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یک عملیات موفقیت آمیز حفاری بستگی زیادی به اثربخشی سیال 
حفــاری مورد اســتفاده دارد.]1[ حفاری با اســتفاده از یک مته ی 
حفاری متصل به یک رشــته ی طوالنی از لوله ها انجام می شــود که 
بــا اعمال وزن روی مته و چرخش آن، ســنگ زیــر مته به قطعات 

کوچک تری خرد می شود. 
سیال حفاری از سطح، از طریق لوله به مته انتقال می یابد، خرده های 
تولید شــده را حمل می کند و آنها را به ســطح زمیــن، جایی که 
تجهیزات جداسازی خرده ها را از سیال حفاری جدا می کند، انتقال 
می دهد. ســپس از طریق پمپ ها دوباره بــه درون چاه بازمی گردد. 
البته سیاالت حفاری وظایف دیگری را نیز انجام می دهند که از میان 

آنها می توان به این موارد اشاره کرد: 
 کنترل فشارهای زیرسطحي 

 پایداری دیواره ی چاه 
 تحمل بخشی از وزن رشته ی حفاری با اعمال نیروی شناوری 

 سرد و روان کردن مته و رشته ی حفاری
بنابراين این گونه ســیاالت باید به گونه ای ساخته شوند تا بتوانند در 
شرایط ســخت محیطی از لحاظ دما و فشــار وظایف خود را انجام 
دهند و به سازندهای در حال حفاری کمترین آسیب را برسانند.]2[

براي اکتشاف و بهره برداري از میادین هیدروکربنی جدید در محیط 
زیرســطحی تحت شرایط فشــار و درجه حرارت باالHP/HT(1(، نیاز 
به اســتفاده از سیاالت حفاری اســت که بتوانند خواص رئولوژیکی 
و فیلتراســیون خود را در چنین شــرایطی ســخت محیطی حفظ 
کنند.]3[ در زمینه ی فناوری نانو پیشــرفت های متعددي در صنایع 
مختلف از جمله صنعت حفاری حاصل شده است که توانسته کمک 
قابل توجهی به بهبود عملیات حفاری کنــد.]4[ ذرات نانوNP(2( به 
دلیل داشــتن اندازه ی کوچک و هچنین سطح بزرگ در مقایسه با 
حجم ناچیز آنها دارای خواص فیزیکی و شــیمیایی ویژه ای هستند. 
چنین خصوصیاتی باعث می شــود تا نانوذرات در مقایســه با سایر 
افزودنی های ســیال حفاری، بهتر پاسخگوی نیازهای زیرسطحی ما 
در هنگام حفاری باشند.]5[ بنابراین صنعت حفاری می تواند به طور 

قابل توجهی از فناوری نانو بهره مند شود. 
از مهم ترین مزایای نانوذرات که ما را به ســمت استفاده ی بیشتر از 
این مــواد در صنعت حفاری ترغیب می کنــد می توان به این موارد 

اشاره کرد: 
1- از نانوذرات می توان در زمینه ی طراحي سیاالت حفاری هوشمند 
به منظور دستیابی به خصوصیات مدنظر عملیاتی، برای پاسخگویی 
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نانومواد، مواد مهندســی شــده با ابعاد 100-1 نانومتر هســتند. نانوســیاالت، به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی 
منحصربه فــرد دارای ویژگی های متمایز هســتند. در صنعــت حفاری این مواد عمدتا به عنوان مواد مناســب برای 
فرمول ســازی سیال حفاری با خواص رئولوژیکی و فیلتراسیون موردنیاز در نظر گرفته می شوند. طی سال های اخیر، 
چندین محقق اســتفاده از نانوذرات مختلف برای فرمول سازی سیاالت حفاری با خواص پیشرفته را بررسی کرده اند 
که می توانند در محیط های ته چاه، به ویژه در شــرایط فشار و دمای باال )HP/HT( انتظارات ما را برآورده کنند. این 
مقاله به طور خالصه پیشــرفت های اخیر در زمینه ی اســتفاده از نانوذرات به عنوان مواد افزودنی در سیاالت حفاری 
به منظور ارائه ی ویژگی های بهینه ی رئولوژیکی، فیلتراسیون و همچنین افزایش ثبات شیل و پایداری چاه را بررسی 
می کند. اندازه، شکل و نوع ذرات نانو، غلظت حجمی، افزودن سورفکتانت های مختلف عواملی هستند که در این مقاله 
مورد بحث قرار می گیرند. نتایج به دســت آمده از مطالعات مختلف نشان می دهد که نانوذرات پتانسیل زیادی برای 
اســتفاده به عنوان مواد افزودنی سیال حفاری برای غلبه بر مشــکالت حفاری دارند. با این وجود، هنوز چالش هایی 
وجود دارد که باید برای بهره برداری کامل از توانایی چنین ذراتی مرتفع شود. سرانجام فرصت های تحقیق در آینده 

شناسایی و مورد بحث قرار می گیرد.
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هرچه بهتر به نیازهای زیرسطحی استفاده کرد.
2- به دلیل پیشرفت علم در ساخت این مواد، امروزه می توان با توجه 

به نیازهای فنی، نانومواد مدنظر را با هزینه ی معقول تولید کرد.
همچنین در طول چند ســال گذشــته نیاز به ســیاالت حفاری با 
ویژگی های موردنیاز، محققان را بر آن داشــته تا توسعه ی سیاالت 
حفاری پیشرفته را با اســتفاده از نانوذرات مختلف به عنوان ماده ی 

افزودنی بررسی کنند. 
در حالی که بیشتر کارهایي تاكنون گزارش شده به صورت کارهای 
آزمایشــگاهی بوده است، گزارش هایی نیز از کاربرد میدانی این ماده 
در سال های اخیر منتشر شده است.]6و7[)همچنين براي اطالعات 
بيشــتر در مورد کاربرد فناوری نانو در فرموالســیون سیال حفاری 

مي توان به مقاالت]8و9[ در قسمت منابع اشاره كرد.(
مدل سازی رئولوژی ســیاالت حفاری به عنوان تابعی از نرخ برشی، 
نســبت حجمی و دمای ذرات نانو، برای رســیدن به برنامه ریزی و 
برآورد هزینه ی نهايي بســيار حائزاهميت است. جنبه های متفاوتی 
نیز تاکنون برای مدل سازی محاسباتی ما برای طراحی و برنامه ریزی 

گزارش شده است.]10-12[
در این مقاله، مروری بر اســتفاده از نانوذرات مختلف برای دستیابی 
به فرمول ساخت سیاالت حفاری دارای ویژگی های خاص در جهت 
نیاز ما ارائه شده است. در این راستا، به دنبال بررسی اثر نانومواد بر 

روی خواص متفاوت گل حفاری هستیم. 
از خصوصیات ســیال حفاری، مواردی که به راحتی توسط نانوذرات 
قابل اصالح هســتند، رئولوژی و کنترل هرزروی ســیاالت، پایداری 

شیل و دیواره ی چاه، تعلیق خرده ها و خصوصیات حرارتی هستند.

2 - رئولوژی و کنترل هرزروی سیال حفاری
1 -2 - مطالعات آزمایشگاهی 

نظــارت و کنتــرل خصوصیــات رئولوژیکــی ســیال حفاری بخشــی 
جدایی ناپذیر از تالش ها در حفر چاه های نفت و گاز اســت.]13[ به طور 
مثال برای بررســی میزان افت فشــار اصطکاکی ســیال در طول مسیر 
چاه، نیازمند دانســتن دقیق خواص رئولوژیکی ســیال حفاری هستیم. 
با حرکت ســیاالت در چاه، مشــخصات رئولوژیکی آنهــا دچار تغییرات 
قابل توجهی می شوند. همچنین تاثیرات عواملی همچون دما، فشار، زمان 
و نرخ برش بر روی ســیال، پیش بینی و محاسبه ی رئولوژی سیال را در 
طول مســیر چاه پیچیده تر می کند.]14[ بنابراین برای محاسبه ی دقیق 
خصوصیات مربوط به رئولوژی سیال، نیازمندیم تا خصوصیات سیال پایه 

و مکانیزم های مربوط به جریان سیال را به خوبی بشناسیم.]15[ 
عالوه بر رئولوژی، کنترل هرزروی ســیال خاصیت دیگری است که برای 

حفاری ایمن و کم هزینه، باید به حداقل رســانده شــود. هجوم سیاالت 
خارجی، مانند فیلتراســیون گل حفاری، به داخل ســازند حفاری شده، 
یکی از مهم ترین دالیل تشــکیل آسیب سازند و در نتیجه ی آن کاهش 
بهــره وری و تزریق پذیری مخزن اســت کــه بعضا نیازمنــد تحریک و 
انگیزش های پرهزینه و حتی از دست دادن تولید می شود.]16[ در حین 
حفاری، هرزروی ســیاالت به داخل سازند به دلیل اختالف فشار طبیعی 
بین چاه و مخزن اتفاق می افتد، زیرا در بیشــتر موارد و به دالیل ایمنی، 

چاه ها با فشاری بیشتر از فشار مخزن حفاری می شوند. 
به دلیل تجمع مــواد جامد گل حفاری روی دیــواره ی چاه، یک کیک 
گل در ســطح سازند تشکیل می شود که مقدار مطلوب هرزروی سیال و 
رسوب کیک گل نازک و غیرقابل نفوذ می تواند مشکالت آسیب را کاهش 
دهد.]17[ بســیاری از محققان تالش کردند تا به جای پلیمرهای رایج 
از نانوذرات به عنوان کنترل کننده ی رئولوژی و فیلتراســیون در سیاالت 

حفاری استفاده کنند. 
امان اهلل و همکاران]5[ بر روی ســه ســیال حفاری پایه  نانو کار کردند. 
نتایج آزمایش آنها نشان داد که گل حفاری پایه  نانو، باعث ایجاد خواص 
رئولوژیکی در دامنه ی مناسب می شود. به عالوه آنها دریافتند که افزودن 
نانومواد به گل حفاری باعث کاهش قابل توجهی در هرزروی ســیاالت و 

همچنین تشکیل کیک گل نازک بر روی دیواره ی چاه می شود.
ژانگ و همکاران ]18[خواص رئولوژیکی ســیاالت بنتونایتی 5درصد وزنی 
)به عنوان ســیال پایه( حاوی غلظت های مختلف )0.5 و 5درصد وزنی( از 
نانواکســیدآهن)Fe2O3( ،)3و 30 نانومتــر( در دماهــا )200-20 درجه ی 
ســانتی گراد(  و فشارهای )100-1 اتمســفر( متفاوت را مورد ارزیابی قرار 
دادند. نتایج آنها نشان داد که افزایش غلظت نانواکسیدآهن در سوسپانسیون 
بنتونایت منجر به افزایش تنش تسلیم3)جدول1(، ویسکوزیته و فعل وانفعاالت 

بین اجزای سیال)شکل1( می شود. 
آنها این بهبود رئولوژیکی را به این واقعیت نسبت دادند که نانواکسیدآهن 
در ســطح ذرات رس به طور تصادفی به صورت پراکنده قرار مي گيرد و 
پیوندهایــی بین ذرات بنتونایت ایجاد می کنــد که به نوبه ی خود باعث 

ایجاد حالت ژالتینی ذرات بنتونایت می شود. 
عالوه بر این، آنها آزمایشات فیلتراسیون استاندارد )API( را در نمونه های 
توسعه یافته انجام دادند و بيان داشتند كه حداکثر کاهش هرزروي سيال 
با افزودن 0.5درصد وزنی نانواکســیدآهن 30 نانومتری حاصل مي شود. 
اين پديده اين گونه توجيه شد كه در نزديكي اين مقدار بحراني، نيروهاي 
جاذبه و دافع ســطحي به گونــه اي عمل مي كنند كه ســطح صفحات 
بنتونايت در كيك گل ايجاد شده، بيشتر در مقابل يكديگر قرار بگيرند و 

به اين صورت سطح نفوذ براي سيال كاهش پيدا مي كند.
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  1     تغییر تنش تسلیم به عنوان تابعی از  میزان نانوماده ی Fe2O3 در 5درصد وزنی محلول سوسپانسیون بنتونایت در دمای 25 درجه ی سانتی گراد و فشار اتمسفر]18[

Yield Stress (Pa)Samples

1.27BF

1.80BF + 0.5 wt % Fe2O3 NP )30 nm(

7.67BF + 5.0 wt % Fe2O3 NP )30nm(

3.33BF + 0.5 wt % Fe2O3 NP )3nm(

36.89BF + 5.0 wt % Fe2O3 NP )3nm(

بــري و همــكاران]19[ مطالعات خود را بر روي خــواص رئولوژي 
و فيلتراســيون ســيال بنتونايتــي حــاوي غلظت پاييــن از مواد 
جامــد قرار دادند. آنهــا در آزمايش های خود از 3 نــوع نانوماده ی 
اكســيدآهن)Fe2O3(، هيبريد رس ـ  اكسيدآهن ICH و هیبرید رسی 
آلومینوســیلیکا)ASCH( اســتفاده کرده و آزمایش را در دما و فشار 
بــاال )200 درجه ی ســانتی گراد و 70 بار( و پاییــن  )25 درجه ی 
ســانتی گراد و 6.9 بار( تکرار کردند. بر اساس مشاهدات آنها، هر دو 
عامل فشاری و دمایی بر روی خواص سیال حفاری اثرگذار است ولی 
اثر تاثیر دمایی به مراتب بیشتر است. همچنین آنها نتیجه گرفتند که 
در یک نرخ برش ثابت، سیاالت حاوی نانوذرات Fe2O3 و ICH میزان 

تنش برشــی بیشتری را نسبت به سیال پایه )محلول سوسپانسیون 
5درصــد وزنی بنتونایت( از خود نشــان می دهند، در حالی که این 
رونــد کامال بــرای محلول حاوی ASCH به صورت معکوس اســت.

)شکل2الف( بر اساس نتايج حاصل از آزمايش هاي فيلتراسيون، بري 
و همكاران نتيجه گرفتند كه در دما و فشــار پایین، افزودن نانومواد 
ICH و ASCH به محلول سوسپانســيون بنتونايت قادر است تا میزان 
هرزروی گل را به ترتیب به اندازه ی 37 و 47درصد نسبت به سیال 
پایه )گل 5درصد وزنی بنتونایت( کاهش دهد)شــکل2الف( که این 
میزان برای گل حاوی هر دو نانوماده در دما و فشــار باال به اندازه ی 

47درصد خواهد بود.

 1  ویسکوزیته ی ظاهری نمونه های سیال بنتونایت همراه و بدون افزودن نانوذرات به عنوان تابعی از سرعت برشی در دمای 25 درجه ی سانتی گراد و فشار اتمسفر]18[
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 2  الف( تنش برشــی در مقابل نرخ برش برای ســیاالت مختلف در دمای 25 درجه ی ســانتی گراد و فشــار 6.9 بار - نمودارها بر اساس مدل هرشل باکلی کشیده 

شــده اند- ب( میزان حجم تجمعی فیلتراســیون به عنوان تابعی از جذر زمان]19[

در ادامــه، آنهــا آزمایش فیلتراســیون را هنگامی که بــه اندازه ی 
0.5درصــد وزنی از دو نانوماده ی nm ،Fe2O3 3 و nm 30 اســتفاده 
کردند، انجام دادند. نتایج آزمایش ها نشان داد که برخالف انتظار، در 
دما و فشــار پایین میزان هرزروی گل نسبت به سیال پایه برای این 

دو نانوماده به ترتیب 11.5 و2.1درصد افزایش می یابد. 
برخالف این نتایج، نتایج آزمایش ها در دما و فشار باال کامال معکوس 
بوده و برای این دو ماده به ترتیب شاهد کاهش 27.6 و 23.4درصد 
از هرزروی خواهیم بود. نویســندگان، این پدیده را این گونه توجیه 
کردند که در دما و فشار باال، نانوذره ی Fe2O3 جایگزین + Na  شده و 
به این صورت باعث پراکنده سازی ذرات و ایجاد یک کیک گل ناتراوا 

و نازک می شود.
چراغیان و همکاران]20[ بر روی یک ترکیب جدید ســنتز شده از 
نانوســیلیس و رس جهت بهبود خواص رئولوژیکی و فیلتراســیون 
گل های پایه آبی کار کردند. ســنتز Clay/SiO2 با روش هیدروترمال 

با موفقیت انجام شد. 
نتایج نشــان داد که افزودن نانوذرات خواص رئولوژیکی و هرزروی 
سیاالت را بهبود بخشید. همچنین متوجه شدند که ذرات نانو باعث 
ایجاد ثبات حرارتی سیال حفاری می شود. همچنین نتایج آزمایشات 
نشان داد که نانو Clay/SiO2 در دمای پایین تا 60درصد و در دمای 

باال تا 65درصد می تواند صافاب را کاهش دهد. 
 کنتراس و همکاران]21[ اثر اســتفاده از نانوذرات پایه آهنی و پایه 
کلسیمی در هنگام حضور گرافیت گالید4 به عنوان یک ماده کنترل 
هــرزروی گلLCM(5( در گل پایــه روغنی را بــه منظور به حداقل 

رساندن آسیب در محیط متخلخل، مورد بررسی قرار دادند. 
در آزمایــش آنها خصوصیــات رئولوژیکی در دمــای 120 درجه ی 

فارنهایت و فشــار اتمســفر اندازه گیری شــد. آنها متوجه شدند که 
نانوکلســیم باعث افزایش ویســکوزیته ی پالســتیکی می شود و در 
نمونه هایی کــه حاوی نانوآهــن خصوصا در غلظت هــای گرافیت 
باال بودند، یک روند نزولی در نقطه ی تســلیم ســیال مشاهده شد. 
نویســندگان نتیجه گرفتند که افزودن نانــوذرات و LCM  به طور 
قابل توجهی بر خصوصیــات رئولوژیکی تاثیر نمی گــذارد، بنابراین 
می تــوان از نانوذرات بدون نیاز به مــواد افزودنی رئولوژیکی اضافی 
اســتفاده کرد. همچنین آزمایش فیلتراســیون برای سنجش میزان 
هرزروی ســیال هم در دمای بــاال و هم در دمای پایین برای هر دو 

سیال انجام شد. 
نتایج آزمایش نشان داد که نانوسیاالت استفاده شده قادر به کاهش 
بیشــتر هرزروی ســیاالت در مقایســه با نمونه ی اولیه هستند. به 
طور خاص، نانوذرات پایه آهنی کاهش بیشــتری در مقدار هرزروی 
ســیاالت به ویژه در غلظت های کم و تحت شرایط دمایی و فشاری 
باال از خود نشــان دادند. در حالی که نانوکلسیم کاهش قابل توجهی 

در غلظت باال تحت شرایط HP/HT به همراه داشت.
محمــود و همــکاران]17[ اثر نانومواد در کاهش آســیب ســازند را 
در شــرایط دمایی و فشــاری باال ارزیابی کردند. آنهــا در کار خود از 
غلظت های متفاوتی از دو نانوذره ی Fe2O3 و SiO2 اســتفاده کردند. 
سیال پایه ی آنها نیز کلســیم بنتونایت 7درصد وزنی بود. آنها نتیجه 
 SiO2  و Fe2O3 گرفتنــد که تا دمای 200 درجه ی فارنهایت، افزودن
به ترتیب باعث افزایش و کاهش تنش تسلیم سیال می شود.)شکل3( 
همچنین محمــود و همکاران با زمان دادن به ســیال به مدت 16 
ســاعت نتیجه گرفتند که هر دو نانوذره ی اســتفاده شده به خوبی 
قادرند تا خاصیت ژله ای ســیال را بهبود ببخشــند، ولی در هنگام 
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استفاده از SiO2 نتایج بهتری حاصل شد. 
همچنین برای این دو نانوذره آزمایش فیلتراســیون در هر دو حالت 
استاتیک و دینامیک، در شرایط دمایی و فشاری باال انجام شد. نتایج 

 Fe2O3 حاصل از آزمایش نشان داد که در هنگام استفاده از نانوذره ی
با غلظت 0.5درصد وزنی شاهد بیشترین کاهش در میزان هرزروی 

خواهیم بود.)جدول2(

  2     خصوصیات فیلتراسیون نانوذرات گفته شده در فشار 300 پوند بر اینچ مربع و دمای 250 درجه ی فارنهایت]17[

Iron Oxide Nanoparticles

Percentage Change In Filtrate 

Volume(%)

Cumulative Filtrate 

Volume(cm3)

Percentage Change In 

Thickness(%)

Filter Cake Thickness(in.)ModeConcentration (wt %)

-12-0.3084Static0

-16.67101.250.3123Static0.3

-42.56.917.320.3618Static0.5

-25940.40.433Static1.5

-0.8311.954.350.476Static2.5

79.7112.4-18.240.2958Dynamic0.5

Silica Nanoparticles

13.3313.612.260.3462Static0.5

57.518.938.780.428Static1.5

 3    مقادیر نقطه ی تسلیم برای نمونه هایی که 0.5درصد وزنی نانوذرات دارند در مقایسه با سیال پایه )7درصد وزنی تعلیق کلسیم بنتونیت( در دمای متفاوت]17[
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زکریا و همکاران]22[ با توســعه ی یــک نانوماده ی جدید به دنبال 
کاهش هرزروی سیال در محیط های دارای تخلخل کم مانند شیل ها 
بودند. آنها با انجام آزمایش فیلتراســیون استاندارد متوجه شدند که 
استفاده از این نانوماده قادر است تا میزان هرزروی سیال حفاری را 

تا 70درصد کاهش دهد. 
همچنین وجود نانوذره باعث ایجاد یک کیک گل نازک شــد که این 
پدیده قادر اســت تا احتمال گیر اختالف فشــاری لوله ی حفاری و 

همچنین میزان آسیب سازند را کاهش دهد.
وحیــد نوری پور و عبدالنبی هاشــمی]23[ در زمینه ی به کارگیری 
نانورس و نانوگرافن به منظور بهبود گرانروی موثر ســیاالت حفاری 

پایه نفتی در دماهای مختلف کار کردند. 
به همین منظور، یک فرموالسیون سیال حفاری پایه نفتی به عنوان 
سیال مبنا ساخته شد و نانوذرات در 5درصد وزنی مختلف به سیال 
اضافه شــدند و در 3 دمای 90، 140 و 180 درجه ی فارنهایت مورد 
بررســی قرار گرفتند. نتایج آنها نشــان داد که نانورس در مقایسه با 
نانوگرافن در نرخ برشــی و دماهای مختلف، گرانروی ســیال پایه را 

بیشتر بهبود می بخشد. 
همچنیــن افزایش نرخ برشــی موجب کاهش گرانروی نانوســیاالت 
می شود. در نتیجه رفتار رئولوژیکی نانوسیاالت مورد آزمایش به صورت 

shear thinning  می باشد که مطلوب سیال حفاری است.

وریزاس و همکاران]15و26-24[ اثر استفاده از نانوذره ی Fe2O3 را 
در سوپانســیون ســدیم بنتونایت 7درصد وزنی )به عنوان گل پایه( 

مورد ارزیابی قرار دادند. 
آنها نتیجه گرفتند که در شرایط دمایی و فشاری باال این نانوماده در 
غلظت های پایین تر کارآیی بیشتری از خود نشان می دهد. همچنین 
نتیجه گرفتند که بیشترین میزان کاهش هرزروی سیال، در هنگام 
استفاده از غلظت 0.5درصد وزنی از این نانوماده حاصل می شود که 
در این غلظت به اندازه ی 42.5درصد نسبت به سیال پایه کاهش در 
هرزروی حاصل شد.)شکل4( وریزاس و همکاران در آزمایش دیگری 
نشــان دادند که برعکس Fe2O3، با افزودن ســیلیکا به ســیال پایه 
شاهد افزایش هرزروی سیال در شرایط فشاری و دمایی باال خواهیم 
بود.)شــکل5( علت کاهش هرزروی در هنگام استفاده از نانوذره ی 
Fe2O3، بــه توانایی این مــاده در ایجاد یک کیک گل نازک و ناتراوا 

نسبت داده شد. 
وریــزاس همچنین بــا اندازه گیری خواص رئولوژی  ســیال چه در 
غلظت های متفاوت)شــکل6( از Fe2O3 و چــه در دماهای متفاوت، 
متوجه شــد که هر دو پارامتر باعث افزایش تنش تســلیم ســیال 
می شود. نتایج این آزمایش ها در واقع دلیلی بر استفاده از این نانوذره 
بدون اســتفاده از هیچ ماده ی افزودنی اضافی برای بهبود شــرایط 

رئولوژی قرار گرفت.

 4    میزان حجم تجمعی سیال فیلتر شده حاصل از 30 دقیقه آزمایش فیلتراسیون تحت شرایط فشاری و دمایی باال برای نمونه ها با میزان غلظت Fe2O3 متفاوت 

)آزمایش در دمای 250 درجه ی فارنهایت و فشار 300 پوند بر اینچ مربع انجام شده است.(]15[
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 5    مقایسه ی میزان حجم تجمعی سیال فیلتر شده حاصل از 30 دقیقه آزمایش فیلتراسیون تحت شرایط فشاری و دمایی باال برای سیال پایه و نمونه های سیال حاوی 

Fe2O3 و SiO2 )آزمایش در دمای 250 درجه ی فارنهایت و فشار 300 پوند بر اینچ مربع انجام شده است.(]15[

 6  نمودار تنش برشی در برابر نرخ برش برای غلظت های متفاوت از اکسیدآهن در محلول 7درصد وزنی بنتونایت و دمای 78 درجه ی فارنهایت]15[
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الیساری و همکاران]27[ ترکیب نانوسیلیس و پلیمرزانتان گام را در 
گل های پایه آبی مورد بررسی قرار داده و دریافتند که سیال حفاری 
اصالح شــده دارای نقطه ی تســلیم باالتری اســت، در نتیجه برای 
تمیزســازی چاه مناسب تر است. همچنین فیلتراسیون را نیز کاهش 
می دهد و نسبت به سیال پایه روانکاری بهتری را نیز انجام می دهد. 
همچنین Xanthan-SiO2 خواص رئولوژیکی را بیشتر از زمانی که هر 
یک از آن دو را به تنهایی به کار می بریم، افزایش داده و فیلتراسیون 

را نیز بهبود می بخشد.
مروجی و همــکاران]28[ کاربــرد نانوذرات آمورف ســیلیس6 در 
اندازه هــای متفــاوت )12، 22 و 54 نانومتر( را جهت بهبود خواص 
رئولوژیکی و فیلتراســیون سیال حفاری پایه گلیکولی مورد ارزیابی 
قرار دادند. نتایج آنها نشــان داد که اســتفاده از نانوذرات ســیلیس 

خواص رئولوژیکی مایع حفاری گلیکول را بهبود می بخشد. 
این بهبود رئولوژی تابعی از مقدار و اندازه نانو ذرات اســت. افزودن 
ذرات نانو سیلیس همچنین باعث کاهش هرزوی)شکل7( و افزایش 

پایداری گرمایی در سیال حفاری می شود.
وریزاس و همکاران]30-29[ به بررســی اثر نوع خاصی از نانو ذره ی 
8 نانومتری Fe3O4 در گل ســدیم بنتونایت پرداختند. آنها متوجه 
شــدند که برای تمامی نرخ برش های آزمایش شده، تنش تسلیم و 
ویســکوزیته ی ظاهری گل حاصله به شدت به دما حساس است، به 
طوری که بــا افزایش دما تا 250 درجه ی فارنهایت، تنش تســلیم 

گل نیز به صورت خطی افزایش می یابد و همچنین شــاهد افزایش 
ویســکوزیته ی ظاهری در دماهــای باال خواهیم بود.  اســتفاده از 
اکسیدگرافنGO(8( به عنوان یک افزودنی کنترل هرزروی سیاالت با 

عملکرد باال در سیاالت حفاری پایه آب را بررسی کردند. 
آنها نتیجه گرفتند که اکســیدگرافن عملکرد بسیار خوبی به عنوان 
یک افزودنی کنترل فیلتراســیون در آب بر اساس غلظت 0.2درصد 
وزنی با محتوای کربن دارد. آنها آزمایشــات اســتاندارد فیلتراسیون 
API را روی گرافن آبی و عصاره ی زانتان گام  انجام داده و تشخیص 
دادند کــه ترکیبی از گرافن پوســته بزرگ)شــکل2الف( و گرافن 
پودر شــده به نســبت 1:3 با میانگین هرزروی سیال 6.1 میلی لیتر 
)شکل2ب( و ضخامت کیک فیلتر 20 میکرومتر بهترین عملکرد را 

در آزمایش های فیلتراسیون دارد. 
آنها این نتایج را با سیاالت حفاری استاندارد مورد استفاده در صنایع 
نفتــی حاوی 12 گرم در لیتر رس و پلیمرها مقایســه كردند كه به 
طور متوسط از دست دادن ســیاالت 7.2 میلی لیتر )18+درصد( و 

یك كیك فیلتر با ضخامت 280 میکرومتر دارند. 
آنها همچنین مشــاهده کردند که محلول های گرافن در مقایســه با 
مواد افزودنی کنترل هرزروی ســیاالت بر پایــه رس، رفتار و ثبات 
دمــای باالتری را نشــان می دهند، بنابراین پتانســیل زیادی برای 

استفاده برای چاه های HP/HT نشان می دهند. 

 7    تغییرات در هرزروی سیاالت پایه گلیکولی و سیاالت پایه نانو قبل و بعد از 4 ساعت نورد گرم7 در 250 درجه ی فارنهایت]28[
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شــهبازی و پریزاد]31[ اثرات اکســیدقلع)SnO2( بر خصوصیات 
ســیال حفاری پایه آبی را بررســی کردند. آنها نتیجه گرفتند که 
افزودن NP SnO2 باعث افزایش خصوصیات ســیاالت حفاری مانند 
رئولوژی، رســانایی  حرارتی و الکتریکی، ویژگی های تیکسوتروپی و 

فیلتراسیون می شود. 
آنهــا با افزودن 2.5 گرم در لیتــر NP SnO2 باعث کاهش 20درصد 
هرزروی ســیاالت می شــود، امــا غلظت های باالتــر NP نمی تواند 

ویژگی های فیلتراسیون را بیشتر بهبود ببخشد. 
 NP SnO2 عــالوه بر این، آنهــا اظهار داشــتند که افزایش غلظــت
منجــر به کاهش شــاخص رفتــار جریــان )n( و افزایش شــاخص 

 می شود.

2-2- کاربردهای میدانی
تمام مطالعات باال در آزمایشــگاه انجام شده است. با این حال، ارزیابی 
نانوســیاالت در شرایط واقعی دارای اهمیت بیشــتری است. دو مقاله 
وجود دارد که کاربرد موفقیت آمیز نانوســیاالت جدید را در این زمینه 

برجسته می کند. 
بوریســوف و همکاران]6[ نتایج حاصل از کاربرد صحیح ســیاالت حفاری 
امولسیون معکوس پایه نانو )یک سیال حفاری بر پایه ی روغن( را ارائه کردند. 

آنها تاكید کردند كه در ســیاالت حفاری كــه در آنها LCM با نانوذرات 
تركیب شده است، در مقایسه با سیاالت حاوی LCM به طور قابل توجهی 
می توانند هرزروی سیاالت را كاهش داده و یك فیلتر کیک نازك تر ایجاد 
كند. نانوذرات، توانایی پر کردن شــکاف بین ذرات به اندازه ی میکرون را 
دارد کــه منجر به نفوذپذیری کمتــر و کاهش نفوذ فیلترات گل خواهد 

شد.)شکل8(
طاهــا و ولــی]7[ اثــر اســتفاده از نانوســیال حــاوی ترکیبــی از 
ســورفکتانت های مهندسی شــده را با نانوگرافن برای بهبود عملکرد 

سیال حفاری مطالعه کردند. 
آنها کارآیی نانوســیال توسعه یافته ی خود را در یک چاه در حال حفاری  
آزمایش کردند )HP/HT در خشــکی( و بهبــود قابل توجهی در پایداری 

حرارتی سیاالت و همچنین روانکاری آن مشاهده کردند. 
آنها همچنین شاهد 30درصد کاهش در هرزروی گل به عالوه 125درصد 
بهبود سرعت حفاری )ROP(، کاهش گشتاور 20درصد و بیش از 75درصد 

افزایش طول عمر مته بودند.

3 - تورم شیل
چندین مطالعه به منظور بررســی اســتفاده از نانــوذرات مختلف برای 
کاهــش نفوذپذیری شــیل در اطراف چاه در جهت بســتن گلوگاه های 

 8  نمایش شماتیک هرزروی گل در حین حفاری الف( LCM معمولی ب( نانوذرات]6[
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منافذ، ســاخت کیک گل و در نتیجه کاهش تهاجم سیال حفاری انجام 
شده است. 

سنسوی و همکاران]32[ آزمایشاتی را با استفاده از دستگاه تست کننده ی 
غشــای شیل برای دو شیل مختلف )شــیل های آتوکا و خلیج مکزیک( 
انجام دادند. از کار آنها نتیجه گیری شد که باید غلظت حداقل 10درصد 
وزنی از نانوذرات 20 نانومتری برای بســتن منافذ درون شــیل استفاده 
کرد. در این آزمایش از میکروســکوپ الکترونی میکروگرافSEM 9 برای 
نشان دادن میزان بسته شدن منافذ شیل که در حال وقوع بود، استفاده 
شــد. نویسندگان، مشاهده کردند که نانوذرات منافذ متناسب با اندازه ی 

آنها را مسدود می کنند. 
بــا این حال گروهی از نانــوذرات می توانند در بعضی موارد با هم جمع 
شــوند و حفره ی بزرگ تری از گلوگاه ها را ببندنــد. آنها در انتهای کار 
خود از چهار ســیال حفــاری به همراه نانوذرات و بدون آن اســتفاده 
کردند. مشخص شد که افزودن ذرات نانو باعث کاهش نفوذ سیاالت به 
شــیل آتوکا به میزان 72–16درصد و به شیل خلیج مکزیک به میزان 

27–17درصد می شود.
طارقی خواه و همکاران]33[ نانوســیلیس را به عنوان ماده ی افزودنی در 
ســیال حفاری پایه آبی برای بهبود پایداری شیل مورد بررسی قرار داده 
و تشــخیص دادند کــه غلظت مطلوب نانوســیلیس کمتر از یک درصد 
وزنی اســت و اظهار داشــتند که ســیال حفاری نانو در مقایسه با دیگر 

مهارکننده های تورم شیل عملکرد قابل قبولی دارد. 
تصاویر SEM مســدود شدن منافذ را به عنوان مکانیزم مهار فیزیکی در 
هنگام اســتفاده از نانوذرات برای شیل ها نشان داد. نانوسیال تولید شده 
عالوه بر ویژگی های مهار کردن هرزروی، روان کننده ای کارآمد اســت و 

خواص رئولوژیکی سیال حفاری را نیز بهبود می بخشد.
شــارما و همکاران]34[ خانواده ی جدیدی از سیاالت حفاری پایه آبی 
را ایجاد و آزمایــش کردند که می تواند در محدوده ی مرزی شــیل ها 

اعمال شود. 
آنها از نانوذرات ســیلیس با قطر یکنواخت 20 نانومتر اســتفاده کرده و 
دریافتند که ســیاالت حفاری فرموله شده با اســتفاده از این نانوذره در 
فشارها و درجه حرارت های باال کامال پایدار هستند و طیف گسترده ای از 
خــواص رئولوژیکی را ارائه می دهند، همچنین روانکاری خوبی نیز دارند. 
نویسندگان همچنین آزمایش هایی را برای اندازه گیری میزان نفوذ آب به 

شیل ها در معرض سیاالت حفاری حاوی نانوذرات انجام دادند. 
آنها دریافتند که میزان نفوذ ســیال حفاری به درون شــیل، وابسته به 
نوع ســیال حفاری می توانــد به میزان 10 تــا 100 برابر کاهش یابد. 
آزمایشــات همچنین بر روی نمونه هایی از مخازن شیل گازی شکافدار 

انجام شد.

آنها دریافتند که این نانوذرات به تنهایی می توانند منافذ را در شیل های 
بدون ریز ترک ها مسدود کنند. 

با این حال، ترکیبی از گل حفاری و نانوذرات با فرمول بندی مناســب و 
اندازه و غلظت مناسب، کلید جلوگیری از نفوذ آب به نمونه های شیل، با 

و یا بدون ریز ترک ها است.
سریواتسا و همکاران]35[ اثر یک مخلوط سیال زیست پلیمر ـ  سورفکتانت 
را بررسی کردند که حاوی نانوذرات به عنوان مواد افزودنی کنترل هرزروی 
در کاهش فیلتراســیون با تشــکیل یک کیک گل نازک بود. نویسندگان، 

نتایج آزمایش خصوصیات رئولوژیکی و فیلتراسیون API را ارائه دادند. 
از نتایــج آنها دریافت شــد که می تــوان از نانوذرات ســیلیس به جای 
کربنات های کلسیم که از عوامل غیرمعدنی بسیار موثر هستند، استفاده 

کرد، اما نگهداری آنها دشوار است. 
آنهــا همچنین دریافتند کــه ســورفکتانت از نظر حرارتــی به عنوان 
زیســت پلیمر در دمای باال پایدار نیست. از این رو آنها نتیجه گرفتند که 
پلیمرهای زیســتی و نانوذرات ممکن است ترکیب مناسبی برای مناطق 
با درجه حرارت باال باشــد زیرا پلیمرهای زیســتی به طور کلی تا 350 

درجه ی فارنهایت پایدار هستند. 
ســرانجام، آنها گزارش دادند که نانوذرات برای کاربردهای حفاری شیل 
بســیار موثر هستند، زیرا می توانند به منافذ شیل نفوذ کرده و به عنوان 

ماده ی پل زننده و در نتیجه تقویت پایداری چاه عمل کنند.
کانگ و همکاران]36[ با انجام آزمایش هایی مانند احتراق خودبه خودی، 
ســرعت تورم و زمان انتقال صوتی، ســیاالت حفاری پایه آبی و روغنی 

حاوی نانوذرات سیلیس را ارزیابی کردند. 
نتایج نشــان داد که برای ســیاالت حفاری پایه آبی، نانوذرات منجر به 
ویسکوزیته ی پالستیک باالتر)PV( و نقطه ی تسلیم)YP( و فیلتراسیون 

گل کمتری می شوند. 
عــالوه بر این، از آنجا که گلوگاه های منافذ شــیل را می توان با نانوذرات 
مســدود کرد، میزان تــورم به طور قابل توجهی کاهــش می یابد. با این 
حال، برای ســیاالت حفاری پایه روغنی، نانوذرات عملکرد چندان خوبی 

نداشتند و منجر به برخی اثرات منفی مانند فیلتراسیون باالتر شدند. 
نویســندگان این رفتار را به این واقعیت نســبت داده انــد که نانوذرات 
ســیلیس می توانند به راحتی در ســیاالت پایه آبی پراکنده شــوند و با 
مسدود کردن منافذ از نفوذ فیلتراسیون به داخل شیل جلوگیری کنند. 
با این حال، برای نانوذرات دشوار است که در سیاالت پایه روغنی پراکنده 

شوند، بنابراین اثربخشی آنها کاهش می یابد.
هولشــر و همکاران]37[ کاربرد مایعات حفاری پایه آبی در سازندهای 
غیرمتعارف شیل با استفاده از نانوذرات سیلیس را مطالعه کردند. هدف 
آنها به حداقل رساندن نفوذپذیری شیل از طریق اتصال فیزیکی منافذ 
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نانومتــری به جای مهار شــیمیایی جریان آب بین چاه و ســازند بود. 
اندازه ی نانوذرات مورد استفاده 100/5 نانومتر بود. 

مشــخص شــد که گل درای نانوذرات با قطــر 30-10 نانومتر کمترین 
میزان هرزروی ســیال را دارا می باشد. پس از آن، نمونه هایی از اندازه و 
ســطح مطلوب موردنظر با میکروسکوپ الکترونی انتقال دهنده ی برودت 
)c-TEM( و نورســنجی اشــعه ایکس )XPS( مــورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفتند تا اطمینان حاصل شــود که هیــچ آلودگی عمده ای در نمونه ها 

وجود ندارد. 
نویســندگان برای درک بهتر مکانیسم مســدود شدن منافذ شیل بدون 
در نظر گرفتن تغییراتی در خود ســنگ، از دســتگاه تست غشای شیل 

استفاده کردند. 
نتایج آنها نشــان داد که حتی میزان های کم نانوذرات سیلیس می توانند 
از نظر فیزیکی، منافذ شــیل را در ســطوح بارگیری کم در یک ســیال 
حفاری پایه آبی مســدود کنند. همچنین این مواد از نظر محیط زیستی 

به صرفه و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند.
اخترمنش و همکاران]38[ اثر اســتفاده از NP برای کاهش نفوذ ســیال 
به داخل شــیل گورپی و در نتیجه ارتقای ثبات چاه را بررســی کردند. 
 NP آنها ســه ســیال مختلف را با مواد افزودنی مختلف به همراه و بدون

آزمایش کردند. 
از کار آنها نتیجه گیری شــد که برای مسدودسازی موفق شیل ها، غلظت 
حداقل 10درصــد وزنی از نانوذرات با قطر 35 نانومتر موردنیاز اســت. 
همچنین آنها نشــان دادند که ســیال حاوی نانوذرات قادر است تا نفوذ 

مایع به داخل شیل گورپی را تا 68درصد کاهش دهد. 
هوانگ و همــکاران]39[ اثر نانوالپونیت10 را به عنوان یک مهارکننده ی 
تورم شــیل در ســیال پایه آبی مورد مطالعه قــرار داده و ارزیابی نتایج 
آزمایش آنها نشــان داد که الپونیت خاصیت مهارکنندگی بهتری نسبت 

به KCl و پلی استرآمین11 دارد. 
نانوذرات الپونیت می توانند فضاهای بین الیه های رس را مســدود کنند 
و اثر الکترواستاتیک آب مهاجم را کاهش دهند. همچنین تیکسوتروپی 
عالی نانوســیال الپونیت می تواند باعث ایجــاد یک فیلم نانو و در نتیجه 

کاهش آسیب به سازند شود.

4- ظرفیت حمل کنده ها و تعلیق سازی آنها
یکی از مهم تریــن وظایف گل حفاری، انتقــال کنده ها از طریق فضای 
حلقوی به ســطح اســت که به آن ظرفیت حمل می گویند. فاکتورهای 
مختلفی بر ظرفیت برداشت گل تاثیر می گذارد که از میان آنها می توان 
به خواص رئولوژیکی و میزان سرعت جریان گل، سرعت ته نشینی ذرات، 

اندازه ی ذرات و توزیع آنها )هندســه، جهت و غلظــت(، نرخ نفوذ مته، 
ســرعت چرخش، تراکم گل، زاویه ی فضای حلقــوی و موقعیت لوله ی 

حفاری در چاه اشاره کرد.
 همــزه و سمســوری]40[ اســتفاده از نانولوله هــای کربنــی چنــد 
جــداره ایMWCNT(12( را بــه عنوان مــاده ی افزودنی بــرای افزایش 
ظرفیت حمل گل پایه آبی بررســی کرده و دریافتند که با افزایش مقدار 

MWCNT، ظرفیت حمل کنده ها افزایش می یابد. 
همچنین بیان داشتند که غلظت های كم MWCNT )0.003-0.001درصد( 
حداقل تاثير را در بازيابی خرده ها دارند. به عنوان مثال، زمانی که 0.005درصد 
از حجم MWCNT به گل پایه آبی اضافه شــود، بســته به اندازه ی ذرات و 

سرعت در فضای حلقوی، بازیابی ذرات حدود 15-5درصد افزایش یافت. 
آنهــا همچنین نتیجه گرفتنــد که نانولوله های کربنــی چند جداره ای، 
ویسکوزیته را بهبود می بخشد که به طور قابل توجهی ظرفیت حمل گل 

را افزایش می دهد.
بســیاری از سیاالت حفاری تیکسوتروپیک هستند، به این معنی که یک 
ســیال حفاری باید بتواند خرده ها را در شــرایط دینامیکی منتقل و در 

شرایط ساکن معلق نگه دارد. 
اســتحکام ژله ای یکی از مهم ترین خصوصیات سیال حفاری است، زیرا 
توانایــی گل حفاری در حالت تعلیق کنده های حفــاری و مواد وزن افزا 
هنگام قطع گردش جریان گل نشان می دهد و پس از تغییر زمان شرایط 
اســتاتیک با ویسکومتر اندازه گیری می شــود.)به طور کلی در 10 ثانیه 
و 10 دقیقــه( چندین محقق، مقادیر مقاومت ژله ای ســیاالت مختلف 
حفاری با استفاده از نانو را بررسی کرده اند تا ظرفیت آنها را برای تعلیق 

خرده های حفاری ارزیابی کنند.
امان اهلل و همکاران]5[ عملکرد ســه سیال حفاری پایه نانویی را در برابر 
گل بنتونایتی آزمایش کردند. نتایج آزمایش آنها که مقایســه ی سیاالت 
حفاری پایه نانو با گل حفاری پایه بنتونایتی اســت، در شــکل9 ترسیم 

شده است. 
آنهــا نتیجه گرفتند که ســیاالت حفاری پایه نانو، امــکان ایجاد تعلیق 
همگن و توزیع شــده ی کنده ها را در داخل ستون سیال فراهم می کند، 

بدون اینکه موجب تجمع کنده ها شود. 
این به نوبه ی خود، مشــکالتی از قبیل بسته شدن چاه، گیر لوله ها و 
به وجود آمدن بســتری از کنده ها در چاه های افقی را از بین می برد. 
آنها همچنین اظهار داشــتند که هنگام اســتفاده از سیاالت پایه نانو، 
نیاز به فشــار گردش گل پایین برای شــروع مجــدد عملیات حفاری 
اســت، بنابراین به کاهش چگالی گردش معادل )ECD( و سایر موارد 

می کند.  کمک 
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 9    مقایسه ی قدرت ژله ای سیاالت پایه بنتونایت و نانو]5[

کنتراس و همکاران]41[ مقادیر استحکام ژله ای یک سیال حفاری 
پایه روغنی حاوی 0.5درصد وزنی، 1درصد وزنی و 2.5درصد وزنی 
نانوذرات کلســیم و آهن را در غلظت های مختلف گرافیت گالید به 
عنوان یک ماده ی کنترل هرزروی )0.5درصد وزنی و 2درصد وزنی( 

بررسی کردند. 
آنها متوجه شــدند که نمونه های حاوی نانوکلســیم در مقایســه با 
نمونه ی اولیه ی سیال در 10 ثانیه و 10 دقیقه تقریبا مقدار مقاومت 
ژلــه ای خود را دو برابر می کنند، در حالــی که در نمونه های دارای 
نانوآهن افزایش چشــمگیری در مقاومت ژل 10 دقیقه با تغییر در 

مقادیر مشاهده شده در 10 ثانیه به دست می آید. 
سرانجام، آنها اظهار داشتند که افزودن گرافیت به میزان قابل توجهی 
بر استحکام ژله ای سیاالت حاوی نانوآهن تاثیر نمی گذارد، در حالی 

که تاثیر متوسطی در سیاالت حاوی نانوکلسیم دارد.
اســماعیل و همکاران]42[ مقادیر مقاومت ژل سیاالت حفاری پایه 
آبی و استر را با افزودن غلظت های مختلف نانولوله های کربنی چند 
جــداره )MWCNT( در دماهای مختلف بررســی کردند. نتایج آنها 
نشــان داد که در ســیال حفاری پایه آبی، قدرت ژله ای تحت تاثیر 

غلظت های مختلف MWCNT قرار نمی گیرد. 
در سیال حفاری پایه استری، با افزایش غلظت MWCNT ها، قدرت 
ژلــه ای کمی افزایش پیــدا می کند. آنها همچنیــن دریافتند که با 
افزایــش دما قدرت ژله ای در ســیال پایه آبی کاهش می یابد. با این 
حال در آزمایش آنها، ســیال حفاری پایه اســتر بــا افزایش مقادیر 

استحکام ژله ای، رفتار معکوس از خود نشان داد.
عبدو و هنیف]43[ اثربخشی کاهش توزیع اندازه ی ذرات مواد رس 
و ترکیب آن به عنوان افزودنی ســیال حفاری را مطالعه کردند. آنها 

قدرت ژله ای ســیاالت حاوی غلظت های مختلــف نانورس )2 گرم، 
4 گرم، 6 گــرم و 8 گرم( را اندازه گیری کرده و متوجه شــدند که 
اســتفاده از نانوسیاالت گفته شــده مقاومت ژله ای سیال حفاری را 

بهبود می بخشد. 
نتایج آنها نشــان داد کــه در غلظت های پایین نانــورس )2 گرم( 
مقاومت ژله ای گل حفاری 88درصد افزایش می یابد، در حالی که با 
افزودن 8 گــرم )280+درصد( حداکثر افزایش مقدار قدرت ژل گل 

حاصل می شود.

5- خواص حرارتی
طراحی سیســتم های ســیال حفاری پایــدار با هدایــت حرارتی باال و 
خصوصیــات خنک کنندگی مطلوب برای حفــاری در مخازن نفت و گاز 
عمیق در شرایط )HP/HT( یک چالش اساسی به حساب می آید. به دلیل 
وجود خصوصیات حرارتی نانوســیاالت، همچنین مکانیسم های مرتبط 
با آن در افزایش انتقال حــرارت از جمله، نقش حرکت براونی، مقاومت 
ســطحی و مورفولوژی نانوذرات معلق این مواد می توانند در کاربردهای 
مختلف صنعتی مورد اســتفاده قرار گیرند.]44و45[ سیاالت حفاری با 
خواص انتقال حرارت باال بســیار مطلوب هســتند، زیرا عملیات حفاری 
به دلیل اصطکاک بین مته ی حفاری و ســطح سنگ باعث ایجاد گرمای 

بیش از حد می شود. 
گرم شــدن بیش از حد تجهیزات می تواند منجر به مشکالت حفاری با 
تاثیر مســتقیم در هزینه و کارآیی عملیات حفاری شود. بنابراین، الزم 
اســت گل حفاری با قابلیت انتقال حرارت بســیار عالی مورد استفاده 

قرار گیرد.



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 190 

27

ویلیــام و همکاران]46[ اثر افزودن نانوذرات CuO و ZnO بر خصوصیات 
حرارتی و الکتریکی ســیاالت حفاری پایه آبی را بررسی کردند. سیاالت 
حفاری ساخته شده با نانو در غلظت های مختلف )0.1، 0.3 و 0.5درصد 
وزنی( در یک محلول آبی زانتان گام )0.4درصد وزنی( به عنوان ســیال 

پایه مورد آزمایش قرار گرفتند. 
 )NWBM(13نویسندگان، مشــاهده کردند که گل پایه آبی به همراه نانو
 WBM خواص حرارتی و الکتریکی بهتری )در حدود 35درصد( نسبت به
دارد. بنابراین می توان بیان کرد که افزایش غلظت نانوذرات باعث افزایش 

خواص الکتریکی و حرارتی سیاالت حفاری می شود. 
از آزمایش های آنها نتیجه حاصل شــد که NWBM بر اساس نانوسیاالت 
CuO خــواص حرارتــی بهتری دارند و نســبت بــه NWBM مبتنی بر 
ZnO مقاومت بیشــتری در برابر شرایط HP/HT از خود نشان می دهند. 
همچنین مشــخص شد که با استفاده از نانوســیال ZnO شاهد افزایش 
هدایت حرارتی ســیال از 12 به 23درصد است، در حالی که نانوسیاالت 

CuO افزایش هدایت حرارتی 28 تا 53درصد را نشان می دهند. 
نویســندگان همچنین اظهار داشتند که افزایش هدایت حرارتی سیاالت 
حفاری مبتنی بر نانو نشــان دهنده ی توانایی خنک شدن سریع گل در 
هنگام حرکت به ســمت سطح باال است که این میزان در هنگام برخورد 

با محیط های HP/HT واقعا قابل توجه است.    
پونمانــی و همکاران]47[ نانوذرات حــاوی CuO و ZnO در غلظت های 
مختلف )5-0درصد وزنی( و در سیاالت پایه ی مختلف مانند زانتان گام، 
پلی اتیلن گلیکولPEG -600(14( و پلی وینیل پیرولیدون15)PVP( را مورد 
ارزیابی قرار دادند.)شــکل10( نویسندگان مشــاهده کردند که خواص 
هدایت حرارتی حاصل از نانوذرات در مقایسه با مواد به اندازه ی میکرون 

افزایش می یابد و غلظت های باالتر ذرات نانو باعث افزایش خواص هدایت 
حرارتی می شوند. 

همچنین متوجه شــدند که این سیستم حاوی PEG - 600 است که در 
مقایســه با سایر مواد رسانایی گرمایی کمی نشان می دهد و این امر به 
این واقعیت نســبت داده می شــود که PEG - 600 از نظر ماهیت بسیار 

لزج است. 
هو و همکاران]48[ اختــالط نانوکربن را در غلظت های مختلف )تا یک 
درصد وزنی( به عنوان مواد افزودنی سیال حفاری بررسی کردند. آنها از 
یک حمام فراصوت برای پراکندگی نانوذرات در سیال پایه استفاده کرده 
و نتیجه گرفتند که نانوکربن باعث افزایش ویســکوزیته ی ســیال پایه و 

همچنین هدایت حرارتی آن می شود. 
هدایت حرارتی نانوســیال با افزایش کســر جرمی نانــوذرات به صورت 
غیرخطی افزایش می یابد. همچنین نویســندگان بر تاثیر اندازه ی ذرات 
نانو بر هدایت حرارتی نانوســیال تمرکز کردند. آنها اظهار داشــتند که 
نانوذرات آســیاب شده ی توپی به طور متوسط 4 میکرومتر اندازه دارند. 
با این حال، نویســندگان توضیح دادند که با نزدیک شدن اندازه ی ذرات 
به میکرومتر، ذرات بزرگ تر دیگر حرکت براونی ندارند، بنابراین منجر به 

کاهش رسانایی گرمایی می شود.
عالوه بر این، نتایج نشــان داد که 0.2درصد وزنی از این ذرات به ترتیب 
به دلیل افزایش فاصله ی بین ذرات، هدایت گرمایی باالتری نســبت به 

0.4درصد وزنی و 0.6درصد وزنی نشان می دهند.
لی و همکاران]49[ اثر نانوذرات نقره با قطر متوسط 5 نانومتر را در سیاالت 
پایه ی نفت سفید را مورد آزمایش قرار دادند. آنها اندازه گیری های هدایت 
حرارتی را در 3 دمای مختلف )25، 40 و 50 درجه ی سانتی گراد( انجام 

]47[ZnO ب( ذرات CuO 10  تغییر هدایت حرارتی گل پایه آبی تقویت شده با نانو و گل پایه آبی تقویت شده با میکروسیال الف( ذرات 
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داده و نتیجه گرفتند که رســانایی گرمایی نانوسیال نقره بیشتر از سیال 
پایه ی آن است و با افزایش غلظت نانوذرات به صورت غیرخطی افزایش 
می یابد. عالوه بر این، افزایش رســانایی گرمایی در دماهای باالتر بیشتر 
بود که با این واقعیت توضیح داده شــد که افزایش دما منجر به افزایش 
حرکت براونی ذرات، که سرعت انتقال گرما را بهبود می بخشد، می شود. 
آنها پیشنهاد کردند در حالی که الیه ی اسید اولئیک16 پوشیده شده روی 
هسته های نقره تمایل به تغییر دارد به طوری که قسمت برهنه ی سطوح 
در دمای باالتر بزرگ تر می شــود، پوشــاندن ســطوح نانوذرات با اسید 

اولئیک به طور قابل توجهی هدایت گرمایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
صباغی و همکاران]50[ نانوذرات TiO2 را با روش ســل ـ  ژل سنتز کرده 
و بــه منظور افزایش خواص انتقال گرما، آنها را در ســیال پایه بنتونیت 
 ،Xبا تجزیه وتحلیل اندازه ی ذرات، پراش اشعه TiO2 قرار دادند. نانوذرات
میکروسکوپ الکترونی روبشی17 و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه 
مشــخص شد و اندازه ی متوســط 20 نانومتر را نشان داد. تثبیت سیال 
 pH و با تغییر CTAB حفاری تقویت شده ی نانو با استفاده از سورفکتانت

بهینه سازی و با آزمایش های رسوب بررسی شد. 
این آزمایش ها نشــان داد که نانوسیال تیتانیوم دی اکسید پس از یک ماه 
پایدار است. نویسندگان همچنین مشاهده کردند که افزودن NP رسانایی 
گرمایی را در مقایســه با ســیال پایه حدود 150درصد افزایش می دهد. 
آنها همچنین نشان دادند که با افزایش غلظت نانوذرات )0.3-0.1درصد 

وزنی(، رسانایی گرمایی متوسط افزایش می یابد.
حاللی و همکاران]51[ نقش CNTs را در بهبود ثبات حرارتی ســیاالت 
پلیمری مطالعه کردند. آنها اعالم کردند که فرمول بهینه با اســتفاده از 
ترکیبی از نانولوله های کربنی، سورفکتانت ها و پلیمرها به دست می آیند. 
آنها مشــاهده كردند كه با افزایش دما، رسانایی گرمایی افزایش می یابد 
و تركیب CNTها و متیل استرپلی ماتاكریلیك اسیدPMMA( 18( باالترین 

رسانایی گرمایی را نشان می دهد.

6- چالش های نانوسیاالت
تحقیقات کاربردی در زمینه ی نانوســیاالت با ســرعت بسیار باالیی در 
حال رشــد اســت و انتظار می رود که در آینده ی نزدیک نقشی حیاتی 
در تولید ســیاالت حفاری داشــته و منجر به عملکرد مناسب در شرایط 

حفاری سخت شود. 
در مرحله ی اول، پایداری پراکندگی NP همچنان یک چالش فنی است 
و یکی از نیازهای اساســی برای اســتفاده از چنین ســیاالتی در موارد 

استفاده ی میدانی است. 
محققــان تجهیزات مختلفی را ماننــد حمام های فراصوت19، همزن های 

مغناطیســی20، میکسرهای با برش باال21 و همگن سازها22 برای پراکنده 
کردن نانوذرات جامد و خشــک گزارش کرده اند. بــا این وجود، جایی 
که نانوذرات به اندازه ی اولیه ی خود شکســته می شوند، به دلیل داشتن 
نیروهای جــذاب واندروالس، تمایل به تجمع مجــدد دارند که این امر 

مزیت های ناشی از سطح23 آنها را کاهش می دهد.]52[
ســیدیک و همکاران]53[ مروری بر چالش های نانوسیاالت ارائه دادند و 
اظهار داشتند دستیابی به نانوسیاالت پایدار بدون افزودن سورفكتانت ها 

یا بدون اصالح سطح ذرات معلق غیرممكن است. 
چوی و همکاران]54[ اظهار داشــتند كه افزودن مواد سورفكتانت بايد 
با دقت زياد انجام شــود، زيرا ممكن اســت مقادير زياد بر ويسكوزيته و 

پايداري شيميايي نانوسياالت تاثير منفي بگذارد.
چالش دیگر، کاربردهای مقیاس میدانی سیاالت حفاری نانو است. عالوه 
بــر این، هزینه ی برخــی از ذرات نانو می تواند عاملی باشــد که ممکن 
است مانع اســتفاده از چنین سیاالت در عملیات خاص در صنعت نفت 
و گاز شــود. در حال حاضر گروه های تحقیقاتــی زیادی در حال کار بر 
روی مقیاس بندی ســنتز انواع مختلف نانوذرات به منظور ارائه ی فرآیند 

مقرون به صرفه از نظر اقتصادی هستند.]55و56[
پروتکل هــای تهیــه و اندازه گیری که توســط محققان هنــگام کار با 
فرمول سازی و آزمایش ســیاالت حفاری پایه نانو دنبال می شوند نیز از 

چالش های مهم هستند. 
روش ها و مشــخصات انســتیتوی نفت آمریکا]59-57[ به منظور ایجاد 
روش های رایج، توسعه داده شده است، اما گاهی اوقات این مشخصات با 
مواد افزودنی جدید سازگاری ندارند یا الزامات جدیدتری در فرمول های 
مختلف گل اســتفاده شده و موردنیاز است و تحت شرایط مختلف انجام 

می شود.]60[

7- پیشنهادات برای کارهای آینده
تحقیقات کاربردی در زمینه ی نانوسیاالت با سرعت بسیار باالیی در حال 
رشد اســت و انتظار می رود که در آینده ی نزدیک نقشی حیاتی داشته 
و منجر به تولید ســیاالت حفاری با عملکرد مناســب شود که می تواند 

شرایط سخت حفاری را حفظ کند.
محققان تاکنون عمدتا بر روی اســتفاده از یک نوع نانوذره در ســیاالت 
حفــاری متمرکــز بوده اند در حالی کــه مطالعات کمی با اســتفاده از 
فرموالسیون کامل سیال حفاری انجام شده است. از این رو، باید مطالعات 
بیشتری با استفاده از نانوذرات مختلف و ترکیب آنها با پلیمرهای معمول 
اســتفاده شــود.)به عنوان مثال: CMC یا PAC( مطالعات آینده باید بر 
پدیده های ســطحی و نحوه ی تعامل بین ذرات نانو و ســایر ذرات سیال 
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حفاری و به ویژه ذرات بنتونایت به کمک اندازه گیری های ماکروسکوپی 
متمرکز شــوند، بنابراین می توانیم دالیل عملکرد خوب سیاالت حفاری 

تقویت شده با نانو، به خصوص در شرایط HP/HT را بهتر درک کنیم. 
 ســیاالت حفاری حاوی نانوذرات مغناطیسی، متناسب با نیازهای خاص 
چاه، مســائل زیست محیطی و با خواص رئولوژیکی قابل تنظیم، می تواند 

توسط محققان در آینده بررسی شود. 
چنین ســیاالتی توانایی منحصربه فردی در افزایش سریع ویسکوزیته و 
تنش تســلیم در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی داشته و بنابراین 
امکان ایجاد و استفاده از سیستم های سیال حفاری با پاسخ های لحظه ای به 
مته های حفاری را برای تغییر مداوم محیط حفاری فراهم می کند که منجر 
به افزایش کنترل و کمک به کاهش زمان و هزینه های غیرتولیدی می شود.                                                                                                                                          
هدف اصلی از تولید و ترکیب نانوذرات مناســب در فرموالسیون سیاالت 
حفاری، مبارزه با شرایط سخت دمای باال و فشارهای زیاد است، بنابراین 
آزمایش های هرزروی سیاالت باید برای شرایط HP/HT انجام شود. عالوه 
بــر این، خواص کامل رئولوژی باید آزمایش شــود، زیرا خطر زیادی در 
مورد از دست دادن فشار در فضای حلقوی وجود دارد که سیاالت با نرخ 

برشی کم با آن مواجه می شوند. 

نتیجه گیری  
بر اساس این بررسی می توان این نتیجه گیری ها را انجام داد:

1- خصوصیات نانوذرات از قبیل شکل، اندازه و غلظت نانوذرات به عنوان 
عوامل موثر بر عملکرد سیاالت حفاری هستند.

2- با اســتفاده از نانوذره ی مناسب، شاهد کاهش قابل توجه در هرزروی 

سیال حفاری به ویژه در شرایطHP/HT  می باشیم که منجر به صرفه جویی 
در هزینه های حفاری می شود.

3- نانــوذرات بر روی خصوصیات رئولوژیکی ســیاالت حفاری مختلف 
پایــه آبی یا روغنی در دماهای مختلف )تا 300 درجه ی فارنهایت( و در 

غلظت های نسبتا کم )0.5درصد وزنی( تاثیر می گذارند. 
4- استفاده از نانو در سیال حفاری قدرت حمل کنده ها و مقاومت ژله ای 

را افزایش می دهد.
5- همچنین تالش هــای امیدوارکننده ای برای اصالح رفتار رئولوژیکی 
ســیاالت حفاری با افزودن نانوذرات در دماهای مختلف گزارش شــده 

است.
6- نانوذرات توانایی بســتن منافذ نفوذپذیر شــیل را دارند که منجر به 
کاهش هرزروی سیال می شــود و بنابراین استفاده از آنها نقشی حیاتی 

برای اکتشافات و بهره برداری های آینده در سازندهای شیلی دارد.
7- محققان تالش کردند خصوصیات حرارتی سیال حفاری را با استفاده 
از نانوذرات برای استفاده در مطالعات انتقال حرارت جریان این سیاالت 
در چــاه اندازه گیری کننــد و دریافتند که نانــوذرات می توانند هدایت 

حرارتی آنها را به ویژه در دماهای باال بهبود ببخشند.
8- بــرای اینکه نانوذرات بتوانند تاثیــر قابل توجهی در صنعت حفاری 
بگذارند، باید هزینه و پایداری نانوســیال ها به صورت مناســب در نظر 

گرفته شود.
9- مطالعــات آینده باید بر پدیده های ســطحی و نحــوه ی تعامل بین 
ذرات نانو و سایر مواد افزودنی ســیال حفاری با کمک اندازه گیری های 

ماکروسکوپی متمرکز شود.   

پانویس هاپانویس ها
1. high pressure and high 
temperature
2. Nanoparticles
3. yield s tress
4. glide graphite
5. los t circulation material

6. amorphous silica
7. hot rolling
8. graphene oxide
9. Scanning Electron Micrographs
10. Laponite
11. polyes ter amine

12. multiwall carbon nanotube
13. nano-enhanced water-based mud
14. polyethylene glycol
15. polyvinylpyrrolidone
16. oleic acid
17. scanning electron microscopy

18. polymethacrylic acid methyl es ter
19. ultrasonic baths
20. magnetic s tirrers
21.  high-shear mixers
22. homogenizers
23. surface area
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