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عملیات حفارى یکى از پیچیده ترین و هزینه برترین بخش هاى تولید نفت است و از این رو، توانمندى در این 
صنعت به نوعى مالك قدرت شرکت هاى نفتى محسوب مى شود. 

در اوایل رشد صنعت نفت، عموماً برداشت نفت از مخازن نفت با عمق کم به کمک حفارى ضربه اى صورت 
مى گرفت. با پیشرفت فناورى این روش جاى خود را به دیگر روش هاى مکانیکى که حفارى دورانى نامیده 
مى شــوند، داده است. حذف محدودیت عمقى، افزایش سرعت حفارى و انتقال سریع کنده ها به سطح زمین 
از مهم ترین مزیت هاى این روش به حســاب مى آید. در سال هاى اخیر روش هاى نوین دیگرى مانند حفارى 
حرارتى، لرزشــى، شیمیایى، لیزرى و ... توسعه داده شــده اند، اما با توجه به مزایا و تجارت وسیعى که از این 

روش در سراسر جهان انجام مى شود، 
98 درصد از کل عملیات حفارى در 
سراسر جهان با روش حفارى دورانى 

صورت مى گیرد. 
شــامل  خــود  حفــارى  عملیــات 
مجموعــه اى از فعالیت هاى مختلف 
است که پیشرفت در هر یک از آنها 
باعث توســعه این صنعت مى گردد. 
پیشــرفت در صنعت حفــارى، نقش 
قیمــت  را درکاهــش  چشــمگیرى 
تمام شــده تولید نفت ایفــا مى کند. 

پیشرفت هایى از جمله، بهبود فرموالسیون گل حفارى، استفاده از افزودنى هاى جدید به سیمان هاى حفارى، 
استفاده از حسگرها و فناورى هاى رصد برخط عملیات حفارى، ساخت مته هاى مقاوم تر و توسعه روش هاى 
جلوگیرى از هرز روى ســیاالت حفارى موجب تغییرات عمــده اى در این صنعت و افزایش بازده و کاهش 

هزینه عملیات شده است. 
در ســالیان اخیر فناورى نانو با سرعت زیادى در این صنعت وارد شده است به گونه اى که اکنون این فناورى 
یکى از مهمترین فناورى هاى مورد استفاده در توسعه صنعت حفارى شناخته مى شود به گونه اى که محصوالت 

و تکنیک هاى زیادى مبتنى بر فناورى نانو وارد این صنعت شده است. 
با توجه به موارد فراوان استفاده از فناورى نانو در این صنعت و همچنین اهمیت و گستردگى سیاالت و سیمان 

حفارى، در این گزارش تنها به کاربردهاى فناورى نانو در سیاالت حفارى پرداخته مى شود. 

سیال و سی�ن حفاری
در عملیات حفارى از سیاالت حفارى به منظور بهبود عملیات حفارى و آوردن کنده ها به سطح زمین استفاده 
مى شود. فرموالســیون این سیاالت که عموماً با نام گل حفارى شناخته مى شوند، یکى از مهمترین فاکتورهاى 
یک عملیات موفقیت آمیز حفارى شــناخته مى شــوند. با توجه به اینکه بخش عمده ى هزینه هاى حفر یک چاه 
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مربوط به تأمین و پمپاژ گل حفارى است، استفاده از سیاالت کارآمدتر و بهتر نقش مهمى را در کاهش هزینه و 
افزایش بازدهى حفارى ایفا مى کند. یک سیال حفارى مناسب باید توانایى باالیى در خنک کردن مته حفارى، 
آوردن کنده ها به ســطح زمین، روان سازى حرکت لوله هاى گردان حفارى، کنترل فشار دیواره ها، انتقال توان 
هیدرولیکى پمپ به مته حفارى و بسیارى موارد دیگر را داشته باشد. تهیه گل حفارى با بهترین فرموالسیون و 
مواد کارا، عامل مهمى در افزایش ســرعت حفارى، افزایش بهره ورى عملیات حفارى، ممانعت از کاهش دبى 
جریــان، کاهش هزینه تمام شــده براى حفر یک چاه و در نهایت باال بــردن درصد موفقیت در عملیات بعد از 

حفارى محسوب مى گردد.
 به طور کلى سیاالت حفارى بر اساس سیال پایه تشکیل  دهنده آن به سه دسته کلى گل هاى پایه آبى1، گل هاى 
پایه روغنى2 و گل هاى سنتزى3 تقسیم بندى مى شود. براى به دست آوردن یک سیال حفارى با خواص ویژه که 
کارایى باالیى داشته باشد، معموالً افزودنى هایى به آن اضافه مى کنند. طبق گزارش هاى سایت World Oil بیش 
از 5000 نــوع افزودنــى مختلف به گل حفارى وجود دارد که از این میان مى توان به مواد پرکاربردى، همچون 
بنتونیت، باریت، خاك رس، سلولز، پلیمرها، آسفالت، کربنات کلسیم، پوست گردو و بسیارى مواد دیگر اشاره 

کرد. این افزودنى ها وظایف ویژه اى دارند که در شکل 1 نشان داده شده اند.

 شکل 1. دسته بندى انواع افزودنى ها به گل حفارى بر حسب وظایف

ژل کننده ها

افزودنى هاى شورى گرانرو کننده ها

مواد وزن افزا

افزودنى هاى
گل حفارى

مواد کنترل کننده هرزروى سیال
عوامل کنترل کننده فیلتراسیون

همچنین در عملیات حفارى از ســیمان کارى به منظور اســتحکام دیواره چاه و ثابت سازى لوله هاى جدارى از 
سطح چاه استفاده مى شود. با این کار سطح خارجى لوله جدارى به دیواره چاه مى چسبد و مانع از ریزش دیواره 

چاه، ورود سیاالت ناخواسته به درون چاه و خوردگى بدنه خارجى لوله ها مى شود.
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 جدول 1 .انواع نانو افزودنى هاى گل حفارى

معرفی انواع نانو افزودنی های گل حفاری
به طور کلى هدف اســتفاده از افزودنى هاى نانویى در گل حفارى، کاهش هزینه و تهیه یک ســیال مطلوب از 
طریق کاهش مصرف مواد و نیز بهبود خواص آن است. اضافه کردن نانو مواد به سیال پایه باعث ایجاد خواص 
رئولوژیکى مطلوب، کنترل مطلوب ظرفیت صافاب، پایدارى بســیار خوب سوسپانسیون و روان سازى مناسب 

است. مهم ترین اثر نانو ذرات مختلف مورد استفاده در گل حفارى در جدول 1 نشان داده شده است.

اثرنوع نانو ماده

بهبود خواص مکانیکى گل حفارى و کاهش تراوایى فیلتر کیکنانو رس

نانو اکسید فلزى

بهبود خواص مکانیکى و رئولوژیکى گل حفارى، جلوگیرى از اختالط گل و سیمان 
حفارى، کاهش تراوایى فیلتر کیک، کاهش هرزروى سیال، حفظ خواص گل در 

شرایط دما باال-فشار باال، بهبود خواص الکتریکى گل، افزایش پایدارى چاه و نیز به 
عنوان روان کننده (کاهش نیروهاى گشتاورى و پسا)

نانو ساختارهاى کربنى (نانولوله هاى کربنى، 
گرافن و...)

بهبود ضریب انتقال حرارت، بهبود خواص رئولوژیکى و پایدارى گل، بهبود خواص 
الکتریکى گل به عنوان شناساگر آنالیت در چاه ، وزن دهنده گل، کاهش هرزروى 

سیال، کاهش خوردگى ادوات حفارى و حفظ خواص گل در دماى باال

نانو پلیمرها
کنترل هرزروى سیال، پایدارى چاه، کاهش گل گرفتگى مته و کاهش نیروهاى 

گشتاورى و پسا

عمق چاه
(متر)

سازند

16

20

261125

1405

2175

3685

4260

4800

لوله هاى
جدارى

دوغاب
سیمان حفارى

غالف سیمان

قطر لوله حفارى
(اینچ)

3
813 

5
8

5
8

9

7
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کاربرد فناوری نانو در سیال حفاری
نانو ذرات به دلیل اندازه بســیار کوچک و نســبت سطح به حجم بســیار باال، خواص منحصر به  فردى دارند. به 
همین دلیل استفاده از نانو ذرات پخش شده در مایعات کاربرد وسیعى در عملیات حفارى دارد که به موارد زیر 

مى توان اشاره کرد:

 بهبود خواص رئولوژیکى
نانو افزودنى هاى مناسب به سیال حفارى 
مى توانــد خواص رئولوژیکــى از قبیل 
چگالــى و گرانــروى را بــر روى یک 
مقــدار بهینه تنظیم کند. بــه دلیل اندازه 
بســیار کوچک این مواد حرکت سیال 
حفــارى در درون چاه بهبــود مى یابد و 
به نیــروى پمپ کمترى بــراى گردش 
ســیال حفارى نیاز خواهد بود. همچنین 
خاصیت ژله اى ســیال حفــارى افزایش 
مى یابــد که بــا ایــن کار توانایى حمل 
کنده ها و سرعت آوردن آن ها به سطح 

اثرنوع نانو ماده

وزن دهنده، و نیز براى کاهش هرزروى سیال و افزایش پایدارى چاهنانو ذرات کربنات کلسیم

نانوکامپوزیت
روان کننده براى کاهش نیروهاى گشتاور و پسا، حفظ خواص گل در شرایط دما 

باال-فشار باال، کاهش هرزروى سیال و افزایش پایدارى چاه

نانو امولسیون ها
کاهش هرزروى سیال، کاهش تخریب سازند در اثر نفوذ سیال به جداره چاه، کاهش 

گل گرفتگى مته و نیز کاهش نیروهاى گشتاورى و پسا

کاهش هرزروى سیال و افزایش پایدارى چاهنانو هیدروکسید آهن

وزن دهنده و نیز کاهش هرزروى سیالنانو ابر مغناطیس ها

 ،ATR دیگر نانو ساختارها (نانو ذرات
(NM-1 و نانو ذرات GY-2 نانو ذرات

وزن دهنده، کاهش هرزروى سیال،
تقویت پایدارى چاه و کاهش نیروهاى گشتاور و پسا
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بیشتر مى شــود. بدین منظور مى توان از نانو ساختارهاى مختلف از جمله نانو سرامیک ها، نانو پودرهاى کاربید 
سیلیسیم، نانو کامپوزیت ها و نانو لوله هاى کربنى استفاده کرد. این مواد عالوه بر سازگارى باال با سازند، به دلیل 

ویژگى هاى ذاتى خود، خواص ویژه اى را به سیال حفارى مى دهند.
دیگر مزایاى اســتفاده از این نانو ذرات تغییر خواص تیکســوتروپیک (خاصیتى که گرانروى ظاهرى سیال، با 
افزایش مدت زمان اعمال تنش، کاهش مى یابد) گل حفارى است. گل حفارى تهیه شده با استفاده از نانو مواد 
قادر خواهد بود در صورت توقف عملیات حفارى به هر دلیلى، با تبدیل به حالت ژالتینى مانع از تهنشین شدن 
کنده ها در ته چاه و گیر کردن لوله ها شود و همچنین با کمترین تنشى از حالت ژالتینى خارج شود و به گردش 

خود در چاه ادامه دهد.

 کنترل هرزروى
هرزروى ســیال حفارى به درون ســازند که ناشى از ترك هاى موجود در آن است، یکى از مهم ترین چالش ها 
در عملیات حفارى به شــمار مى رود. کنترل هرزروى مى تواند باعث کاهش هزینه، افزایش ســرعت حفارى و 
جلوگیرى از آســیب به سازند شود. در نتیجه ى هرزروى، ســیال رفته رفته سنگین تر شده و گردش آن در چاه 
و انتقال ذرات داخل چاه به ســطح زمین ســخت تر مى شود. اســتفاده از نانو مواد،  مى تواند میزان توانایى حمل 
ذرات درون چاه توســط سیال را افزایش داده و امکان تثبیت فشار و چگالى سیال تحت شرایط متنوع عملیاتى 

را به وجود آورد که در نهایت سبب 
کاهش هــرزروى ســیال مى گردد. 
بــه طــور مثــال نانــو ذرات رس به 
دلیل ســازگارى بســیار خوبى که با 
ســازندهاى نفتى به  خصوص سازند 
ماسه  سنگى دارند، پتانسیل باالیى را 

در رفع این مشکل دارد. 
از دیگر نانو ساختارهایى که در این 
حوزه مورد اســتفاده قرار مى گیرد، 
مى توان به نانو لوله هاى کربنى اشاره 
کرد. این مواد به دلیل ساختار ویژه ى 
خود مى توانند مانند یک فیلتر عمل 
کننــد و همچنیــن به دلیــل خواص 

حرارتى بسیار خوبى که دارند باعث کاهش مقدار ماده مصرفى در عملیات نمودار گیرى حین حفارى مى شوند.

 حفظ محیط  زیست
با توجه به گســتردگى عملیات حفارى و ارتباط مســتقیمى که این عملیات با ســازند و محیط  زیست دارد، در 
سال هاى اخیر سعى شده از موادى استفاده شود که سازگارى باالیى با محیط  زیست داشته و پسماندهاى آن به 
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راحتى قابل بازیافت باشند، به طورى که کمترین تخریب را در محیط  زیست ایجاد نمایند. به عنوان مثال استفاده 
از سیاالت پایه آبى داراى فواید زیست محیطى و اقتصادى فراوانى در حفارى سازندهاى ماسه  سنگى است. در 
این میان نانو موادى که در سیاالت پایه آبى داراى کاربرد هستند از اهمیت ویژه اى برخوردارند. بعضى از نانو 

مواد مورد استفاده در سیاالت پایه آبى عبارتند از:

 ساختارهایى بر پایه گرافن: این نانو ساختار به دلیل الیه اى و ورقه اى بودن داراى خواص بسیار ویژه اى 
است که باعث مى شود این ماده 
مانند یک فیلتــر عمل کند. هر 
چند گرافن ذاتاً آبگریز اســت، 
اما ســاختارهاى عامل دار شده 
آن یــا اکســید گرافــن قابلیت 
اســتفاده در ســیال حفارى پایه 
آبى را دارد. این ساختار با ایجاد 
یک الیه ناتراوا بر روى دیواره 
چاه ضمن کنترل هرزروى سیال 
به درون سازند موجب کاهش 
محیطــى  زیســت  مشــکالت 
مى شــود. همچنیــن ایــن ماده 

ضمن ارزان بودن، مخاطرات زیست محیطى نسبتاً پایینى دارد.

 نانو ذرات ســیلیکا: این ماده با چســبیدن به دیواره چاه باعث کاهش تراوایى دیواره چاه مى شود و از 
ورود ذرات موجود در سیال حفارى به درون سازند جلوگیرى مى کند.

 نانو ذرات اکسید روى: گاز هیدروژن سولفید یکى از مواد بسیار خطرناك، سمى و خورنده است که 
ممکن است در حین عملیات حفارى از درون سازند وارد سیال حفارى شده و باعث آلودگى محیط زیست 
شــود. حذف این گاز از سیال حفارى به دالیل مخاطرات زیست محیطى، ایمنى کارکنان و جلوگیرى از 
خوردگى تجهیزات ضرورى است. یکى از جاذب هایى که مى تواند به این منظور مورد استفاده قرار گیرد 
ترکیبات فلز روى مانند اکسید و کربنات هاى روى است. این نانو ذرات بسیار واکنش پذیر هستند و پسماند 

جامد آن ها نیز بى خطر است.

 افزایه هاى پلیمرى نانومترى: یکى از مهم ترین منابع ایجاد آلودگى در صنایع باالدستى نفت، پسماندهاى 
سیال حفارى هستند. جداسازى جامد-مایع یکى از پرکاربردترین فرآیندها براى تصفیه این سیاالت است. 
اما در این بین، اســتفاده از نانو افزایه هاى پلیمرى مانند پلى  اکریل آمیدهاى نانو بهبودیافته4 به خصوص در 
چاه هاى عمیق که سیال حفارى پیچیده تر است، مى تواند باعث انعقاد بیشتر و جداسازى راحت تر فازهاى 
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جامد-مایع در پســماند حفارى شــود. همچنین این نانو ذرات مى توانند از هرزروى سیال حفارى به درون 
سازند و آلوده کردن آن جلوگیرى کنند.

 نانوفیلتراسیون: به منظور حذف فلزات سمى موجود در سیال حفارى مانند سرب، جیوه، آرسنیک و... 
از نانو غشاها استفاده مى شود تا پسماند حفارى را تصفیه کند.

 حفارى غیر تعادلى
در سال هاى اخیر محققان موفق به تولید نانو موادى شدند که با اضافه شدن به سیال، نوعى فوم تولید مى کند که 
با توجه به شــرایط ویژه ى موجود در عملیات حفارى غیر تعادلى، مى تواند در ساخت گل حفارى سبک مورد 
نیاز در این عملیات مورد استفاده قرارگیرد. این سیال توانایى انتقال ضایعات حفارى به سطح را دارد و از انباشت 

آن ها در ته چاه جلوگیرى مى کند.

 پایدارى حرارتى
یکى از وظایف اصلى سیال حفارى، خنک کارى مته حفارى است. استفاده از نانو ذرات فلزى، اکسید فلزى و 
نانو ساختارهاى کربنى، به دلیل توانایى باالیى که در انتقال حرارت دارند، مى توانند عمل خنک کارى را بهبود 
بخشــند. با توجه به اینکه ضریب انتقال حرارت هدایتى نانو ســیاالت با افزایش دما به صورت صعودى افزایش 
مى یابد، استفاده از سیال حفارى حاوى نانو ذرات باعث پایدارى سیال در مقابل حرارت بسیار زیاد ته چاه شده 

و در نتیجه حفظ کارایى گل حفارى را به دنبال دارد.

 افزایش خاصیت ژله اى
با افزایش خاصیت ژله اى ســیال حفارى، توانایى نگه داشــتن کنده ها و باال آوردن آن ها به ســطح زمین بیشتر 
مى شود. این کار باعث جلوگیرى از انباشته شدن ضایعات در ته چاه و بسته شدن آن مى شود و از طرف دیگر با 
باال بردن سرعت حفارى هزینه عملیات را کاهش مى دهد. همچنین استفاده از نانو امولسیون ها به دلیل خاصیت 

ژله اى بسیار خوبى که به سیال پایه مى دهند، پتانسیل باالیى را در تولید سیال هاى حفارى دارند.

 حفارى جهت  دار و افقى
از نانو ســیاالت مى توان در حفارى هاى جهت دار و افقى که از لحاظ دانش فنى بســیار پیچیده هستند و نیاز به 
ســیاالت حفارى خاص دارند، استفاده کرد. همچنین این سیاالت را مى توان در حفارى زیر تعادلى که شرایط 

ویژه و حساسى را مى طلبد، به کاربرد.

 رفع چسبندگى لوله ها
نانو ســیاالت به دلیل تشکیل یک نانو فیلم بر روى سطح لوله هاى حفارى باعث کاهش تمایل چسبندگى فیلتر 

کیک5 به سطوح آن ها شده و از چسبندگى لوله ها به دیواره چاه جلوگیرى مى کنند.
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 رفع فرسایش دیواره چاه
فرســایش دیواره چاه یکى از مشــکالت متداول در حین گردش گل حفارى درون چاه اســت. به همین 
منظور، بهینه کردن خواص سیال حفارى با استفاده از نانو ذرات (مانند نانو ذرات پلیمرى)، راهکار مناسبى 

براى کنترل فرسایش چاه همزمان با افزایش گرانروى سیال و کاهش سرعت آن است.

 کاهش نیروى پسا و گشتاور درون چاه
سیاالت حفارى شامل نانو ذرات پلیمرى مانند دندریمر6 و پلیمرهاى دندریمرى، نانولوله هاى کربنى، گرافن 
و نانــو کامپوزیت ها به دلیل توانایى تشــکیل فیلم هاى نانومترى بر روى ســطوح، قادر به کاهش مقاومت 
اصطکاکى بین لوله ها و دیواره چاه هســتند. این مقاومت عامل اصلى ایجاد نیروهاى کششى و گشتاورى 

مشکل ساز درون چاه است.

کاربرد فناوری نانو در سی�ن حفاری
ســیمان کارى چاه هاى نفتى به منظور اتصال لوله هاى جدارى به دیواره چاه، ایجاد ارتباط بین ســر چاه و سیال 
موجود در مخزن، جلوگیرى از ورود سیال هاى ناخواسته به درون چاه در حین برداشت از مخزن، جلوگیرى از 
ریزش چاه و افزایش استحکام آن و موارد دیگر است. سیمان پرتلند مهم ترین ماده مورد استفاده در سیمان کارى 
چاه هاى نفت و گاز است که به لحاظ شرایط دما و فشار باالى چاه هاى نفت و گاز، با نوع ساختمانى آن متفاوت 

است. به طور کلى افزودنى هاى اصلى سیمان حفارى در شکل 2 نشان داده شده است.

افزودنى هاى
سیمان حفارى

تنظیم چگالى

مواد ضد کف

پخش کننده

شستشو دهنده
شیمیایى

تنظیم کننده
زمان  بندش 

سیمان

کنترل کننده
هرزروى سیال

 شکل 2. دسته بندى افزودنى هاى سیمان حفارى
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نانو سیلیکا نانو آلومینا نانو لوله هاى 
کربنى نانو رس

نانو ذرات بور

نانو اکسید 
روى

نانو اکسید 
آهن

نانوکامپوزیت

نانوسلولز
نانوکربنات 

نانوز ئولیتنانوسیماننانوباریتکلسیم

نانوالتکس

نانونیکل

نانوخاکستر

نانواکسید 
زیرکونیوم

نانواکسید 
منیزیم

نانو افزودنى هاى 
سیمان حفارى

 شکل 3. نانوافزودنى هاى مختلف سیمان حفارى

روش هاى ســنتى انجام شــده در این عملیات داراى مشــکالتى مختلف و کارایى پایینى هستند. به همین دلیل 
امروزه اســتفاده از نانو ذرات در ســیمان حفارى به منظور بهبود خواص آن با توجه به خواص ویژه اى که این 

ذرات دارند بسیار متداول شده است.

معرفی انواع نانو افزودنی های مورد استفاده در سی�ن حفاری
نانو افزودنى هاى سیمان حفارى به منظور افزایش کارایى سیمان و بهبود خواص آن استفاده مى شوند. هم چنین، 
این مواد در بهبود خواص ســیال حائل نیز به کار مى روند. از مهم ترین نانو افزودنى هاى سیمان حفارى مى توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

مهم ترین مزایای کاربرد نانو ذرات مختلف در سی�ن حفاری

 بهبود خواص مختلف سیمان حفارى 
استفاده از نانو رس ها (نانو بنتونیت و نانو مونت موریلونیت) به دلیل ساختار الیه اى شکل و قابلیت تورم و جذب 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



12

آب تا چندین برابر وزن و حجم اولیه خود، باعث بهبود ســاختار سیمان حفارى، بهبود خواص مکانیکى آن از 
قبیل مقاومت فشــارى و کششى و بهبود 
تراوایى آن مى شود. همچنین این ذرات 
باعــث افزایش ریســک پذیرى عملکرد 
ســیمان در اثر مهاجرت گاز مى شوند و 
خوردگى را به نحو چشــم گیرى کاهش 
مى دهند. از دیگر نانو ذرات مورد استفاده 
در سیمان حفارى که باعث بهبود خواص 
مکانیکــى و شــیمیایى ســیمان حفارى 
مى شــوند مى توان به ترکیــب نانو ذرات 
SiO2-CaO-Al2O3 و حداقــل یکــى از 

نانوذرات Al2O3 ،SiO2، نانو اکسیدهاى 
فلزى و غیر فلزى اشاره کرد.

 پایدارى حرارتى
در ســال هاى اخیر محققین شرکت Nano Product به این نتیجه رسیده اند که استفاده از نانو ذرات سیلیکات 
کلســیم در سیمان حفارى باعث بهبود کارایى استفاده از آن در چاه هاى عمیق که تحت دما و فشار باال هستند 
و یا ژئوترمال مى گردد. براى ســاخت این نانو ذرات از سیلیکاى آمورف استفاده شده است. این ذرات به دلیل 
دانه ریز بودن خواص ویژه اى از لحاظ پایدارى، کیفیت و کارایى به سیمان مى دهند. دوغاب تشکیل شده با این 

نانو ذرات بسیار پایدار و سبک مى باشد و هیچ گونه آب اضافى ندارد.

 بهبود خواص سیال حائل
قبل از عملیات سیمان کارى، به منظور جلوگیرى از تماس سیمان با سیال حفارى و یا اختالط دو سیال نامناسب، 
ابتدا سیالى که موسوم به سیال حائل است وارد چاه شده و سپس عملیات سیمان کارى آغاز مى شود. سازگارى 
این سیال با سیال حفارى و سیمان حفارى بسیار پراهمیت بوده و این سیال باید توانایى جداسازى جامدات گل 
موجود در دیواره چاه را داشــته باشد. استفاده از نانو افزودنى هاى مختلف باعث بهبود خواص رئولوژیکى این 
ســیال و تراکم آن، بهبود و افزایش تمیزکارى لوله جدارى حین ســیمان کارى چاه، تغییر ترشــوندگى سطوح 

درگیر و چسبندگى بهتر دوغاب مابین لوله و چاه مى شود.

فناوری های به ثبت رسیده توسط رشکت ها
در ســال هاى اخیر شــرکت هاى فعال در حوزه صنایع باال دســتى نفت فناورى هاى جدیدى در زمینه ى ســیال 
و ســیمان حفارى که با اســتفاده از فناورى نانو توســعه داده اند را در قالب پتنت هایى به ثبت رســانده اند. این 
فناورى ها شامل توسعه سیاالت حفارى جدید، بهبود خواص آن ها، ایجاد چندین قابلیت همزمان، بهبود خواص 
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زیست محیطى و دیگر موارد است.

الف) فناورى هاى مورد استفاده در گل حفارى

 فناورى افزایش مقاومت سیال حفارى در برابر دما و فشار باال
این پتنت توسط شرکت توتال و آرکما7 در سال 2007 به ثبت رسیده است و مربوط به تهیه یک نوع سیال 
حفارى جدید با اســتفاده از نانولوله هاى کربنى اســت، که توانایى کارکرد در شرایط دمایى و فشارى باال 
را دارد. در عملیات حفارى با افزایش عمق حفارى و به  تبع آن باال رفتن دما و فشار عملیاتى باید یکسرى 

مــواد افزایش  دهنده وزن به ســیال 
حفارى اضافه شود که عموماً داراى 
مشــکالتى از قبیــل کارایى پایین و 

رسوب بسیار زیاد در چاه هستند. 
در این اختراع از نانولوله هاى کربنى 
به همراه یــک ماده فعال ســطحى 
براى رفع این مشــکل استفاده شده 
است. استفاده ى مقدار اندکى از این 
نانو ذرات (کمتر از 3 درصد وزنى) 
در مقایســه با دیگر مــواد مى تواند 
تنش تســلیم باالتــرى را به ســیال 
حفارى بدهــد و مقاومت آن را در 

برابر دما و فشــار افزایش و توانایى آن را در نگه داشــتن ذرات جامد در خود بهبود دهد. این نانو ذرات تا 
شــرایط دمایى 325 درجه سلســیوس و باالتر پایدار مى مانند. همچنین سیال حفارى تولید شده توسط این 

فناورى راحت تر پمپ خواهد شد و جریان بهترى خواهد داشت.

 فناورى ایجاد چندین قابلیت همزمان در سیال حفارى
این پتنت که در ســال 2011 توسط شرکت بیکر هیوز8 به ثبت رسیده است در مورد استفاده از نانو ذرات 
مختلف که داراى رسانایى باال و هدایت مناسب هستند با هدف بهبود خواص رئولوژیکى، فیلترى، شیمیایى 
و فیزیکى ســیال حفارى است. این نانو ذرات مى توانند نانولوله هاى کربنى، نانو التکس هاى پلیمرى، نانو 
ذرات فلزى، گرافن، خاك رس و دیگر نانو ساختارها باشند که سطح آن ها به وسیله مواد شیمیایى اصالح 
شــده است و خاصیت آب دوستى و یا آب گریزى پیدا کرده اند. بهبود هدایت الکتریکى و گرمایى سیال 
باعث بهبود کارایى ســیال حفارى در عملیات نمودار گیرى و تســت چاه مى گردد. افزودن این نانو ذرات 
به سیال حفارى باعث ایجاد چندین قابلیت همزمان در سیال حفارى از جمله مقاومت در برابر خوردگى، 
کاهش نیروى پسا، تغییر ترشوندگى فیلتر کیک و مواد موجود در ته چاه، کاهش هرزروى سیال حفارى 
و باال بردن توانایى و کارایى ســیال حفارى در حفظ خواص خود در بازه وســیعى از دما و فشار مى شود. 
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همچنین این نانو ذرات به همراه مواد فعال سطحى و یا افزودنى هاى پلیمرى، تشکیل یک ژل مى دهند که 
قادر خواهند بود در برابر نفوذ آب در حین برداشت نفت جلوگیرى کنند. با توجه به موارد مورد ادعا براى 

این اختراع، از این سیال مى توان در عملیات تکمیل چاه نیز استفاده کرد.

 تهیه سیال حفارى جدید
این پتنــت که در ســال 2001 
توسط شرکت اینتوپ9 به ثبت 
رسیده است در مورد استفاده از 
نانو ذرات ابر مغناطیسى (مانند 
فلزات گروه، طال و کادمیم) به 
منظور تهیه یک ســیال حفارى 
جدید است. این فناورى روشى 
ایجاد  بــراى  کارآمــد  بســیار 
تغییــرات مناســب در چگالى 
سیال در دوره هاى زمانى کوتاه 
و همچنین بر اســاس شــرایط 

محیطى مختلف پیشــنهاد مى دهد. این نانو افزودنى با تغییر چگالى ســیال حفارى در شرایط مختلف قادر 
خواهد بود فشــار مناســبى بر روى سازند در حین حفارى ایجاد کند و از آسیب به آن جلوگیرى کند. در 
نهایت در این اختراع یک روش مناسب براى بازیابى نانو ذرات از پساب سیال حفارى ارائه شده است که 

موجب کاهش هزینه تولید این سیال حفارى مى شود.

 فناورى استفاده از برچسب هاى نانومترى به منظور تشخیص مواد شیمیایى در سیال حفارى
این پتنت که در ســال 2011 توسط شرکت هالیبرتون10 به ثبت رسیده است مربوط به استفاده از تگ هاى 
نانومترى هوشــمند به منظور تشخیص مواد شــیمیایى از جمله آنالیت در سیال حفارى است. از این روش 
براى تشــخیص وجود ماده و تعیین ترکیب شــیمیایى، غلظت، دما و خصوصیات دیگر آنالیت اســتفاده 
مى شود. سیال پایه تشکیل دهنده سیال حفارى مى تواند آبى، غیر آبى و یا پایه نفتى باشد و سطح نانو ذرات 
هم اصالح شده است. این نانو ذرات مى توانند نانو ذرات کربنى، پلیمرى، سرامیکى، فلزى، اکسید فلزى و 
نانو حسگرهاى الماسى باشد. همچنین از بنتونیت در 0/5 تا 20 درصد وزنى استفاده شده است. استفاده از 
این نانو ذرات باعث ایجاد حساسیت باال و پاسخ سریع براى تشخیص این مواد مى شود. بر همکنش بین این 
نانو ذرات و آنالیت ممکن است از طریق برهم کنش الکترو استاتیکى، پیوند شیمیایى، جذب (شیمیایى یا 

فیزیکى) و غیره باشد.

 فناورى بهبود خاصیت انسداد سیال حفارى
این فناورى که در ســال 2013 توسط شرکت چاینا پتروکمیکال11 به ثبت رسیده است در مورد استفاده از 
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نانو ذرات سیلیکا به همراه ماده سپیولیت جهت بهبود خاصیت آب بندى سیال حفارى پایه نفتى است. براى 
تهیه این ســیال حفارى از یک ماده امولســیون کننده، یک عامل مرطوب کننده و محلول کلسیم کلراید 
اســتفاده شــده اســت. این فناورى قادر خواهد بود به صورت همزمان هم عملکرد و کیفیت فیلتر کیک 
ایجاد شده بر روى دیواره چاه را بهبود بخشد و از این طریق هم از هرزروى سیال حفارى جلوگیرى کند 
و هم توانایى ســیال حفارى براى پر کردن و بستن شکاف ها و خلل و فرج عمیق موجود در دیواره چاه را 
افزایش دهد. این کار باعث افزایش اســتحکام دیواره چاه مى شــود. همچنین این فناورى از نوسان و تغییر 
زیاد خواص سیال حفارى جلوگیرى مى کند و پایدارى امولسیون سیال حفارى پایه نفتى را بهبود مى بخشد.

 فناورى افزایش استحکام دیواره چاه
فناورى حاضر توســط شــرکت هالیبرتون12 در سال 2003 به ثبت رســیده است و در مورد تهیه یک سیال 
حفارى با اســتفاده از نانو ذرات به منظور ممانعت کننده تورم شــیل در مخازن ماســه  سنگى و لخته سازى 
ذرات معلق در ســیال حفارى اســت. در این فناورى از نانو ذرات عامل اتصــال دهنده عرضى پلى وینیل 
پیرولیدون با نام تجارى VIVIPRINT 540 اســتفاده شده اســت که قادر خواهند بود بدون تأثیر مخرب بر 
روى سیال حفارى، باعث استحکام دیواره چاه شده و از ریزش آن جلوگیرى کنند. این کار از گیرکردن 

لوله ها، هرزروى سیال حفارى و کاهش سرعت حفارى جلوگیرى مى کند.

 کنترل هرزروى سیال حفارى به وسیله نانو ذرات گرافن
در این فناورى که در ســال 2008 توســط دانشگاه رایس به ثبت رسیده اســت از نانو ذرات گرافن و نانو 
پالکت ها به منظور جلوگیرى از هرزروى ســیال حفارى اســتفاده شده اســت. این نانو ذرات ساختارهاى 

مختلفــى دارنــد کــه از لحــاظ 
شــده اند.  عامــل دار  شــیمیایى 
همچنین به منظور معلق کردن این 
نانو ذرات در سیال حفارى از یک 
ماده فعال سطحى اســتفاده شده 
است. ساختار الیه اى و استحکام 
بسیار زیاد باعث مى شود که این 
ذرات با ایجــاد یک فیلتر کیک 
و محدود کردن حفرات بر روى 
دیواره چاه از نفوذ ســیال حفارى 
به درون سازند و آسیب رساندن 
بــه ســازند و همچنیــن تخریب 

زیست محیطى جلوگیرى کنند.
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ب) فناورى هاى مورد استفاده در سیمان حفارى:

 فناورى بهبود عملکرد مواد تأخیر کننده بندش دوغاب سیمان
این پتنت در ســال 2003 توســط شرکت شلمبرژر13 به ثبت رسیده اســت و در مورد استفاده از نانو ذرات 
سیلیکا به عنوان عامل بهبود دهنده مواد تأخیر کننده14 (کند کننده زمان بندش دوغاب سیمان) بر روى یک 
زمان مناســب در حفارى چاه هاى عمیق (دما در انتهاى چاه بیشــتر از 90 درجه سلســیوس) است. این نانو 
ذرات در حالت مایع هستند و قبل از اضافه شدن به دوغاب با مواد تأخیر کننده مخلوط خواهند شد. استفاده 
از این نانو ذرات موجب مى گردد به مقدار کمترى از مواد تأخیر کننده نیاز باشــد. این نانو ذرات همچنین 

باعث سرعت بخشیدن به هیدراسیون سیمان در دماى پایین مى شوند.

 فناورى سرعت بخشیدن به بندش سیمان حفارى در مخازن با دماى پایین
این پتنت در ســال 2010 توسط شــرکت هالیبرتون15 به ثبت رسیده است و مربوط به استفاده از نانو ذرات 
آلومینا به منظور بهبود خواص مکانیکى ســیمان حفارى، ســرعت بخشیدن به تشــکیل سیمان حفارى و 
افزایش کارکرد سیمان در دامنه وسیعى از عملیات سیمان کارى به  خصوص مخازنى که تحت دماى پایین 

هســتند (معموالً کمتــر از 40 
درجه سلسیوس) است. در این 
سیمان حفارى از مواد التکس 
اســتایرن بوتادین استفاده شده 
است. همچنین مى توان از دیگر 
نانو ســاختارها مانند نانو ذرات 
خاك رس، نانو ذرات سیلیکا، 
نانو ذرات اکســید فلزى و نانو 

باریت نیز استفاده کرد.

 فناورى بهبود مقاومت کششى سیمان حفارى
این اختراع نیز در سال 2012 توسط شرکت هالیبرتون16 به ثبت رسیده است. در این فناورى به منظور باال 
بردن مقاومت کششــى برزیلى سیمان حفارى، اســتفاده از نانو لوله هاى غیر آلى پیشنهاد شده است. اضافه 
کردن این نانو ساختارها به سیمان حفارى باعث بهبود چگالى سیمان حفارى نیز مى شود. در این اختراع از 
نانو افزودنى هاى پلیمرى آنیونى براى پخش کردن نانو ذرات در سیمان حفارى استفاده شده است. همچنین 
در این روش براى جلوگیرى از به هم چســبیدن این نانو ســاختارها به منظور استفاده از روش هاى اختالط 

سنتى براى تولید سیمان حفارى از یک روش جدید به منظور تولید این نانو ساختارها استفاده شده است.

 فناورى بهبود ویژگى هاى ساختارى سیمان حفارى
این اختراع در ســال 2008 توســط شــرکت اینتوپ17به ثبت رسیده اســت و در مورد بهبود ویژگى هاى 
ساختارى سیمان تولید شده براى استفاده در حفارى  مخازن نفت و گاز با شرایط ویژه است. سیمان حفارى 
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سنتى تشکیل شده داراى خلل و فرج و فضاهاى خالى درون خود است که در شرایط ویژه مانند هنگامى 
که مقاومت دیواره ســازند کم اســت، نفوذ آب و گاز به درون چاه وجود دارد و یا هنگامى که گاز ترش 
در سیســتم وجود دارد باعث بروز مشکالتى مى شود. از این رو استفاده از افزودنى هاى مختلف مانند نانو 
ذرات به منظور پر کردن این حفرات ضرورى به نظر مى رسد. در این فناورى از نانو ذرات سیلیکا، آلومینا 
و کلســیم اکسید در شکل ها و ساختارهاى گوناگون استفاده شــده است که این مواد باعث کاهش نفوذ 
پذیرى، بهبود خواص مکانیکى، بهبود خواص فیزیکى، شــیمیایى و گرمایى و دیگر خصوصیات سیمان 

تشکیل شده، مى شوند.

 فناورى بهبود خواص سیال حائل
در این فناورى که توســط شرکت شورون 18 توسعه 
داده شده، از نانو ذرات به عنوان عامل افزایش دهنده 
چگالى ســیال حائل استفاده شده اســت. نانو ذرات 
مى توانند مواد مختلفى مانند فلزات، ســرامیک، نانو 
لوله ها، نانو میله ها، پلیمرها و دیگر ساختارهاى نانویى 
باشند که سطح آن ها به صورت شیمیایى اصالح شده 
است. استفاده از این نانو ذرات وزن مخصوص بسیار 
خوبى را در سیال پایه ایجاد مى کند به طورى که نیاز 

به دیگر مواد افزایش دهنده چگالى و گرانروى نیســت. همچنین این ذرات باعث افزایش سازگارى سیال 
حائل با هر دو سیال حفارى و سیمان حفارى مى شوند و توانایى تمیزکارى چاه از طریق بهبود راحتى پمپاژ 

سیال در شرایط آشفته را افزایش مى دهند.

 فناورى تولید سیمان حفارى فوق سبک
این فناورى در ســال 2011 و توسط پژوهشگاه صنعت نفت ایران19 به ثبت رسیده است و مربوط به تبدیل 
ســیمان حفارى سبک به فوق سبک با خواص رئولوژیکى بســیار مناسب براى استفاده در چاه هاى عمیق 
دریایى و چاه هایى با دما و فشار باال در خشکى است. براى تهیه این سیمان از نانو ذرات آب گریز سیلیکا، 
حداقل یک افزودنى مانند مواد کنترل کننده رهایش گاز و مقدار کافى آب استفاده شده است که دوغاب 
بدســت آمده در نهایت مقاومت فشــارى باال (در حدود psi 4550)، تخلخل بسیار پایین، آب آزاد کم، 

خوردگى بسیار کم، زمان تشکیل کوتاه و هرزروى بسیار پایین خواهد داشت.

محصوالت تجاری بر پایه نانو فناوری
شرکت هاى معتبر بسیارى در زمینه تأثیر فناورى نانو بر سیاالت و سیمان حفارى در واحد تحقیق و توسعه خود 
مطالعاتى انجام داده اند که حاصل این تحقیقات به  صورت محصول روانه بازار شده است. در جدول 2 تعدادى 

از این محصوالت به همراه شرکت سازنده و کاربرد آن ها معرفى  شده است.
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تصویر محصولکاربردشرکت سازندهنوع محصولردیف

1
مواد کنترل

 هرزروى گل
™PlatDrill و 

PlatQ™

 Graphene
Nanochem
(Malaysia) 

کنترل هرزروى سیال حفارى 
با استفاده از نانو ذرات گرافن

2
 Nano-based

 �uid loss control
additive YDN-1

 Greatwall Drilling
Company (China)

کنترل هرزروى سیال حفارى 
با استفاده از نانو بنتونایت 

خاك رس
 

3
ماده کنترل هرزروى 

سیال حفارى
Pure-Bore®

 Clear Solutions
(US)

کنترل هرزروى سیال حفارى 
با استفاده از نانو ذرات 
سازگار با محیط زیست

4
نانو افزودنى کلسیم 

کربنات
NPCC-901

 NanoMaterials
 Technology Co.

(Singapore)

- افزایش راون سازى
- ایجاد یک الیه محافظ در 

سیال حفارى

نانو افزودنى سیلیکا5
DP9711

NYACOL (US)

- افزایش مقاومت در برابر 
خوردگى

- کنترل هرزروى سیال 
حفارى

- بهبود خواص سیمان 
حفارى

VICONنانو سیمان حفارى6

- باال بردن عملکرد سیمان 
حفارى

- کاهش اثرات مخرب 
زیست محیطى

نانو افزودنى7
Flocapso™

 Solazyme Inc.
(US)

- افزایش روان سازى سیال 
حفارى

 جدول 2. محصوالت حاصل از به  کارگیرى نانو فناورى گل و سیمان حفارى
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مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى 
و مصاحبه با کارشناســان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به 

فناورى نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهاى نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، «نساجى»، «ساخت وساز»، 

«بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259 :مرکز پخش

1  Water-based-Mud (WBM)

2  Oil-based-Mud (OBM)

3  Synthetic-based-Mud (SBM)

4  Nano-Modi�ed Polyacrylamide

5  Mud Cake

6  Dendrimer

7  US8469118: Drilling �uid containing 
carbon nanotubes; ARKEMA and TOTAL.

8  US8822386: Nano�uids and methods 
of use for drilling and completion �uids; 
BAKER HUGHES.
9  US6579832: Method for treating 
drilling �uid using nanoparticles; INTEVEP.

10  US2013109100: Nanoparticle smart 
tags in subterranean applications; 
HALLIBURTON ENERGY SERVICES.

11  CN104710968: Drilling �uid additive 
and method of use and the sealing 
material; CHINA PETROCHEMICAL.
12  US7786049: Drilling �uids with 
improved shale inhibition and methods 
of drilling in subterranean formations; 
HALLIBURTON.

13  US7674331: Dual function cement 
additive; SCHLUMBERGER.

14  Retarder

15  US8940670: Cement compositions 
comprising sub-micron alumina and 
associated methods; CURTIS PHILIP 
ANTHONY and HALLIBURTON ENERGY 
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 کاربرد فناورى نانو در عایق هاى رطوبت
 کاربرد فناورى نانو در لوله هاى بى صداى فاضالب

 حذف آالینده هاى آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتى

 کاربرد فناورى نانو در صنعت ساختمان
 استفاده از غشاء  نانو لوله کربنى جهت نمک زدایى  و 

تصفیه آب
 کاربرد فناورى نانو در کاشى و سرامیک

  غنى سازى  محصوالت کشاورزى  با نانو کودهاى کالته 
آهن و روى

 کاربرد فناورى نانو در فرآیندهاى ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادى  پاششى
 کیتوسان  پلیمرى زیست  تخریب پذیر در  سامانه هاى 

 دارورسانى
 فناورى نانو و بتن  هاى ویژه

  کاربـرد فناورى نانـو در آنالیزگرهاى جدید صنایع 
 باالدستى نفت

 کاربردهـاى فناورى نانـو در بخش انتقال شـبکه 
برق رسانى

 فناورى نانو و توسعه آن در کشاورزى
 نقش فناورى نانو در ارتقاى کیفى سیمان و مصالح 

پایه سیمانى
 روش تغییر شکل پالستیک شدید (SPD) در تولید 

فلزات نانوساختار
 آلیاژسـازى و فعال سـازى مکانیکى، فناورى تهیه 

نانومواد
 منسوجات ضد میکروب

 کاربرد فناورى نانو در سـازه هاى بتنى هوشـمند با 
قابلیت خود ترمیم  شوندگى

 لوله هاى حرارتـى و کاربردهاى آن در انتقال انرژى 
حرارتى

 کاربـرد فناورى نانو در بهبود عملکرد سـلول هاى 
خورشیدى

 نانوحسگرها جهت پایش شاخص هاى حیاتى بدن
(CDI) سیستم یون زدایى خازنى 

 کاربرد نانو در متالورژى پودر فلزات

 کاربرد فناورى نانو در پوشـش هاى ضد نقش و ضد 
نوشتار

 میکرو/نانو حباب در صنعت آب و فاضالب
 نانو حسگرهاى تشخیص دهنده مواد  منفجره

 اسـتفاده از نانوذرات پلیمرى بر پایـه PLGA براى 
دارورسانى هدفمند

 کاربرد فنـاورى نانو جهت گندزدایى  از آب به  روش 
ازوناسیون

 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکى نانــو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى
 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانو الیاف

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربردهاى فنـاورى نانـو در منسوجات خانگى

 فناورى نانو در تصفیه پساب صنعت نساجى
 نانو حسگرهاى پایش کیفیت آب

 نانوحسـگرهاى مورد اسـتفاده در صنایع غذایى و 
آشامیدنى

 کاربردهاى فناورى نانو در صنعت هوافضا
 فوالدهاى نانو ساختار

(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى 

 کاربرد فناورى نانو در شیشه هاى هوشمند (1)
 نانو آفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناورى نانو درصنعت مقره
 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى

 کاربردهاى فناورى نانو در روغن هاى روان کننده
 نانو افزودنى هاى سوخت

 کاربردهاى نانوالیاف در کشاورزى

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد فناوری نانو در سی�ن و سیال حفاری مجموعه گزارش هاى  
81صنعتى فناورى نانـو




