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کــه صنایــع نفتی  مــا در کشــوری زندگــی می کنیــم 
نقــش بزرگــی را در اقتصــاد آن ایفــا می کننــد. ایــن 
صنایــع همــواره با مشــکالت و چالش هــای بزرگی 
کــه بــرای حــل آن هــا الزم اســت با  روبــه رو هســتند 
فناوری هــای جدید همراه شــوند. امــروزه مهم ترین 
صنایــع،  ایــن  در  دنیــا  در  مورداســتفاده  فنــاوری 
فنــاوری نانــو اســت. نقــش فنــاوری نانــو در صنایع 
پایین دســتی به دلیل هزینه هــای پایین تر و حضور 

کاربردهای فراوانی  صنایع خصوصی در آن قسمت پررنگ تر است درحالی که فناوری نانو در صنایع باالدستی 
دارد. سیمان حفاری، سیال حفاری و ادوات آنالیزی از جمله قسمت هایی هستند که فناوری نانو به آن ها ورود 
پیدا کرده است و موجب بهبود کارایی آن ها در چاه های نفت و گاز شده است. هم چنین فناوری نانو در حوزه 
که یکی از مهم ترین چالش های پیش رو اســت، مورداســتفاده قرار می گیرد و از انواع  ازدیاد برداشــت نفت خام 
نانوساختارهای مختلف در این حوزه استفاده می شود. در این گزارش سعی شده است کاربردهای فناوری نانو 

در چاه های نفت و گاز موردبررسی قرار گیرد.
کردن نیازها و حل مشکالت صنایع با تکیه بر توان داخل، سعی  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف برطرف 
می کند تا از طریق حمایت های مادی و معنوی خود مسیر رسوخ و انتقال فناوری های مبتنی بر فناوری نانو را در 

صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی هرچه بیشتر تسهیل کند.

مقدمه
»نانو« به معنی ۹ -۱۰ یا یک میلیاردیم هر مقداری است. نانومواد به عنوان موادی تعریف می شوند که حاوی قطعات 
ســاختاری بــا حداقل یــک بعد زیر ۱۰۰ نانومتری هســتند. فناوری نانــو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیســتم های 
جدیــد بــا در دســت گرفتــن کنترل در ســطوح مولکولــی و اتمی و اســتفاده از خواصی اســت که در آن ســطوح ظاهر 
می شــود. از همیــن تعریف ســاده برمی آید که فناوری نانو یک رشــته جدید نیســت، بلکه رویکــردی جدید در تمام 
رشته ها است. استفاده از این فناوری در کلیه علوم پزشکی، علوم مواد، صنایع دفاعی، الکترونیک، کامپیوترهای 
کوانتومــی، صنعــت نفت، صنایع وابســته و ... باعث شــده که تحقیقات در زمینه نانــو به عنوان یک چالش اصلی 
علمــی و صنعتــی پیــش روی جهانیان باشــد. صنعت نفت نیز به عنــوان اولین صنعت تأمین کننــده انرژی جهان 
گاز در ایران دارد و توانســته اند جایگاه  از این قاعده مســتثنی نیســت. با توجه به قدمت باالیی که صنعت نفت و 
ویژه ای از نظر سیاسی و اقتصادی برای ایران در منطقه رقم بزنند، این صنایع توجه ویژه ای به بهبود فناوری در این 
حوزه دارند. به همین دلیل، صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی نیز کمابیش از دایره نفوذ فناوری نانو دور نمانده 
و تا حدودی فناوری نانو در این صنایع نیز وارد شــده اســت. هرچند این صنعت در ابتدای راه این تحوالت علمی 
قرار دارد )به ویژه در بخش باالدستی(، اما در گروه صنایعی به حساب می آید که پتانسیل و تأثیر موفقیت آمیز کاربرد 

فناوری نانو در بخش های مختلف آن )حتی در بعد میدانی( به اثبات رسیده است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



4

فناوری نانو کاربردهای فراوانی در صنعت نفت پیدا کرده است، به کارگیری این فناوری در صنایع باالدستی نفتی 
می تواند در نهایت موجب تسهیل و افزایش برداشت نفت و گاز شود و از نظر اقتصادی بهبود چشمگیری را حاصل 
گاز با قدمت بیش  کرده و انقالب بزرگی در این صنعت ایجاد کند. ایران نیز به عنوان یکی از مالکین اصلی نفت و 
از یک قرن، می تواند با برنامه ریزی الزم در جهت نائل شدن به پیشرفت های مناسب و درخور، در این راه گام بردارد. 
گاز در کشور، جهت ایجاد رویکردی جدی، تالش و برنامه ریزی منسجم موردنیاز  با توجه به وضعیت منابع نفت و 

است.

فناوری نانو در چاه های نفت و گاز
که از اکتشــاف تا پیش از پاالیشــگاه در زمینه تولید و اســتخراج نفت انجام می گیرد، صنایع  به مجموعه عملیاتی 

باالدستی گفته می شود. این عملیات شامل اکتشاف، حفاری، بهره برداری و مدیریت مخازن می شود.
زمینه های کاربردی فناوری نانو در صنایع باالدستی نفت در ۹ دسته کلی شناسایی شده اند:

ت
 نف

ی
ها

اه 
 چ

در
نو 

 نا
ی

اور
فن

نانوحسگرها

کامپوزیت نانو 

نانوپوشش ها

نانوذرات

نانومحاسبات

نانوسیاالت

نانوفیلترها

نانوکریستال

نانوژل ها

گاز( ]1[ کاربردی فناوری نانو در صنایع باالدستی )چاه های نفت و   شکل 1. زمینه های 

 نانوذرات
از نانوذرات در ســیمان کاری بین لوله های جداری و دیوار چاه، حفاری غیرتعادلی، جلوگیری از چند فازی شــدن 
ســیال در خطــوط لولــه، تزریق کف برای جلوگیــری از پدیده مخروطی شــدن، گل حفاری و الماس واره ها اســتفاده 

می شود]۱[.
کتورها در اســتخراج ســیاالت هیدروکربنی اســت. در ایــن حالت جبهه  کنتــرل جریــان ســیال، یکی از مهم ترین فا
جلویی سیال تزریق شده باید تا حد امکان یکنواخت حرکت کند تا بتواند به صورت مناسب به درون سازند ۱ نفوذ 
که  کند. محققان به منظور بهبود این پروسه موفق به تولید عوامل سطحی و غیر نفوذکننده بر پایه نانوذرات شده اند 
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می توانند میزان جریان را در عملیات استخراج و تولید بهبود دهند ]2[. 

 نانوحسگرها
از نانوحســگرها در لرزه نگاری برای اکتشــاف مخازن نفتی، نمونه گیری از چاه، مته های حفاری جهت تشــخیص 
جنس الیه ها، نمودارسنجی حین حفاری، نمودارگیری گل حفاری، حفاری تاپ درایو، اندازه گیری حین حفاری و 
کمتر از عرض موی انسان در محدوده  کمک نانوحسگرهایی با ابعاد  آزمایشگاه روی تراشه استفاده می شود]۱[. به 
۱۰۰ میکرومتــر تــا ۱۰۰ نانومتــر می توان مخازن نفت و گاز را به طور جامع تر بررســی کرد و داده هــای فراوانی را جمع آوری 
کرد. پس از ارسال نانوحسگرها به مخزن، این حسگرها می توانند اطالعات مربوط به خواص سیال و سنگ را از هر 
کرده و انتقال دهند و از این طریق موجب افزایش برداشــت خواهند شــد ]۳[.  نقطه ای از فضای مخزن جمع آوری 
گازهای سمی  گاز مربوط به تعیین مکان دقیق مخازن و نیز تشخیص  کاربرد عمده نانوحسگرها در صنایع نفت و 
از چاه ها و معادن و بررســی وضعیت درون چاه مانند دما، فشــار و... اســت. در این راستا نانوحسگرها با استفاده از 
ابعاد بسیار ریزی که دارند می توانند به درون حفرات سازند نفوذ کرده و اطالعات مناسبی را از ساختار آن در اختیار 

قرار دهند]۴[.

 نانوکامپوزیت
از نانوکامپوزیت هــا در ایجــاد شــکاف مصنوعــی در مخــازن نفتی، لوله های تابیــده در حفاری چــاه نفتی، حفاری 
افقی و زاویه دار، توپک رانی برای بهره برداری از چاه های نفت، نانوکامپوزیت های فوالدی با اکسید ایتریم در جداره 

چاه های نفتی و نانوکامپوزیت های پلیمری در ازدیاد برداشت مخازن نفتی استفاده می شود]۱[.

 نانوپوشش ها
پوشش های نانوکامپوزیتی در حفاری مته های حفاری و نانوپوشش ها در حفاری توربو دریل کاربرد دارند]۱[. عمومًا 
نفت در عمق ۹۰۰ تا ۵۰۰۰ متری از سطح زمین یافت می شود. جهت دسترسی به آن، می بایست زمین حفاری شود. 
کربن عبارت است از W2C و  به این منظور از مته ها در انتهای رشته حفاری استفاده می شود. ترکیبات تنگستن با 
WC که به سختی الماس و پوشش نانوساختار الماس مانند2 هستند که می توانند به عنوان پوشش سخت و مقاوم 

کاربرد دارند.  در مته های حفاری اســتفاده شــوند. نانوپوشــش ها در شــیرهای مورداســتفاده در صنعت حفاری نیز 
ک و سایش قرار  که در پایین لوله های حفاری نصب می شوند، ممکن است تحت اصطکا تجهیزات درون چاهی 

ک کم در نواحی تماس، عمر آن ها را افزایش می دهد]۵[. گیرند، بنابراین نانوپوشش های با ضریب اصطکا

 نانوبلور
در مشــبک کاری لوله های جداره چاه های نفتی کاربرد دارند]۱[. مشــبک کاری فرآیندی اســت جهت سوراخ کردن 
لولــه جــداری بــرای عبــور جریان ســیال از مخزن به درون ســتون چاه، که براســاس نوع مشــبک کننده، به روش های 
مختلفی صورت می گیرد. اســتفاده از نانوپوشــش ها یکی از کاربردهای فناوری نانو در مشــبک کاری است. در این 
کــه از دو فاز زمینه و تقویت کننده تشــکیل شــده اند، فــاز نانوبلــوری )تقویت کننده( در فاز آمــورف )ماده  پوشــش ها 
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زمینه( جاسازی شده است که میزان چقرمگی و سختی آن افزایش زیادی داشته است. از نانوبلورها در ماده آستری 
خرج گود نیز استفاده می شود]6[.

 نانومحاسبات
نانومحاسبات در لرزه نگاری برای اکتشاف مخازن استفاده می شود]۱[.

 نانوسیاالت
کاربرد دارند ]۱[. نانوســیاالت حاوی اکســیدهای فلزی، دارای خواص بســیار  در یکسان ســازی فشــار روی مخازن 
مناسبی هستند. همچنین نانوذرات اکسیدمنیزیم یکی از بهترین جاذب های ذرات ریز در ماده متخلخل هستند. 
نانوســیاالت حاوی نانوذرات دارای خواص بســیار مناسبی مانند تمایل زیاد به جذب از خود نشان داده و به دلیل 
ذرات بسیار ریزی که دارند انتخاب مناسبی جهت تزریق به منطقه نزدیک دیواره چاه به شمار می روند]۷[. عالوه بر 
این، نانوسیاالتی وجود دارند که به عنوان مکمل سوخت های گازوییلی به آن ها اضافه می شوند و مصرف سوخت 

تجهیزات استخراج نفت را کاهش می دهند.

 نانوفیلترها
فرآینــد  مــورد  اســتفاده می شــود]۱[. در  نفــت  گاز در محــل چاه هــای  و  نفــت  نانوفیلترهــا در جداســازی آب،  از 
نانوفیلتراســیون، هزینه انرژی به مراتب از اســمز معکوس کمتر اســت و برخالف روش اســمز معکوس که همه امالح 
را حــذف می کنــد و نیاز به فشــار بــاال و در نتیجه مصرف انرژی زیادی دارد، نانوفیلتراســیون در فشــارهای کمتر کار 
می کنــد و به صــورت انتخاب پذیــر امــالح را حذف می کنــد. نکته حائز اهمیت در مورد نانوفیلترها نســبت به ســایر 
غشــاها، همین قدرت انتخاب گری در حذف یون ها اســت. آب اســتفاده شــده برای خنک کاری تجهیزات قبل از 

ورود به سیستم تصفیه می شود تا از گرفتگی و خوردگی خطوط لوله جلوگیری به عمل آید]۸[.

 نانوژل ها
بیشــتر مخــازن موجــود در ایران به صــورت کربناته بوده و پس از عملیات ســیالب زنی و تزریق گاز، بســیاری از نفت 
موجــود در آن هــا در شــکاف ها باقــی می مانــد. میزان اشــباع زیاد نفــت در این شــکاف ها به دلیل کم بــودن ضریب 
جاروب در مخازن شــکاف دار اســت. عامل مهم دیگر در اشــباع باالی نفت در مخازن شــکاف دار، این اســت که 
به دلیــل فشــار مویینگــی آن، نفــت درون حفرات نفت دوســت باقی می ماند. دلیل اصلی اســتفاده از ســیالب زنی 
پلیمــری در بهره بــرداری از چــاه، کاهش روانروی آب تزریق شــده به مخــزن و از آنجا افزایش احتمــال جاروب مخزن 
توسط آب است، زیرا آبی که سرعت حرکت بیشتری دارد با سرعت بیشتری وارد نواحی با تراوایی باال می شود و تأثیر 
کمتری در افزایش نسبت آب/نفت دارد. ولی درعین حال استفاده از پلیمرها دارای معایب خاص خود نیز است که 

می توان با افزودن ژل و در حقیقت استفاده از ژل پلیمرها تا حدودی این معایب را برطرف کرد ]2[.
ایــن زمینه هــای کاربــرد فنــاوری نانــو در چاه های نفــت که در باال ذکر شــد را می تــوان در مراحل اکتشــاف تا پیش از 

پاالیش نفت به صورت زیر نیز دسته بندی کرد:

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
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کاربرد فناوری نانو بخش های قابل ورود 
فناوری نانو

مراحل عملیات باالدستی 
نفت

نانوحسگرها عملیات لرزه نگاری اکتشاف

صنایع باالدستی نفت

نانوکامپوزیت ها

گل حفاری

حفاری

نانوذرات

نانوژل ها

نانوپوشش ها
ساخت ابزار حفاری

نانوکامپوزیت ها

نانوذرات سیمان حفاری

استخراج

نانوحسگرها بهبود استخراج

نانوپوشش ها

نانوکامپوزیت هاعملیات مشبک کاری

نانوکریستال

نانوذرات ازدیاد برداشت نفت۳ مدیریت مخزن

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت به تفکیک مراحل مختلف عملیات باالدستی نفت  جدول 1. 

بخش های قابل ورود فناوری نانو در عملیات باالدستی نفت
 عملیات لرزه نگاری

یکــی از کاربردهــای فنــاوری نانــو در صنایــع باالدســتی نفــت و گاز، اســتفاده از آن در لرزه نــگاری اســت. عملیات 
لرزه نگاری با ایجاد انفجار در نقاط مختلف روی زمین و ســپس ثبت شــدت و دامنه لرزه های ایجادشــده، توســط 
دســتگاه هایی خــاص انجــام می شــود. از اطالعــات لرزه نــگاری می تــوان ســاختار کلــی الیه هــای زمیــن، محدوده 
مخزن، نوع ســیال )اعم از گاز، آب یا نفت و...( را به دســت آورد. دریافت اطالعات در عملیات لرزه نگاری توســط 
حسگرهای خاصی صورت می گیرد. به نظر می رسد با ساخت نانوحسگرها می توان ثبت لرزه ها را به صورت دقیق تر 
گون  انجــام داد، زیــرا امکان وارد کردن این حســگرها در الیه های مختلف زمین و ثبت لرزه ها در موقعیت های گونا

وجود دارد ]۹[.
شرکت های نفتی بی پی و شل برای کشـف و استخراج میدان های جدید نفت و گاز از فناوری نـانو در تصویربرداری 
کــه در آن از فناوری   ۴MEMS لــرزه ای و لرزه نگاری چهاربعدی اســتفاده می کنند. همچنین شــرکت تگــزاس از ابزار

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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نانــو اســتفاده شــده، بــرای تهیــه داده های لرزه نــگاری چاه هــای نفت و گاز اســتفاده کرده اســت. این حســگرها در 
ساده ترین حالت خود با کمک اندازه گیری پدیده های مکانیکی، گرمایی، زیستی، شیمیایی، نوری و مغناطیسی، 
اطالعات را از محیط جمع آوری می کنند. پس از اخذ اطالعات از حس کننده ها، دستگاه های الکترومکانیکی به 
کمــک قدرت تصمیم گیری خود، محرک ها را به پاســخ هایی چون: حرکــت، جابجایی، تنظیم کردن، پمپ کردن و 
فیلتــر کردن وادار کرده و محیط را به ســمت نتایج موردنظر هدایت می کنند. ایــن ابزار، داده ها را به صورت دقیق تر و 

کم حجم تر ثبت می کند]۹[.

گل حفاری  
گل حفاری نقش بســیار عمده ای در تســریع یا تأخیر انجام عملیات حفاری دارد. این ســیال وظایف بســیاری در 
عملیات حفاری دارد؛ مانند انتقال خرده های حفاری به سطح، خنک نگه داشتن مته حفاری، جلوگیری از ریزش 
دیــواره چــاه، کنترل فشــار دیواره هــا و انتقال تــوان هیدرولیکی پمپ به مته حفــاری که بــدون آن عملیات حفاری 
امکان پذیــر نیســت. حصــول بــه خواص موردنیــاز در گل حفــاری با افزودن مواد شــیمیایی خــاص؛ مانند پلیمرها، 
وزن دهنده ها و... امکان پذیر اســت. فناوری نانو با تغییر ســاختار اتم های مواد می تواند به پیشــرفت این بخش نیز 
کمک کند. خواصی همچون چگالی مناسب با استفاده از نانوافزودنی ها قابل حصول است. ویسکوزیته مناسب 
نیز با اضافه کردن نانوافزودنی هایی که خاصیت روغن کاری دارند به دست می آید]۹[. به طورکلی هدف استفاده از 
افزودنی های نانویی در گل حفاری، کاهش هزینه و تهیه یک سیال مطلوب از طریق کاهش مصرف مواد و نیز بهبود 

خواص آن است. خواص برخی از نانوذرات مورداستفاده در گل حفاری در جدول ۱ آمده است.

تأثیرنانوماده

بهبود خواص مکانیکی گل حفاری و کاهش تراوایی فیلتر کیکنانورس

نانوپلیمرها
کنترل هرزروی سیال، پایداری چاه، کاهش گل گرفتگی مته و کاهش نیروهای 

گشتاوری و پسا

کاهش هرزروی سیال و افزایش پایداری چاهنانوهیدروکسید آهن

وزن دهنده، کاهش هرزروی سیال و افزایش پایداری چاهنانوذرات کربنات کلسیم

نانوساختارهای کربنی 
)نانولوله های کربنی و 

گرافن و...(

بهبود ضریب انتقال حرارت، بهبود خواص رئولوژیکی و پایداری گل، بهبود خواص 
گر آنالیت در چاه، وزن دهنده گل، کاهش هرزروی  الکتریکی گل به عنوان شناسا

سیال، کاهش خوردگی ادوات حفاری و حفظ خواص گل در دمای باال

گل حفاری و تاثیرات آن]10[  جدول2 . انواع نانوافزودنی های 

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
187صنعتی فنـــاوری نـانــو



9

 ساخت ابزار و مته های حفاری
در عملیات حفاری، مته اصلی ترین نقش را در چاه دارا است. مته حفاری که در پایین ترین قسمت رشته حفاری 

یک چاه در حال حفر واقع است، وظیفه خرد کردن سنگ ها و پیشبرد عملیات را برعهده دارد.
کاربرد اصلی فناوری نانو در مته های حفاری به صورت نانوپوشــش ها اســت. عده ای از محققین موفق به ســاخت 
که دارای جداره های ضدخوردگی و عایق حرارتی هســتند و در مقابل دما  لوله های نانوکامپوزیتی ویژه ای شــده اند 

و فشار باال مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. از این رو می توانند جایگزین لوله های رشته حفاری شوند ]۹[.

 سیمان حفاری
گر  ســیمان کاری دقیــق لوله هــای جــداری در عملیــات حفــاری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، به طوری کــه ا
کیفیت سیمان بندی پایین باشد، مشکالت عدیده ای در زمان تولید از چاه به وجود خواهد آمد. نوع سیمان های 
مورداستفاده در عملیات سیمان کاری به نوع عملیات و وضعیت چاه و الیه ها بستگی دارد. سیمان باید خواصی 
مانند بندش، پمپ شوندگی، ویسکوزیته مناسب و سختی نهایی قابل کنترلی داشته باشد. خصوصیات مذکور را 
می توان با استفاده از نانوافزودنی ها تأمین کرد. نانوذرات با اضافه شدن به سیمان به خاطر خواص میان کوانتومی و 
توده مواد، باعث به وجود آمدن کیفیت مناسب آن می شوند. یکی از خصوصیات بارز این ذرات آن است که پس 

از اضافه شدن، تمام مخلوط یکسان شده و به تبع آن باعث یکنواختی خواص سیمان می شود]۹[.

 حسگرهای جدید در خدمت بهبود استخراج نفت
یک کنسرســیوم تحقیقاتی با بودجه چند میلیون دالری با عنوان کنسرســیوم انرژی پیشــرفته )AEC۵( برای توســعه 
کاربردهای فناوری نانو و میکرو جهت افزایش تولید نفت و گاز، در دانشــگاه تگزاس تشــکیل شــده اســت. مؤسسه 
علم و فناوری نانومقیاس ریچارد اسمالی در دانشگاه رایس، که دارای متخصصان فناوری نانو است، همکار فنی 
این کنسرسیوم است. محققان زمین شناسی معتقدند که با بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی مخازن موجود نفت 
و گاز می توان نفت و گاز بیشتری استخراج کرد. با استفاده از فناوری های موجود برای استخراج نفت و گاز، معمواًل 
گاز بعد از بازیابی اولیه و ثانویه و حتی در بعضی مواقع در سومین بازیابی در زیرزمین باقی  6۰ درصد منابع نفت و 
می مانند. هدف اصلی این کنسرسیوم تولید حسگرهای میکرو و نانوی هوشمندی است که بتوان آن ها را به مخازن 
نفت و گاز تزریق کرد تا به کمک آن ها فضای سه بعدی طراحی شود و از این طریق بازیافت منابع هیدروکربن جدید 

و موجود بهبود یابد ]۳[.

 عملیات مشبک کاری
جنس مواد به کار رفته در ابزار مشبک کاری اهمیت حیاتی در انجام این فرآیند دارد و در این میان نانومواد، پتانسیل 
خوبــی جهــت به کار گرفته شــدن دارند. همچنین، یک ســری مواد نانوســاختار هســتند که می تواننــد در عملیات 
مشــبک کاری مورداســتفاده قرار گیرند، این نانومواد پس از زمان مشخصی از بین می روند تا سوراخ ایجادشده درون 

گاز مسدود نشود. بدین ترتیب در این فرآیند نیازی به فلز دوم برای از بین بردن فلز اول وجود ندارد]۹[. الیه نفت یا 
جدیدترین فناوری های در دست انجام منجر به تولید نانوکامپوزیت ها و نانوپوشش های ابرساختار شده است که 
که با موادی  گاهی این پوشش ها طوری طراحی می شوند  به افزایش عمر قطعه پوشش داده شده خواهد پرداخت. 
که به عنوان مثال در لوله های نفت حرکت می کنند واکنش داده و یک الیه مرزی بســیار ســخت و متراکم را تشکیل 
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ک جلوگیری می کند. گاهی پوشش هایی که خاصیت  می دهند که هم باعث عدم خوردگی می شود و هم از اصطکا
روغن کاری در حالت جامد دارند باعث بهبود خواص سطحی می شوند که باعث لغزش آسان روی سطوح پوشش 
داده می شوند. در سال های اخیر گونه ای از پوشش های نانوساختار که از فازهای فلزی و سرامیکی تشکیل شده اند، 
به تولید رسیده اند. این پوشش ها معمواًل با روش 6PVD یا ۷MBE تولید می شوند. این پوشش ها به علت نانوساختار 
بودنشان و هموژنیته یکسان آن در طول پوشش به طور قابل توجهی چندکاره هستند. این پوشش ها عالوه بر سختی 

ک پایینی داشته و خواص هدایت الکتریکی یا حرارتی باالیی دارند ]۹[. باال، ضریب اصطکا

 ازدیاد برداشت
رونــد اکتشــاف حوزه هــای نفتی در حال کاهش اســت و بســیاری از مخازن نفتــی نیز در انتهای بــازه تولید خود قرار 
دارند. اهمیت اصالح و بهبود روش های ازدیاد برداشت از این رو است که در بسیاری از مخازن نفتی دنیا حدود دو 
سوم از نفت مخزن درون آن بدون استفاده باقی می ماند و به کمک روش های مرسوم نمی توان آن را برداشت کرد ]۱[.

درحال حاضر کاربرد فناوری نانو در افزایش برداشــت از مخازن موردتوجه بســیار جدی قرار گرفته اســت. نانوموادی 
کریستالی جهت استفاده در روش های ازدیاد برداشت از مخازن می توانند  مانند پلیمرها و افزودنی های شیمیایی 
منجر به افزایش بیش ازحد انتظار تولید شــوند. انجمن فناوری نانو و بیومهندســی اســترالیا )۸AIBN( گام مهمی در 
این راســتا برداشــته اســت. آزمایش ها و تحقیقات انجام شــده منجر به ســاخت نوعی از نانومواد به نام پپفکتنت 
)Pepfactant( شده است که می تواند جریان امولسیونی را کنترل و در تمامی مراحل باالدست و پایین دست نفت 
و گاز کاربرد عمده داشته باشد. این مواد توانایی جداسازی سریع دو فاز مخلوط ناشدنی مانند نفت و آب را دارند. 
که قابلیت جداســازی ســریع آب را در ســطح و  کاربردهای عمده این نانومواد در مخازن تزریقی آب اســت  یکی از 
شاید هم در مخزن امکان پذیر می سازد. با توسعه این نانومواد که قابلیت تغییر ویسکوزیته نفت را دارند، می توان آن 

را به جای عملیات حرارتی در مخازن به کار برد]۹[.

کمپرسورها  
کمپرسورها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی کاربردهای فراوان و متنوعی دارند. از آن ها در سکوهای شناور 
یا و ثبات سکوها به هنگام حفاری و استخراج استفاده می شود  نفت و گاز به منظور جبران حرکات ناشی از امواج در

تا وقفه ای به هنگام این عملیات، حتی هنگامی که دریا مواج و طوفانی است، به وجود نیاید.
از کمپرســورها در موتورخانه کشــتی ها و شناورهای اکتشــافی، که از هوای فشرده برای تفنگ ها و چکش های بادی 
یا به منظور کشف و استخراج منابع جدید نفت و گاز در سراسر دنیا، استفاده  برای نقشه برداری و حفاری زیر بستر در
می کننــد، بهره گیــری می شــود. همچنیــن این دســتگاه ها نقش مهمــی را در انتقال نفــت و گاز و ســایر محصوالت 
پتروشیمی از طریق شبکه های لوله منطقه ای و بین المللی، ایفا می کنند. از آن ها در کانتینرهای نصب شده بر روی 

خودروهای سنگین به هنگام عملیات عمرانی در سایت های مختلف نیز، استفاده می شود]۱۱[.
فیلتراســیون هوای ورودی برای هر توربین گاز ضروری اســت. سیســتم های فیلتراسیون به دلیل افزایش حساسیت 
کرده اند. از این رو با ورود فناوری نانو به  که همراه با هوا وارد می شــوند پیشــرفت زیادی  گاز نســبت به ذراتی  توربین 
این حوزه شاهد پیشرفت باالیی در جداسازی آالینده های ورودی به توربین ها هستیم. برخی از عواقب فیلتراسیون 
ضعیف عبارت اســت از رســوب، فرسایش، خوردگی و بسته شدن مجاری سرمایش که در نهایت منجر به کاهش 

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
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توان و بازدهی توربین و زیان اقتصادی قابل مالحظه می شود ]۱2 و ۱۳[.

چشم انداز اقتصادی

که تقاضا برای انرژی تا سال 2۰۴۰ به میزان ۱٫۴٪ افزایش می یابد  آژانس بین المللی انرژی )۹IEA( پیش بینی می کند 
در صورتی که نفت و گاز طبیعی تقریبًا نصف نیاز آن را تأمین می کند. انتظار می رود استفاده از تکنیک های ازدیاد 
کســب بهبودی اقتصادی از میدان های  برداشــت نفت )EOR( به طور قابل توجهی در سراســر جهان افزایش یابد تا 

نفت و گاز موجود را به حداکثر برساند]۱۴[.

کشــورهایی مانند هند،  عالوه بر این، با افزایش شــمار چاه های نفت بالغ و تشــویق مقررات و برنامه های دولتی در 
انتظار می رود که رشد بازار بیشتر شود. با این حال با توجه به نمودار ۱، مسائل زیست محیطی، مانند آلودگی نمکی 
و اســتفاده کمتر از نفت برای داشــتن طوالنی مدت آن، ممکن اســت رشــد بازار را در دوره پیش بینی شــده محدود 

کند ]۱۴[.

)EOR( نمودار 1. بازار جهانی ازدیاد برداشت نفت 
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در این میان استفاده از روش های با کارایی باال مانند فناوری نانو می تواند روش بسیار مناسب و نسبتًا ارزان قیمتی 
برای ازدیاد برداشت نفت باشد.

بازار جهانی گل حفاری با ۳ بازیگر برتر که 6۳ درصد از بازار در ســال 2۰۱2 را تشــکیل می دهند بســیار متمرکز شــده 
اســت. بازار توســط بازیکنانی مانند شــلومبرگر۱۰، هالیبرتون۱۱، بیکرهیوز۱2، نیوپارک۱۳ و ودرفورد اینترنشنال۱۴ هدایت 
می شود. شرکت های بزرگ کمپانی های منطقه ای را برای افزایش سهم خود در بازار جذب می کنند. برای دستیابی 
به پایداری در فروش، شرکت ها در تالش برای نوآوری محصول با استفاده از فناوری نانو هستند. سرمایه گذاری های 
سنگین در بخش تحقیق و توسعه یکی دیگر از رویکردهای مشترک شرکت ها است. انتظار می رود میزان رقابت در 

سال های آتی باال باشد]۱۵[.
بازیکنان صنعت، تمرکز خود را نسبت به استفاده از فناوری نانو برای توسعه گل حفاری، به دلیل چندین موضوع 
مرتبط با استفاده از گل بر پایه آب )۱۵WBFs( و گل بر پایه روغن )۱6OBFs( تغییر می دهند. مسائل مربوط به WBFs و 
OBFs شامل سرعت نفوذ آهسته، آسیب نفوذپذیری، گسترش حرارتی مایعات پایه و غیره است. نانوذرات به عنوان 

افزودنی های سیال )گل( حفاری برای افزایش ثبات چاه استفاده می شوند. انتظار می رود که فناوری نانو در طراحی 
کند و به عنوان یک فرصت برای رشد در  کمک شایانی  که درجه حرارت و فشار باال را تحمل می کنند  نانوسیاالتی 

بازار ظهور کند ]۱۵[.
که بخش سرچاهی  گل حفاری تا پایان سال 2۰۱۸ به ارزش ۱2٫۳۱ میلیارد دالر می رسد. انتظار می رود  بازار جهانی 
نفت و گاز در سراســر جهان تا ســال 2۰۱۸ منجر به تشــکیل ۷2٫۱ درصد از این بازار شــود. آمریکای شــمالی تا ســال 

2۰۱۸، ۵۴٫۴ درصد بازار گل حفاری را به خود اختصاص می دهد ]۱۵[.

محصوالت شرکت های داخلی
 نام شرکت: مهندسی سطح سوین پالسما

شــرکت مهندسی ســطح سوین پالسما از اوایل زمســتان سال ۱۳۸۷ 
بــا تشــکیل یــک کارگروه علمــی و متخصــص اولیه )متشــکل از 2 نفر 
کارشــناس ارشــد( تشــکیل شــد و در بهــار ۱۳۸۸  کارشــناس و 2 نفــر 
هم زمــان بــا تکمیــل مراحــل راه انــدازی خــط پوشــش دهی قطعــات 
بــا هــدف ایجــاد پیشــرفته ترین مرکــز ارائــه   ،PVD بــه روش  صنعتــی 
خدمــات پوشــش های الیه نــازک در ایــران رســمًا در مقیــاس صنعتی 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
 نام محصول: خدمات پوشش دهی سخت ابزار برشی.

کاربرد:پوشــش دادن ابزارهــای برشــی بــرای بهبــود خــواص و افزایــش   
طــول عمــر آن هــا.

کاربرد:   برخی حوزه های 
 ابزار برشی

 شکل 2. نمونه پوشش داده شده

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
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 http://sevinplasma.irوب سایت

 sp-pvd-co@istt.irایمیل

آدرس دفتر مرکزی
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان 

فن آفرینی ۱، ۱۱۰

۳۳۸۷62۱۵-۰۳۱تلفن دفتر

 نام شرکت: فناوران سخت آرا
ایجاد پوشــش های ســرامیکی با اســتحکام باال بر روی ابزارها و قالب ها، می تواند عمرکاری آن را تا چند برابر افزایش 
دهد. پدیده هایی مانند ســایش، فرســایش و خوردگی با اســتفاده از پوشــش های مقاوم به شــدت کاهش می یابد. 
صرفه جویی اقتصادی، کاهش خواب دستگاه، کاهش مصرف مواد روانکار از جمله مزیت های استفاده از این گونه 
پوشــش ها است. این پوشــش های نانو، با استفاده از روش های پیشــرفته ای مانند PVD قابل اعمال است. شرکت 

دانش بنیان فناوران سخت آرا خدمات نامبرده را برای صنایع کشور به طور حرفه ای فراهم می آورد.

PVD گون با استفاده از دستگاه  نام محصول: خدمات پوشش دهی نانومتری بر روی سطوح گونا
کاربرد:   برخی حوزه های 

 اعمال پوشش های پیشرفته صنعتی براساس تقاضا و نیاز مشتری
 خدمات تخصصی در زمینه ارزیابی و مشخصه یابی پوشش های سخت و الیه های نانوساختار

 آموزش های حرفه ای و تخصصی به شرکت ها و صنایع در حوزه مهندسی سطح
 ایجاد پوشش های سخت روی ابزارهای ساخت و تولید

 خصوصیات محصول:
  نانومتری بودن الیه های میانی جهت مقاومت در برابر اشاعه ترک

  افزایش عمر قطعات در اثر پوشش دهی
  چسبندگی خوب پوشش به زیرالیه در فصل مشترک پوشش و زیرالیه

 استانداردهای محصول:
 گواهی نامه نانومقیاس

 ابزار دنده تراشی
 قطعات سوخت رسانی موتور

 خصوصیات محصول:
  پوشش های نانوالیه و نانوساختار

 استانداردهای محصول:
 گواهی نامه نانومقیاس

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



14

 نام شرکت: مجتمع فناوری های نوین فدک سپاهان
مجتمــع فناوری هــای نویــن فــدک ســپاهان مجموعــه ای از گروه های 
تحقیقاتی، تولیدی و اجرایی است که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در 
زمینه تولید مواد شیمیایی پیشرفته و تجهیزات وابسته آغاز کرد. تولید 
۸ نوع محصول با فرموالســیون خاص برای اولین بار در کشور ماحصل 
کنون است. تیم اصلی این  فعالیت های اصلی این مجتمع فناوری تا
کنون موفق بــه راه اندازی دو خــط تولید صنعتی بر مبنای  مجموعــه تا
ایده اولیه شده اند که هم اکنون در دو شرکت مستقل دانش بنیان به نام 

ک مشغول فعالیت است. هایتک سیلیکات و نیکوپا

A5 نام محصول: پودر نانوساختار سیلیکا گرید 

کــه از جمله  بــرد: براســاس خصوصیــات ویــژه محصــول، ایــن مــاده در صنایع مختلفی مورداســتفاده اســت   کار
مهم ترین آن ها می توان به صنعت رنگ و پوشــش، صنعت الســتیک و صنایع بتن اشــاره کرد. در سازه های بتنی و 
کوواالنسی در ترکیب سیمان  ترکیب سیمان وجود سیلیکا به عنوان ماده پوزوالنی باعث ایجاد پیوندهای مناسب 
شده و مقاومت محیطی بتن نهایی حاصل را افزایش می دهد. استفاده از نانوسیلیکا باعث بهبود خواص سایشی 

و استحکام ترکیب در کنار کاهش نفوذپذیری و کاهش حجم خشک سیمان می شود.

 خصوصیات محصول:
 ساختار آمورف نانوذرات سیلیکا اندازه ذرات سیلیکا زیر ۱۰۰ نانومتر

 استانداردهای محصول:
 گواهی نامه نانومقیاس

 http://fadakgroup.irوب سایت

 info@fadakgroup.irایمیل

آدرس دفتر مرکزی
اصفهان، چهارراه شکرشکن، اول خیابان احمدآباد، کوچه شماره پنج، مجتمع 

پارسیان، طبقه سوم، واحد ۷، ۸۵۳۹۱-۸۱۵۴6

۳2۵۰۵۳۰۴-۰۳۱تلفن دفتر

تولیدشــده در  نانوســیلیکا   شــکل 3. 
مجتمع فناوری های نوین فدک سپاهان

 www.hardcoating.irوب سایت

info@hardcoating.irایمیل

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران - ۳ - ۱۴۱۱۷۳۴۱۷۷آدرس دفتر مرکزی

۵62۷۷۰۸۱-۰2۱تلفن دفتر

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
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 نام شرکت: صنایع نانوسیلیس ایساتیس
شرکت صنایع نانوسیلیس ایساتیس یک شرکت تحقیقاتی تولیدی است که از سال ۱۳۹2 فعالیت خود را در زمینه 
تولید محصوالت نانوســیلیکا آغاز کرده اســت. تولید ۴ نوع محصول ژل نانوســیلیس، پودر نانوســیلیس، سیلیس 
کنون است. کلوییدی، سیلیس آمورف سنتزی و کود پتاسیم سیلیکات ماحصل فعالیت های اصلی این شرکت تا

کلوئید سیلیکا 2۵ درصد وزنی  نام محصول: 
کاربردهــای صنعتــی مورداســتفاده قــرار  بــرد: ســیلیکا ســل به عنــوان یــک پیش مــاده پرکاربــرد در بســیاری از  کار  

می گیــرد.
کاربرد:   برخی حوزه های 

 ساخت وساز: برای افزایش دوام و استحکام بتن، بهبود عملکرد سیمان و تقویت زمین
کــردن چــوب، پوشــش های   الیه نشــانی: کاربردهــای ســیلیکا ســل در صنعــت پوشــش دهی شــامل روکــش 

مقــاوم در برابــر ســایش، پوشــش های عایــق و غیرآلــی
 خصوصیــات محصول:این محصول به عنوان ســیلیکای کلوئیدی با ســاختار آمورف و انــدازه ذره ای کمتر از 2۰ 

نانومتر شناخته می شود. غلظت سیلیکا در این کلوئید 2۸ درصد وزنی است.
 استانداردهای محصول:

 گواهی نامه نانومقیاس

 www.isatissilica.comوب سایت

 vahideslami70@yahoo.comایمیل

یزد، میدان شهدای محراب، بازارچه ۱۵ خرداد، شیمی پخش یزدآدرس دفتر مرکزی

۳۸2۴2۷۱۰-۰۳۵تلفن دفتر

 نام شرکت: بهران فیلتر
شــرکت تولیــدی و صنعتــی بهــران فیلتــر )ســهامی خــاص( از ســال ۱۳۷2 بــا حضــور وزیــر صنایــع وقــت افتتــاح شــد 

و در زمینــه تولیــد انــواع فیلترهــای خــودرو، صنعتــی و نیروگاهــی در ایــران فعالیــت داشــته اســت.

 نام محصول: فیلتر هوای نیروگاهی با نانوالیاف
گاز مجهــز بــه سیســتم پالــس  بــرد: کاربــرد اصلــی ایــن محصــول در سیســتم های تصفیــه هــوای توربین هــای  کار  

کلینینــگ اســت.

 خصوصیات محصول:
کاهش اندازه سوراخ ها  ارتقای راندمان فیلتراسیون از طریق 

 افزایش عمر فیلتر با بهرهگیری از فیلتراسیون سطحی

 استانداردهای محصول:
 گواهی نامه نانومقیاس
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 نام شرکت: توسعه دانش و فناوری ایلیا
شــرکت دانش بنیــان توســعه دانــش و فنــاوری ایلیــا از ســال ۱۳۸۹ در پارک علم و فناوری پردیس مســتقر اســت و 

درزمینه تولید مواد نانوساختار فعالیت دارد.

)IFA133( کاهش دهنده مصرف سوخت  نام محصول: 

کاربرد:   
 افزودنی سوخت دیزل

 خصوصیات محصول

http://www.behranfilter.comوب سایت

Info@behranfilter.coایمیل

مشهد، خیابان احمدآباد، مقابل سی متری دوم، ساختمان میر، طبقه ۳آدرس دفتر مرکزی

۸۴۱۵۳۴۱-۰۵۱۱تلفن دفتر

۸۴۵۷۸۸۷-۰۵۱۱ فکس دفتر مرکزی

کارخانه مشهد، شهرک صنعتی مشهد، کیلومتر ۱۴ جاده کالتآدرس 

2۳-۸۸۹۷۱۱2۰-۰2۱تلفن دفتر فروش

۸۸۹۷۱۱2۴-۰2۱ فکس دفتر فروش

 شکل 4. محصول شرکت بهران فیلتر
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http://www.ilya-corp.comوب سایت

info@ilya-corp.comایمیل

ک 6۳آدرس دفتر مرکزی کیلومتر ۱۵ آزادراه تهران پردیس، پارک فناوری پردیس، کوچه نوآوری ششم، پال

۷62۵۰۳۵۹-۰2۱تلفن دفتر

محصوالت شرکت های خارجی
 NanoDiamondProducts:نام شرکت 

Ireland :کشور 
۱۷NDPدر سال 2۰۰۹ با استراتژی توسعه مجموعه ای 

از محصوالت الماس که طیف وسیعی از نانومتر تا 
میلی متر و طیف وسیعی از صنایع را دربرمی گیرد، 

تأسیس شد.

NanoPak :نام محصول 
 NanoPakمحصولــی منحصربه فــرد پلــی بلوری 

کاربردی با  مقــاوم در برابر حرارت برای برنامه هــای 
درجه حرارت باال است.

کاربرد:   حوزه 
 سیستم های حفاری روتاری

 خصوصیات محصول:
  مقاومت در برابر درجه حرارت باال

  عدم وجود ناسازگاری شیمیایی با فلزات موجود
  پایداری حرارتی تا ۱2۰۰ درجه سانتی گراد

گون برای مطابقت با نیازهای دقیق کاربرد موردنظر   قابلیت ساخت در شکل ها و اندازه های گونا
که اجازه می دهد جوش داده شده    با طیف وسیعی از پوشش ها از جمله تیتانیوم و نیکل در دسترس است 

یا لحیم شود.

 http://www.nanodiaproducts.com:وب سایت 

NanoDiamondProductsشکل 5. محصول شرکت 

 کاهش ۱۸ درصدی مصرف سوخت

 استانداردهای محصول:
 گواهی نامه نانومقیاس

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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  Tesla NanoCoatings:نام شرکت 

 کشور: ایاالت متحده آمریکا
کارآفریــن  شــرکت Tesla NanoCoatings توســط یــک 
آموزش دیده در مهندســی نفت و زمین شناسی متولد شد 
کــه رویای برنده شــدن جنگ علیــه خوردگی فلــزات را در 

سر داشت.

 نام محصول:
Teslan® 3000 Epoxy Low-VOC Topcoat 

یک پوشــش مقــاوم و قابل اعتماد بــرای محافظت در 
مقابــل خوردگــی و ســایش در بســیاری از برنامه هــای 
کاربــردی بــرای اســتخراج نفت و گاز ماننــد حفاری، 
ســکوهای دریایــی، مخــازن ذخیره ســازی و مخــازن 

فرآیند، خطوط لوله و سایر تجهیزات است.

کاربرد:   حوزه 
 اکتشاف نفت و گاز

 تجهیزات حفاری
 مخازن ذخیره سازی

 مخازن فرآیندی
 خطوط لوله

 خصوصیات محصول:
 ۱۸VOC پایین

 مقاومت در برابر خوردگی
 مقاومت در برابر سایش

http://www.teslanano.com :وب سایت 

 Tesla NanoCoatings شکل 6. محصول شرکت 

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
187صنعتی فنـــاوری نـانــو
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1  Formation
2  Dimond-Like Carbon
3  Enhanced Oil Recovery
4  Microelectromechanical Systems
5  Advanced Energy Consortium
6  Physical Vapor Deposition
۷  Molecular Beam Epitaxy
۸  Australian Institute Bioengineering 
Nanotechnology
۹  International Energy Agency
1۰  Schlumberger

11  Halliburton
12  Baker Hughes
13  Newpark
14  Weatherford International
15  Water-Based Fluids
16  Oil-Based Fluids
1۷  NanoDiamondProducts
1۸  Volatile Organic Compounds
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1 روزبه مفیدیان، محســن جهانشــاهی، ســید مرتضی حســینی، حمزه عینی، زمینه هــای کاربردی و اقتصــادی نانو در 

بهینه سازی صنایع باالدستی نفت، تهران، ۱۳۹۳
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
۹ اعظم طوسی، مهدی عسکری، تحول در صنایع باالدستی نفت با استفاده از نانوفناوری، ۱۳۹2

1۰ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گزارش صنعتی »کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری«

11  https://www.plasmadatis.com
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 بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها درحذف آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی
 نانو افزودنی های سوخت

  کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت خام

 کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت
 کاربرد نانوفیلتر ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد نانوافزودنی های روانکار در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
گاز  کاربرد نانو جاذب ها در ذخیره سازی 

 کاربرد نانوپوشش های آنتی فولینگ در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربرد نانوپوشش های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 بررسی نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

کاربرد فناوری نانو در چاه های نفت و گاز مجموعه گزارش های  
187صنعتی فنـــاوری نـانــو

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینه صنعت نفت منتشر شده است


