8، 14/4 و 12/3درصد اســت. بنابراين، در حالتي که مقدار حالل 
تزريق شــده ثابت اســت، افزايش ميزان بازيابي در دبي های پايين تر نشانه ی 

عملکرد موثرتر مکانيسم نفوذ در فرآيند VAPEX است.]17[ 

 7   اثر دبي تزریق حالل بر میزان نفت تولید شــده]19[

 8   اثر دبی تزریق حالل بر میزان نفت تولید شــده]17[
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4-2-3-ضریب نفوذ
نفوذ پذيري، خاصيتي انتقالي به شمار مي رود که در محاسبه ی انتقال جرم يک 
مــاده در يک محيط تحت اثر نفوذ مولکولي به کار مــي رود. نفوذ بخار حالل 
در نفت ســنگين، يک مکانيسم مهم در توليد نفت طي فرآيندVAPEX است. 
همچنيــن، ضريب نفوذ بخار حالل در نفت ســنگين به طور مســتقيم وارد 
محاســبه هاي دبي توليد نفت سنگين مي شود. بنابراين، دانستن مقدار عددي 
ضريب نفوذ براي يک سيستم ويژه ی بخار حالل نفت سنگين حائزاهمیت است. 
طی بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده اند که هرچه ضریب نفوذ پذیری 

حالل تزریقی بیشتر باشد ، نرخ تولید نفت نیز بیشتر خواهد بود. ]21[ 

VAPEX 4-ایده های جدید در به کار گیری فرآیند
اخیرا تمرکز برنامه ی تحقیقاتی، بر روی توسعه ی استخراج بخار حالل چندکاره 
با درجه حرارت باال )  HTMS-VAPEX(  و تغییرات پیشــرفته مانند فرآیندهای 
آزئوتروپیــک14 همــراه بــا آن ) AHTMS-VAPEX ( بوده اســت. در فرآیند 
AHTMS-VAPEX حجــم بهینه ای از بخار با حالل هیدروکربنی در فاز گازی 

همزمان تزریق می شــود. توسعه ی این فناوری امکان بازیابی بیشتر قیر و نفت 
سنگین را از نظر زیست محیطی و اقتصادی از منابع نفت درجا در میدان آلبرتا 
فراهم کرده است.   AHTMS-VAPEX در حقیقت یک فرآیند بازیابی مبتنی بر 
حالل است که در مقایسه با فرآیندهای بازیابی حرارتی ، استفاده از آب تازه15 را 
به حداقل می رساند. این یک فرآیند بازیابی نفت با صرفه جویی در انرژی است 
که به انرژی گرمایی بسیار کمتری نسبت به فرآیندهای بازیابی مبتنی بر بخار 
نیــاز دارد. در نتیجه  کاهش گاز طبیعی موردنیــاز برای تولید انرژی گرمایی و 
 AHTMS-VAPEX ، انتشار گازهای گلخانه ای را هم به همراه دارد. عالوه بر این
یک فناوری بازیابی با فشار بســیار کم تا متوسط )3000-300 کیلوپاسکال( 
اســت که نه فقط در منابع SAGD بلکه در مخازن کم فشار و مخازن کم عمق 

که در حال حاضر هیچ فناوری برای تولید تجاری در آنها قابل استفاده نیست، 
کاربرد دارد. فشار فوق العاده کم این فناوری ، منجر به کاهش خطر فرار مایعات 
به سطح می شــود که می تواند در فرآیندهای بازیابی فشار باال در محل تجربه 

شود.]22[ 

نتیجه گیری
در این مقاله به تحلیل و بررســی جامع فرآيند VAPEX پرداخته شــد که در 
سال هاي اخير توجه محققين را به خود جلب کرده است و مي تواند براي توليد 
نفت از ذخاير عظيم نفت ســنگين با گرانروي باال مناســب باشد. نکات زیر در 

خصوص این روش قابل توجه است:  
1- اساس فرآیند VAPEX پدیده ی نفوذ مولکولی است که پس از شکل گیری 

اتاقک بخار، بر اثر ریزش ثقلی نفت تولید می شود.
2- دبي توليد نفت از مخزن نفت سنگين طي فرآيند VAPEX را مي توان به دو 

مرحله ی گذرا و شبه پايدار تقسيم كرد.
3- مزایای  استفاده از این فرآیند شامل کاربرد آن در دمای مخزن، عدم اتالف 
حرارتــی ، مصرف کم انرژی، بهبود کیفیت نفت، هزینه ی کم ســرمایه گذاری، 
بازدهی باال در مخازن شکافدار  و همچنین آلودگی کمتر زیست محیطی نسبت 

به سایر روش ها  است.
4- معایب  استفاده از این فرآیند، نیاز به تکنولوژی پیشرفته برای حفر چاه افقی 

 همچنین فقدان اطالعات میدانی کافی جهت تحقیقات بیشتر  است.
5- از مزایای به کارگیری فناوری AHTMS-VAPEX در بازیابی نفت می توان 
به مواردی چون:  صرفه جویی در مصرف انرژی گرمایی، کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای، قابلیت اســتفاده در مخازن کم فشــار و کم عمق و کاهش خطر فرار 

مایعات به سطح در فرآیندهای بازیابی فشار باال اشاره کرد.
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