השמש זורחת על שדות הנפט
אנרגיה סולארית מסייעת להפקת נפט במיזמים להגדלת הכמות הניתנת להפקה ) ,(EORמגדילה את כמות עתודות
הנפט הניתנות להפקה ומפנה גז טבעי לשימושים אחרים .באזורים עתירי שמש יכולות שיטות החימום הסולאריות
לספק עד  80%מהקיטור הדרוש בשנה בשדות הנפט .אנרגיה סולארית יכולה לספק כיום דלק זול יותר מגז טבעי
להפקת קיטור.
הגדלה תרמית של כמות הנפט הניתנת להפקה ) (EORהופכת לכלי חשוב יותר ויותר בהפקת נפט ברחבי העולם.
הגדלה תרמית של כמות הנפט הניתנת להפקה היא השיטה העיקרית להפקת נפט כבד בקליפורניה מאז שנות ה-
 ,60והיא משחקת כעת תפקיד חשוב בהפקה ממבנים צרים וממאגרים ותיקים.
קיטור שנוצר על פני השטח מוזרק לעומק המבנה ומחמם את הנפט ,מפחית את צמיגותו ומקל על הפקתו .עד לפני
כמה עשורים הופק הקיטור בעיקר באמצעות שריפת נפט ,אך לאחרונה עברו רוב המפיקות לשימוש בגז טבעי.
אנרגיה סולארית יכולה לספק כיום דלק זול יותר מגז טבעי להפקת קיטור.
באזורים עתירי שמש יכולות שיטות החימום הסולאריות לספק  80%מהקיטור הדרוש בשנה ,ולהפחית את השימוש
בגז בלי להשפיע על תפוקת הנפט .קיטור סולארי יפנה כמות גדולה של גז לשימושים אחרים ,כולל ייצור חשמל,
התפלה ,תעשייה ואפילו לייצוא .להתפתחות זו יש חשיבות רבה באזורי נפט שסובלים ממחסור גובר בגז כמו עומאן
או איחוד הנסיכויות.
חימום עם  EORסולארי
הפקת קיטור סולארי היא פשוטה למדי .מראות קעורות עוקבות אחר השמש וממקדות את הקרינה לצינורות פלדה
שמזרימים מים .השמש מחממת את המים בצינורות ויוצרת קיטור בלחץ גבוה שמוזן ישירות למערכת ההולכה.
מערכות לייצור קיטור מונעות בגז ובאנרגיה סולארית יכולות לספק קיטור ברצף.
בהזרקה בקצב קבוע יכול קיטור סולארי להחליף כ 25% -מצריכת הדלק השנתית .אפשרות אחרת היא שימוש
בקיטור סולארי בשיטה המוכחת של הזרקה בקצב משתנה ,שיכולה לספק  80%מצריכת הקיטור השנתית.
מסקנות מחקר שערכה חברת הנפט 'פטרוליום דיבלופמנט עומאן' ) (PDOעל הזרקה בקצב משתנה ,קובעות כי אין
הבדל בין הזרקה בקצב קבוע לבין הזרקה בקצב משתנה בהפקת נפט באמצעות קיטור סולארי ,הן במאגרים שבורים
והן במאגרים שאינם שבורים .מבחינת הנפט שמתחת לפני הקרקע ,הקיטור הסולארי הוא אלטרנטיבה להזרקה
בקצב קבוע.
הפעלה משולבת של קיטור סולארי וקיטור המופק באמצעות גז מפצה על התנודות העונתיות בעוצמת השמש
ומקטינה את מחזורי החימום של בארות וציוד .מיזמי הזרקה קיימים יכולים לעבור השבחה עם מערכות קיטור
סולאריות ולהפחית את השימוש בגז טבעי ,ובכך יתאפשר לפתח שדות נפט חדשים ללא תלות בגז טבעי.
הפחתת השימוש בגז טבעי בשדות נפט עשויה להשפיע עמוקות על אזורים שסובלים ממחסור בגז .בעומאן ,למשל,
הזרקת קיטור מספקת יותר מ 1 -מיליון ח/י קיטור שהפקתם צורכת  0.5מיליארד ממ"ק גז ביום .שלושת מיזמי
ההזרקה הגדולים בעומאן צורכים יחד כמעט פי שניים יותר גז מכמות הגז המיובאת מקטאר דרך צינור 'דולפין' .אם
קיטור סולארי יחליף רק  35%מהקיטור המופק באמצעות גז בעומאן ,יתבטל הצורך לייבא גז לנסיכות.
החברות הגדולות בודקות את טכנולוגיות הקיטור הסולארי' .של' ו PDO -מתכננות מיזם ניסיוני להפקת קיטור סולארי
בעומאן ,ו'שברון' תחל במיזם קיטור סולארי בשדה הנפט 'קלינגה' בקליפורניה בסוף פברואר .חברת 'גלאס-פוינט'
החלה בהפעלת מיזם הקיטור הסולארי המסחרי הראשון היחיד בעולם במחוז קרן ,שבקליפורניה .המיזם הוקם בתוך
פחות מחודשיים בשדה נפט של 'ברי פטרוליום' ,חברת הנפט העצמאית הגדולה בקליפורניה ,ואף שהוא קטן יותר
ממערכת שלמה להפקת קיטור ,הוא מדגים היטב את הטכנולוגיה החדשה על יתרונותיה.
קולטי שמש ממוקדים אינם חידוש טכנולוגי .מיזמים כאלו בהיקף מסחרי קיימים זה מאה שנים ומיזמי חשמל סולארי
מופעלים זה יותר מ 30 -שנה .תחנות כוח סולאריות דורשות שטחי קרקע גדולים ,הן יקרות לתחזוקה והן מתאימות
להתקנה רק באזורים שטופי שמש ונקיים מאבק.
שדות נפט מערימים קשיים גדולים עוד יותר מאשר מערכות סולאריות לייצור חשמל ,שאינן בנויות לפעילות באתרי
הפקה .מיזמי  EORתלויים במבנה הגאולוגי ובמאגר הנפט ,ולא באיכות האוויר .שדות נפט מאובקים בדרך כלל ,אין
בהם עובדים רבים והם דורשים אנרגיה תרמית רבה משטח קרקע קטן.

סוג חדש של מערכות לייצור קיטור סולארי תוכננו במיוחד בהתאם לתנאים בשדות נפט' .גלאס-פוינט' פיתחה מערכת
סולארית מחופה במבנה זכוכית עמיד ואטום ,המגן על מראות קעורות קלות משקל .בידוד המראות מן הסביבה
מבטיח את עמידותן לאורך זמן בכל תנאי שטח .המראות החדשניות שוקלות עשירית ממשקל המראות הסולאריות
הרגילות ,והן מוגנות מפני טל ,מטר ,אבק ,חול ולחות .המערכת מצוידת במנגנון שטיפה אוטומטי שמקטין את עלויות
התפעול.
היתרונות הרבים הופכים את מערכת הקיטור הסולארי לזולה יותר מגז טבעי .השימוש באור השמש כדלק לחימום
הקיטור להזרקה במיזמי  EORמאפשר לחשב את ההוצאות בדיוק רב יותר ,לשפר את הרווחיות ולפנות מקורות גז
טבעי.
פחות סיכון ,יותר רווח
שדות הנפט של קליפורניה תלויים בטכנולוגיה להגדלה תרמית של כמות הנפט הניתנת להפקה .יותר מ40% -
מכמות הנפט במדינה מופקים באמצעות טכניקות הזרקה .קיטור מהווה  70%מעלות הייצור לחבית ,ותקנות
סביבתיות חדשות לבקרים תורמות לייקור הפקת הקיטור.
קיטור סולארי מעניק יתרונות פיננסיים ברורים לעין .הוא מקטין את הצורך בגז טבעי ומבטל את המרכיב העיקרי
בעלויות ההזרקה' .גלאס-פוינט' מספקת קיטור בפחות מ 3.5 -דולר למיליון  .BTUהמחיר קבוע ואינו תלוי בתנודות
מחירי הדלק או חוקים להגנת הסביבה .כל אלה מאפשרים למפיקי הנפט לנצל עד תום אסטרטגיות להגברת כמות
הנפט הניתנת להפקה ,להאריך את תוחלת חיי המאגר ולהגדיל את העתודות.
)(Petroleum Economist, 3/2011

