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در این تحقیق تأثیر افزایه ی نانو ذرات سیلیس��یم آب دوس��ت و آب گریز در گل های حفاری پایه آبی جهت کنترل 
نفوذپذیری و تورم ش��یل ها در خالل حفاری بررسی ش��ده است. جذب آب در شیل ها سبب تورم و در نهایت تمایل 
به ریزش به علت سس��ت ش��دن و از دست دادن مقاومت داخلی آنها می شود. ریزش الیه های شیلی در مسیر حفاری 
چاه س��بب افزایش قطر دهانه ی چاه و همچنین س��بب گیر کردن رشته ی حفاری و در نتیجه از دست رفتن زمان و 
هزینه ی حفاری می گردد. پس از آن افزایه های مختلف گل حفاری )جهت بهبود کنترل جذب آب توس��ط شیل های 
مختلف( ارائه شده اند. در این روش تغییرات وزن و حجم نمونه ی شیل ها درون سیاالت پایه آبی حاوی مواد و یون های 
مختلف بررس��ی شده اس��ت. تغییرات حجمی در اثر تورم شیل یا در اثر خرد شدن یا ریزش نمونه های شیلی ممکن 
اس��ت مثبت یا منفی باش��د. همچنین در اثر جذب آب در داخل نمونه های شیلی، تغییرات وزن نمونه مثبت و در اثر 
خرد شدن، تغییرات وزن منفی است. نتایج نشان می دهد که افزودن نمک KCL به گل های حفاری توانایی کاهش 
جذب آب را به آنها می دهد که این امر تا حدودی به خنثی س��ازی بار س��طحی رس ها بس��تگی دارد. حداکثر کاهش 
جذب آب در ش��یل ها توس��ط نمک KCL در غلظت 2۵ درصد وزنی رخ می دهد که در این غلظت امکان خوردگی 
تجهیزات حفاری زیاد است. همچنین بیشترین جذب آب و ریزش شیل ها در آب شیرین اتفاق می افتد. عالوه بر این 
با افزودن رس های بنتونایت به گل حفاری، تورم ش��یل کاهش می یابد. نتایج نشان می دهند که افزودنی نانوسیلیس 
در غلظت کم )نمونه ی-3( همزمان با رس بنتونایت سبب کاهش نمک پتاسیم تا 1۵ درصد و کارآیی این سیستم به 
اندازه ی نمک 2۵ درصد می ش��ود. نتایج همچنین نش��ان می دهد که نانوسیلیس آب گریز شده، گرچه توانایی انحالل 
در آب را ندارد اما می تواند به س��طح ش��یل چسبیده و حفرات درون آنرا مسدود کند که این امر سبب کاهش جذب 

آب درون شیل ها می گردد.
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به ط��ور کلی انواع ش��یل ها در صنعت نفت ب��ه دو گروه عمده ی 
س��نگ های ش��یلی حاوی کروژن نفتی و س��نگ های شیلی بدون 
کروژن تقسیم می شوند. پتانسیل تولید نفت سنگ های شیلی حاوی 
کروژن، زیاد است و می توان با حرارت دادن به سنگ شیل، کروژن 
را غنی کرده و نفت آنرا تولید نمود. س��نگ های شیلی بدون کروژن 
عموماً به سنگ های رسی اطالق می شود که در الیه ها و سازندهای 
زمین شناس��ی اس��ت و عموماً حین حفاری با آن مواجه می ش��ویم. 
س��ازندهای رسی در اثر تماس با پاالیه ی گل حفاری، متورم شده و 
سبب ریزش دیواره یا گلی ش��دن مته می گردد. غنی سازی کروژن 
در ش��یل نفتی و ناپایداری ش��یل های غیرنفتی در اثر تماس با آب 
وابس��ته به ساختار معدنی سنگ شیل دارد. گل حفاري برای انجام 
وظايف خود بايد از نظر خواص فيزيكي و شيميايي شرايط مناسبي 
داش��ته باش��د. اندازه گيري اين خواص طبق آزمايش هاي استاندارد 
API، مهندس گل را متوجه كوچك ترين تغييرات كرده و او را قادر 
مي س��ازد با خنثي كردن اين تغييرات، گل را در وضعيتی مناس��ب 

نگه دارد. به طور كلي سيس��تم های گل حفاري ش��امل پايه روغني، 
پايه آب��ي و پاي��ه گازي هس��تند. گل هاي پايه روغن��ي جهت تكميل 
چاه هاي نفتي بهتر از گل هاي پايه آبي هس��تند. با اين وجود، معايب 
عمده ی اس��تفاده از آن يعني خطر آتش س��وزي، هزينه ی زیاد و از 
همه مهم تر مشكالت زيست محيطي، باعث توجه بیشتر به گل هاي 
پايه آبي و پايه گازي ش��ده اس��ت ]2و1[. ريزش ديواره هاي شيلي و 
مارني يكي از مش��كالت مهم حفاري چاه هاي نفت و گاز است. اين 
مش��كل عالوه بر تجمع گل و الي، كنده ه��اي حفاري و كنده هاي 
ريزش��ي در مسير حفاري مته و كاهش س��رعت حفاري، خطر گير 
ك��ردن لوله هاي حف��اري را نيز به دنب��ال دارد. بنابرای��ن طراحي و 
انتخاب حاللي مناس��ب با خواص رئولوژي مناس��ب جهت انحالل و 
پاش��اندن كاني هاي رسي به ويژه ايليت، مونت موريلونيت، كلريت و 
كائولينيت مي تواند به طرز چشمگيري هزينه هاي حفاري را كاهش 

دهد ]3و2[.
گير ک��ردن لوله ها عم�وماً ب��ه دو گ�روه گي���ر مكانيكي و گي�ر 
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ناش����ي از اخت���الف فش������ار تقسیم بندی می ش��ود. در اغلب 
س����ازندها ناپاي��داری دي��واره ی چ����اه هنگام��ی رخ می ده��د 
ک��ه تن����ش مؤث��ر در ناحی��ه ی اط��راف چ��اه از اس����تحکام 
س����نگ تج��اوز کند. ام����ا حی��ن حف��اری ش����یل، عوام��ل 
ديگ��ری نی��ز دخال��ت دارن��د. هنگام��ی ک��ه ب��رای حف��اری 
ش����یل ها از گل پاي��ه آب��ي اس����تفاده می ش����ود ع��الوه ب��ر 
عوام��ل پورواالس����تیک، کن�ش ها و واکنش ه��ای ش����یمیايی 
می��ان ش����یل و گل حفاری نی��ز ب��ه ش����دت ب��ر ناپاي��داری 

چ��اه مؤث��ر خواهد بود ]4و3[.
امروزه اس��تفاده از س��یاالت پایه روغنی و س��یاالت پلیمری برای 
کنترل آماس ش��یل ها مرس��وم اس��ت. اما این س��یاالت همان طور 
که از نامش��ان پیداس��ت باعث مش��کالت عدیده ی زیست محیطی 
می شوند. تالش ه��ای زي��ادی ب��ا ه��دف بررس��ی برهم کن��ش 
فیزيک��ی-ش����یمیايی ش��یل در تم��اس ب��ا گل حفاری پایه آبی 
انج��ام ش����ده ک����ه می ت��وان آنه��ا را به دو دس����ته ی کل��ی 
طبق��ه بن����دی کرد. گروه��ی از دانش����مندان ت��الش کردن��د 
جه��ت شبیه س��ازی اي��ن رفت��ار ش��یل، مدل هاي��ی تحلیل��ی 
و ع��ددی ارائ��ه دهن��د. دس��ته ای از محققان، ت��الش خ��ود را 
ب��ر بررس����ی آزمايش��گاهی متمرکز کرده اند. ش��روود در 1993 
تئ��وری پورواالس��تیک خط��ی بی��وت را گس��ترش داد و تأثی��ر 
پتانس��یل ش��یمیايی يون ه��ای موجود در س��یال منف��ذی را در 
مدل وارد کرد. در توس��عه ی اي��ن م��دل، ش��یل را ب��ه ص��ورت 
غش����ايی اي����ده آل در نظ��ر گرفت��ه و از نف����وذ يون ه����ا ب��ه 
درون س����ازند ص��رف نظ��ر ش��ده اس����ت. بر اس��اس مبان��ی 
ترمودينامی����ک، هی����داگ و وون����گ اولی��ن م����دل کام��ل 
کوپ��ل پورواالس����تیک ش����یمیايی را ب��رای بررس����ی ت��ورم 
س����نگ های ج��ذب کنن��ده ی آب در ش����رايط دم��ای ثاب��ت 
ارائ��ه کردن��د. اس����اس اي��ن م��دل رواب��ط پورواالس����تیک و 
معادل��ه ی جري��ان دارس����ی است ک��ه اث��ر اس��مز ش��یمیايی 
و ت��ورم ش����یل در آن لح��اظ ش����ده اس��ت. ي��ک معادل��ه ی 
نف��وذ نی��ز ب��رای بررس����ی نف��وذ يون ه��ا ب��ه درون ش����یل 
اس����تفاده شده اس��ت ]1[. روش��ن و رحم��ان در 2011 م��دل 
هی��داگ و وون��گ را جهت بررس����ي انتق��ال ي��ون ب��ه عل��ت 
اخت��الف فش����ار ب��رای ش����یل های نس����بتاً ت��راوا توس��عه 
دادن��د و تغیی��رات تن��ش و فش����ار منف��ذی در اط��راف چ��اه 

را آنالی��ز کردن��د ]4[.
اس��تاورمن در 19۵1 نخس��تین کس��ی ب��و د ک��ه در م��ورد 

ضري����ب انع��کاس ش����یل، تحقیقات��ی انج��ام داد. او نش����ان 
داد فش����ار اس����مزی اندازه گی��ری ش����ده ب��ه ش����دت ب��ه 
نفوذپذي��ری غش��اء نس��بت ب��ه نمک ه��ای محل��ول بس��تگی 
دارد. فريت��ز و ماري��ن تئ��وری اس��مزی را ب��ه عن��وان مبناي��ی 
جه��ت توجی��ه حرک��ت آب و يون ه��ا در ش��یل ارائ��ه دادن��د. 
آنه��ا ب��ه اي��ن نتیج��ه رس��یدند ک��ه غش��اء ش��یلی اي��ده آل 
نب��وده، يون ها تا حدودی از آن عبور می کنند و ش��یل مثل غشائی 

ش��به تراواس��ت ]۵[.
زارع��ی و همکاران در 1396 طی تحقیقی نانوذرات SiO2 آمورف 
را با استفاده از روشی ساده و کارآمد توسط ماده ای دورریز از صنعت 
کشاورزی به نام سبوس برنج سنتز کردند. گل حفاری پایه آبی با دو 
غلظ��ت 3 و ۵ درص��د وزنی-حجمی به کار رفت. ب��ا گرفتن خواص 
رئولوژی گل پایه و گل پایه ی همراه با نانوذرات و مقایس��ه ی نتایج 
آزمایش ها مش��خص ش��د نانوذرات به کار رفته باعث بهبود خواص 
رئولوژی گل حفاری نظیر افزایش پایداری حرارتی و کاهش صافآب 
 )PPT( می شود. همچنین با استفاده از دستگاه انتقال فشار منفذی
اثر گل حاوی نانوذرات در مسدودسازی منافذ شیلی و کاهش فشار 
منفذی بررس��ی شد. نتایج تحقیقات آنها نش��ان داد که استفاده از 
غلظت 3 درصد نانوذرات س��نتز ش��ده باعث کاهش نرخ نفوذ سیال 
به درون ش��یل ح��دود ۵/6 درصد و با افزایش غلظ��ت نانوذرات به 
۵ درصد به میزان 43/7 درصد از نفوذ س��یال به ش��یل جلوگیری 
می ش��ود که این عامل می تواند از تضعیف خواص مکانیکی الیه های 
شیلی و ریزش آنها هنگام حفاری توسط گل های پایه آبی جلوگیری 
کن��د ]6[. پورخلیل و همکاران در 139۵ تأثیر نانواکس��ید روی را 
بر پایدارس��ازی سازندهای ش��یلی بررسی کردند. در این پژوهش از 
نانوذرات اکس��ید روی استفاده ش��ده که عالوه بر اندازه ی مناسب، 
خواص سطحی مناس��بی نیز دارند. با طراحی آزمایش انتقال فشار 
)PPT(، تأثی��ر اس��تفاده از نانوذرات بر کاه��ش نفوذ آب به نمونه ی 

ش��یلی بررس��ی ش��ده اس��ت. این آزمایش به خوبی افزایش فش��ار 
منفذی سازند )در اثر انتقال فشار گل حفاری به داخل نمونه( را در 
حالت های مختلف نشان داده است. اندازه و خواص سطحی مناسب 
نانوذرات اس��تفاده شده باعث کاهش مؤثر تراوایی شیل و در نتیجه 
کاهش نفوذ آب می ش��وند. با اس��تفاده از غلظت ه��ای 2۵، ۵ و 7۵ 
درصد از نانوسیال اکسید روی، کاهش نفوذ فشار منفذی در مقایسه 

با آب دریا به ترتیب 60، 87 و 96 درصد به دست آمده است ]7[.
نصیری و همکاران در 1393 طی تحقیقی با استفاده از روش های 
تحلیلی و مدل س��ازی عددی تفاضل محدود، واکنش های فیزیکی و 
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ش��یمیایی ایجاد شده بین محلول حفاری پایه آبی و سازند شیلی را 
بررسی کردند. نتایج مدل سازی عددی نشان داد که سیاالت استفاده 
شده در میدان مورد مطالعه, جهت جلوگیری از ناپایداری چاه ناشی 
از تورم ش��یل ها، از کارآئی الزم برخوردارند. همچنین مشخص شد 
که محلول کلرید پتاسیم عملکرد بهتری دارد. به طوری که در حالت 
اس��تفاده از آن کمترین فشار تورم و فشار منفذی ایجاد خواهد شد 
]8[. نوآوری تحقیق حاضر اینست که در آن از کاربرد فن آوری نانو 
به عنوان پوشش��ی برای عدم جذب آب به درون س��نگ های شیلی 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. همچنین نمونه ی سنگ های ش��یلی از یک 
الیه ی سازند ایران تهیه شده و با غوطه ور کردن آنها در آب، جذب 
آب و تورم ش��یل و در نهایت مقدار ریزش شیل را بررسی کرده ایم. 
پس از آن افزودنی های مش��خصی که برای جلوگیری از تورم شیل 

در صنعت استفاده می شود را آزمایش کردیم. مهم ترین و ارزان ترین 
افزودنی نمک KCL اس��ت که سبب کاهش اکتیویته شیل و جذب 
آب می ش��ود. از جمله مضرات اس��تفاده از این ن��وع نمک افزایش 
پتانس��یل خوردگی لوله ی جداری است. لوله ی جداری در تماس با 
س��یاالت خورنده ممکن است از دست برود و باعث عدم یکپارچگی 
ش��ود. پس از آن با اضافه کردن شیل، کاهش حجم و کاهش حجم 
نمونه های شیلی دوباره بررسی گردید و در نهایت این نتیجه حاصل 
ش��د که نانوذرات سیلیس می توانند به عنوان پوششی برای ضد آب 
کردن س��طح سنگ شیل به کار روند. همچنین وجود نانو ذره سبب 
کاهش اس��تفاده از مقدار نمک KCL شد. از آنجا که در این مطالعه 
از نانوذرات با غلظت کم استفاده شده، هزینه ی عملیاتی آن کاهش 

چشمگیری خواهد داشت.

1- روش پژوهش
در این تحقیق ابتدا مش��کالت پایداری سازندها و الیه های شیلی 
در اثر تماس با گل حفاری پایه آبی مرور می شود. تماس گل حفاری 
با ش��یل س��بب جذب آب و تورم شیل هاست. س��نگ های شیلی از 
مینرال های رسی تشکیل یافته اند. بنابراین انواع مینرال های مختلف 
و شیمی رس ها و سنگ های شیلی به طور خالصه مرور شده و سپس 
مکانیزم های مختلف جذب آب در ش��یل ها بررسی می گردد. پس از 
آن افزاینده های گل حف��اری جهت کنترل تورم رس ها و در نهایت 
کنترل جذب آب و تورم ش��یل توسط ذرات نانو بررسی خواهد شد. 
هدف از انتخاب نانوذرات سیلیس��یم توانایی آنها در بس��تن حفرات 
سطح سنگ شیل و ممانعت از نفوذ آب به داخل شیل ها و در نتیجه 
پایداری آنهاس��ت. آزمایش های ارزیابی آماس ش��یل با اس��تفاده از 
روش حجم س��نجی و وزن سنجی انجام خواهد شد. نمونه ی شیل ها 
از س��ازند آسماری تهیه ش��ده و در ابتدا واکنش این شیل ها با آب 
ش��ور آزمایش خواهد بود. جهت بررس��ی جذب نان��وذرات و توزیع 
خرد شدگی در سطح نمونه ی شیل از آنالیز عکس برداری در مقیاس 
نانو استفاده ش��ده است. همچنین برای به دست آوردن مینرال های 

مختلف نمونه ی شیل آنالیز 1XRD به کار رفته است.

2- طراحی آزمایش ها
ش��یل های مورد مطالعه از الیه ی مخزنی آس��ماری هس��تند که 
طی حفاری با مش��کالت زیادی مثل ریزش و ... دارند. نانوس��یلیس 
شامل مجموعه ای از ذرات کوچک SiO2 است که از طریق پیوندهای 
ش��یمیایی ب��ه یکدیگر متصل ش��ده و ذرات بزرگ تری را تش��کیل 

 1  نحوه ی عامل دار شدن ترکیب آب گریز بر سطح نانوذره

FT-IR 2  نتایج آزمایش 

 3  نتایج آزمایش اشباع خطی برای سیاالت مختلف
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می دهند. مزیت اصلی نانوس��یلیس در مقایسه با سیلیس، گستره ی 
س��طح زیاد این ماده اس��ت که باعث می شود در بستر مورد استفاده 
برهم کنش بیشتری از خود نش��ان می دهد. نانوسیلیس کاربردهای 
متنوع��ی دارد. از جمل��ه در صنای��ع رن��گ به عن��وان مات کنن��ده، 
افزایش دهنده ی غلظت، مقاومت محیطی و خواص سایشی استفاده 
می ش��ود. نانوسیلیس کاماًل شفاف اس��ت و می تواند در پوشش های 
ش��فاف اس��تفاده گردد. نانوس��یلیس همچنین می تواند در صنعت 
الس��تیک به عنوان پرکننده اس��تفاده شده و اس��تحکام و طول عمر 
الس��تیک را افزایش دهد. این جایگزینی عالوه بر حذف مش��کالت 
زیس��ت محیطی، مصرف انرژی جهت حرکت و مقدار صدای ناشی از 
حرکت را کاهش می دهد. نانوسیلیس در سازه های بتنی و ترکیبات 
س��یمانی، مقاومت محیطی بتن نهایی را افزایش می دهد. استفاده از 
این ماده همچنین باعث بهبود خواص سایش��ی و استحکام ترکیب، 
کاهش نفوذپذیری و کاهش حجم خش��ک س��یمان می شود. در این 
مطالعه از دو نوع نانوسیلیس آب دوست و آب گریز استفاده شده است. 
نوع نانوس��یلیس آب دوس��ت به خوبی در آب حل می شود و پایداری 
خوبی در آب دارد. س��طح نانوسیلیس آب گریز، با پوشش آب گریزی 
عامل دار شده اس��ت. از روش های شیمیای برای عامل دار کردن نانو 
اس��تفاده می شود. شکل-1 نحوه ی عامل دار شدن ذرات نانو را نشان 
می دهد که در واقع با استفاده از روش 2VTMES انجام شده است.

جهت بررسی برقراری پیوند گروه OH- به سطح نانوذره از آزمایش 
FT-IR3 استفاده گردید. شکل-2 نتایج این آزمایش را نشان می دهد.

 پس از س��اخت نانوذره آزمایش ها و طراحی آنها جهت بررس��ی 
تأثیر انواع نانوس��یلیس در کنترل آش��ام و هیدراسیون شیل انجام 
می شود. نحوه ی بررسی بدین صورت است که جذب آب در شیل ها 
س��بب تغییرات وزنی و حجمی نمونه ش��یل می گردد. تفسیر نتایج 
باید همزمان انجام ش��ود. مثاًل اگر جذب آب در شیل سبب ریزش 
بخش��ی از نمونه و خرد شدن آن نش��ود وزن نمونه به صورت خطی 
افزایش می یابد. اما معموالً نمونه ی ش��یل، خرد شده و ممکن است 
وزن نمونه منفی گردد که این امر نشان دهنده ی ریزش نمونه شیل 
اس��ت. پس از آن اگر تغییرات حجم نمونه بدون ریزش باشد سبب 
افزایش حجم می ش��ود و در صورت ریزش و خرد ش��دن بخشی از 
نمون��ه، تغییرات حجم منفی خواهد ب��ود. بنابراین با ثبت تغییرات 
حج��م و وزن نمونه ی ش��یل می ت��وان تغییرات هیدراس��یون را در 
س��یاالت مختلف ثبت کرد. در روش وزن س��نجی نمونه ی شیل در 
حالت غوطه وری در س��یال قرار گرفته و س��پس با یک سنس��ور یا 
ت��رازوی وزنی تغییرات وزن ثبت می ش��ود. در حالت ثبت تغییرات 

حجمی با اس��تفاده از روش های حجم س��نجی، تغیی��رات نمونه ی 
ش��یل ثبت می گردد. عالوه بر ثبت تغییرات حجمی و وزنی، بررسی 
اشباع ش��دگی و جذب انواع مینرال های شیل نیز انجام می شود. در 

 4  نمــودار رئولــوژی گل حفــاری پایه حــاوی ذرات نانوســیلیس آب دوســت در 
غلظت های مختلف

 5  نمودار رئولوژی گل حفاری پایه حاوی ذرات نانوسیلیس آب گریز

 1  انواع مینرال های سنگ شیل

Weight percent(%) Mineral Components

12Quartz

12Plagioclase Feldspar

0.5Potassium Feldspar

5Calcite

12Dolomite

11Smectite/Chlorite mixed layer

41Illite

5Kaolin

1Chlorite

0.5Pyrite
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این حالت نمونه ی ش��یل در محفظه ی مخصوص قرار گرفته، سپس 
با جذب آب، حجم نمونه افزایش می یابد. این آزمایش را جذب آب 

خطی )LSM(4 می گویند.

3- بحث و نتایج
ابتدا س��اختار مینرال های سنگ شیل موجود در الیه ی آسماری 
توس��ط آزمایش XRD بررسی می ش��ود. جدول-1 نتایج آنالیز این 
آزمای��ش را نش��ان می دهد. همانطور که دیده می ش��ود عمده ترین 
مینرال رس��ی این س��نگ ش��یل مینرال ایلیت اس��ت که در واقع 

نشان دهنده ی ساختار عمده ی رسی موجود در این سنگ است.

4- آزمایش های جذب آب خطی
در این قس��مت نمونه های مختلفی از س��یاالت آماده شده اند که 
اشباع شیل در آنها بررسی می شود. ابتدا تغییرات آشام یک نمونه از 
سنگ ش��یل در آب شیرین و سپس یک نمونه گل حفاری پایه آبی 
ک��ه عمدتاً از آب و بنتونایت تهیه ش��ده به عن��وان گل پایه آبی مد 
نظر قرار داده می ش��ود. گل پایه آبی تهیه ش��ده به عنوان سیال پایه 
و اصلی آزمایش در نظر گرفته ش��ده و تأثیر س��ایر افزایه ها به گل 
حفاری نسبت به این سیال سنجیده می شوند. گل پایه از 1۵ درصد 
بنتونایت و ۵ درصد نمک تش��کیل شده است. سپس سیال سوم با 
اف��زودن نم��ک KCL به گل حفاری پایه در غلظت مش��خص تهیه 
می ش��ود. در نهایت س��یال چهارم با به کار ب��ردن افزایه های نانو در 
غلظت مش��خص به گل قابل تهیه است. در شکل-3 درصد تغییرات 
آشام ش��یل در سنگ نش��ان داده شده اس��ت. همان طور که دیده 
می ش��ود بیشتر آشام ش��یل در آب ش��یرین و کمترین آشام شیل 
در س��یال گل حفاری به همراه نانوذرات سیلیس حاصل شده است. 
ع��الوه بر این همانطور که دیده می ش��ود مق��دار افزایه ی KCL به 
آب ش��یرین س��بب کاهش چشمگیر اشباع و آش��ام شیل شده که 
این امر نتیجه ی فعالیت یونی KCL در س��نگ ش��یل است و سبب 
خنثی س��ازی اش��باع س��یال می گردد. در انتها با افزودن سیال گل 
حفاری بنتونایتی به همراه KCL جذب آب بیش��تر کاهش می یابد؛ 
چراکه بخش��ی از جذب آب توسط مینرال های بنتونایت موجود در 

سیال کنترل می شود.
در نهایت با افزودن ذرات نانوس��یلیس تغییر محسوس��ی در این 
تغییرات داده نشده اما به هر حال در غلظت کم نانو، جذب آب کمی 
کاهش یافته است. ش��کل-3 این تغییرات را نشان می دهد. پس از 
بررسی مربوط به اشباع نمونه ی شیل رفتار رئولوژی گل حفاری پایه 
و گل حفاری حاوی ذرات نانو بررس��ی شدند. شکل-4 این تغییرات 
را برای گل حفاری پایه آبی و گل حفاری حاوی ذرات نانوس��یلیس 
آب دوست نش��ان می دهد. همانطور که دیده می شود افزودن ذرات 
نانوس��یلیس آب دوست در غلظت کم سبب کاهش تنش تسلیم گل 

 2  تغییرات حجم نمونه ی شیل در آب شیرین و آب حاوی نمک KCL در 
غلظت های مختلف

25% KCl+ 15آب% KCl+ 5آب% KCl+ سیال نمونهآبآب
Time(s)درصد تغییر حجم

00000

-12.61-16.66-23.33-52.947200

-15.13-20.83-30-64.714400

-16.24-23.25-34.12-65.321600

-17.16-24.61-35.39-67.2128800

-18.21-26.11-36.89-67.7136000

-20.22-28-38.91-67.5343200

-21.4-28.52-41.23-69.3457600

-21.8-29.16-43.33-70.5872000

-24.55-29.16-46.66-73.5286400

KCL 6   تغییرات حجم نمونه ی شیل در آب شیرین حاوی نمک 

 7  نمودار تغییرات وزن نمونه ی شیل در گل حفاری حاوی ذرات نانو با گذشت زمان
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حفاری ش��ده که این امر به علت بار منفی س��طحی این ذرات است 
که س��بب دافعه ی صفحات رسی از یکدیگر می گردند. عالوه بر این 
شکل-۵ تغییرات رئولوژی سیال پایه و ذرات نانوی آب گریز را نشان 
می ده��د اما در این حالت هنگام حل غلظت تنش تس��لیم در حال 
افزایش است؛ چراکه ذرات آب گریز مانند ذرات جامد اضافی در گل 

رفتار می کنند که سبب افزایش تنش تسلیم می  شوند.

5- اندازه گیری تغییرات حجمی شیل
پس از بررس��ی آزمایش��گاهی تغییرات حجم ش��یل دس��تگاه 
اندازه گی��ری خطی، تغیی��رات حجمی و وزنی نمونه های ش��یل 
در درون س��یال آزاد بررسی می ش��ود. در ابتدا برای سیاالت آب 
ش��یرین حاوی نمک KCL مقدار جذب آب بررس��ی شده است. 
جدول-2 داده های این آزمایش و شکل-6 تغییرات حجم نمونه ی 
ش��یل برای سیاالت مختلف را نشان می دهد. همان طور که دیده 
می ش��ود با افزایش غلظت یون KCL برای سیاالت مختلف مقدار 
جذب آب درون نمونه ی شیل ها و تغییرات حجم کاهش می یابد. 
تغییرات حجم برای آب شیرین تقریباً برابر 70- درصد است. در 
حالی که همین مقدار برای آب ش��یرین حاوی 2۵ درصد غلظت 
KCL برابر 2۵ درصد اس��ت. پس از بررسی تغییرات آشام نسبت 

ب��ه ی��ون KCL آزمایش های تغییرات وزن��ی و حجمی برای گل 
حفاری ح��اوی یون KCL در غلظت ثابت و ذرات نانو س��یلیس 
آب دوس��ت و آب گریز در غلظت ه��ای مختلف تا یک درصد وزنی 

بررسی شده است.
جدول-3 داده های آزمایش تغییرات وزن نمونه ی شیل برای شش 
نوع سیال مختلف شامل سیال حاوی نانوذرات آب گریز در غلظت های 
مختلف و نانوذرات آب دوست در غلظت های مختلف را نشان می دهد. 
ش��کل-7 تغییرات وزنی نمونه ی ش��یل را برای سیاالت و نمونه های 
مختلف نش��ان می دهد. همان طور که دیده می شود عموماً تغییرات 
وزن مثبت اس��ت که نشان دهنده ی جذب آب بیشتر از ریزش شیل 
است. همچنین شکل-7 نشان می دهد که در زمان های اولیه همه ی 
نمونه ها جذب آب داشته اند؛ چراکه باعث افزایش پیک نمودار تغییر 
وزن ش��ده اس��ت. عالوه بر این در زمان های بعدی با گذش��ت زمان 
تغییرات وزن کاهش��ی بوده که نشان از ریزش نمونه ی شیل ها دارد. 
در ادامه همان طور که دیده می ش��ود س��یال حاوی 0/1 درصد نانو 
ذره ی آب دوس��ت کمترین  تغییرات وزن را به خود دیده که نش��ان 
می دهد ذرات نانو با بستن حفرات ریز سطح شیل های سنگی سبب 
کاهش نفوذ آب به درون س��نگ شیل می ش��وند. شکل-8 تغییرات 

حجم نمونه ی شیل ها در سیاالت مختلف را نشان می دهد. همان طور 
که دیده می ش��ود عموماً نمونه ها با گذشت زمان دچار ریزش و خرد 
شده اند که سبب منفی شدن تغییرات حجم نمونه ها منفی  می گردد. 

 9  مقایسه ی نهایی تغییرات حجم شیل برای همه ی سیاالت حفاری ساخته شده

 3  تغییرات وزن نمونه ی شیل در گل حفاری پایه بنتونایتی حاوی KCL و 
ذرات نانوسیلیس در غلظت های مختلف

شماره ی  نمونه654321

1% 
 نانوآب  گریز
+12% Kcl

0.6% 
 نانوآب  گریز

+12% Kcl

0.2% 
 نانوآب  گریز

+12% Kcl

1% 
 نانوآب   دوست
+12% Kcl

0.6% 
 نانوآب   دوست
+12% Kcl

0.2% 
 نانوآب   دوست
+12% Kcl

زمان

0000000

6.218.69.235.126.268.767200

7.639.2310.125.847.979.071400

7.439.438.316.328.249.8421600

7.128.326.276.127.56.8128800

6.317.286.476.727.625.2536000

6.327.326.926.58.414.4143200

6.126.236.125.947.405.3757600

6.437.315.686.276.975.1272000

 8  نمودار تغییرات حجم نمونه ی شیل در گل حفاری حاوی ذرات نانو با گذشت زمان
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همان ط��ور ک��ه دیده می  ش��ود نمونه ی ح��اوی 0/3 درص��د وزنی 
نانوذره ی س��یلیس آب دوس��ت، کمترین تغییرات حجمی مش��ابه با 
نمودار تغییرات وزنی را نشان می دهد. دلیل این امر کاهش نفوذ آب 
به درون سنگ شیل به دلیل بسته شدن حفرات ریز موجود در نمونه 
س��نگ های شیلی توسط ذرات نانو بوده اس��ت. در نهایت شکل -9 
تغییرات حجم نمونه ی ش��یل ها را برای انواع مختلف سیاالت نشان 
می دهد. همان طور که دیده می ش��ود سیال حاوی 0/1 درصد وزنی 
کمترین تغییرات ش��یل را دارد و سیال بعدی گل حفاری حاوی 2۵ 
درصد وزنی نمک KCL است. این امر نشان می دهد که وجود سیال 
 KCL حاوی نانوذره در غلظت کم و توانایی کاهش استفاده از نمک
به اندازه 10 درصد وزنی را دارد که با توجه به مقدار خوردگی نمک 
در تجهیزات صنعتی امر مهمی اس��ت. ش��کل-10 تصویر میکرونی 
SEM گرفته ش��ده از سطح سنگ شیل را نشان می دهد. همان طور 

که دیده می ش��ود ذرات نانو س��یلیس می توانند با پوش��اندن سطح 

شیلی، حفرات ریز را مسدود سازند.

نتیجه گیری
 نتایج نش��ان می دهد که ذرات نانوس��یلیس با غلظت کم قادرند با 
بس��تن حفرات ریز موجود در سطح سنگ شیل سبب کاهش نفوذ 
س��یال به درون سنگ ش��وند و در نتیجه سبب کاهش خردشدگی 
شیل گردند. همچنین با توجه به اینکه نانوسیلیس آب گریز استفاده 
ش��ده به خوبی در گل حفاری قابل حل نیست و در برخورد با سنگ 
شیل بال فاصله در حفرات سنگی شیل به دام افتاده و سبب کاهش 
نفوذ فیلتراسیون شیل می شود. همچنین افزایه های نانوسیلیس در 

گل حفاری نیز سبب بهبود رئولوژی سیال پایه آبی می گردد.
 بیش��ترین جذب و آشام سنگ شیل در س��یال آب شیرین اتفاق 

افتاد.
 ب��ا افزایش غلظت نمک KCL در آب ش��یرین تا 2۵ درصد وزنی 

آشام شیل به کمترین مقدار خود می رسد.
 با افزودن بنتونایت به آب شیرین نیز جذب و آشام کاهش می یابد.
 ب��ا افزودن ذرات نانوس��یلیس آب دوس��ت در غلظ��ت 0/1 درصد 
وزنی به گل حفاری بنتونایتی حاوی 1۵ درصد نمک KCL س��بب 

کمترین نفوذ در شیل شد.
 افزودن نانوسیلیس آب گریز نیز باعث کاهش نفوذ سیال به داخل 

سنگ شیل شد.
 اس��تفاده ی 0/1 درصد وزنی از نانوذرات س��بب کاهش استفاده از 
نمک KCL به اندازه ی 10 درصد وزنی می شود که نقش قابل توجهی 

در کنترل خوردگی تأسیسات خواهد داشت. 
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1. X-ray diffraction
2. Vinyl Tries; 2-Metoxy; EthoxySilane

3. Fourier transform infrared
4. Linear Swelling
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