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مقدمه 
در صنعت حفاري به خصوص حفاري در دريا، ايجاد آلودگي 
براي آب   هاي زيرزميني و محيط اطراف س��کوي حفاري يکي از 
مش��کالتي اس��ت كه بايد راه   حلي براي رفع آن اتخاذ ش��ود. اين 
مسئله زماني ش��دت مي يابد كه ما از گل  هاي پايه روغني جهت 

حفاري استفاده كنيم. 
ام��روزه برای مقابل��ه با اين موضوع، ش��ركت  هاي مختلف از 
روش تزريق گل حفاري زايد به    همراه كنده ها به داخل سازندهاي 
بي فايده از طريق شکس��ت هيدروليکي و از درون فضاي بين دو 

لوله جداري استفاده مي كنند كه داراي مشکالت فراواني است:

1- ايجاد شكست در ناحيه كفشک لوله جداري قبلي؛ 
2- ايج�اد شكس�ت تا مخ�زن و در نتيج�ه مهاج�رت هيدروكربن و 

مچاله شدن احتمالي لوله جداري؛
3- هزينه بسيار نمونه گيري و آزمايشات ژئومكانيكي.]1[    

البت��ه روش ه��اي ديگري براي مقابله با اي��ن موضوع وجود 
دارد ول��ي هزينه اي��ن روش ها باال ب��وده و در برخ��ي موارد از 
بازدهي كمتري برخوردار هستند و بعضاً ممکن است خود باعث 
آلودگي محيط ش��وند كه از آن جمله مي توان  واتراوش گرمايي 
)Thermal Desorption( را نام برد كه در آن خاك آلوده ش��ده را 
در ي��ک فضاي به خصوص گرم��ا داده و آب و آلودگي هاي آلي و 

چكيده
يك�ي از نگراني هاي موجود در صنعت حفاري به خصوص حف�اري در دريا، ايجاد آلودگي براي آب هاي زيرزميني و محيط 

اطراف سكوي حفاري است.
ام�روزه برای مقابله با اين موضوع ش�ركت هاي مختلف از روش تزريق گل حفاري زايد ب�ه همراه كنده ها به داخل برخی 

سازندها، از طريق شكست هيدروليكي و از درون فضاي بين دو لوله جداري استفاده مي كنند.
روش ديگر مورد استفاده، انتقال كنده ها به همراه گل حفاري زايد به مكان مناسب و انجام تست هاي الزم است كه در صورت 
مثبت بودن جواب تس�ت ها، از اين مواد زايد مي توان مجدداً اس�تفاده كرد، در غير اين صورت بايد به نحوي كه باعث آلودگي 

محيط نشوند از چرخه عملياتي خارج شوند.
عملي�ات ت�رك چاه جه�ت جلوگيري از مهاج�رت احتمالي نفت باقي مانده به س�طح  از قبيل برداش�تن لوله هاي مغزي؛ 
س�يمان كاري؛ گذاش�تن پالگ و ديگر موارد به زمان نس�بتًا زيادي نياز دارد؛ برخي مطالب اين مقاله به ش�يوه مقايسه ای و با 

اقتباس از تحقيقات انجام شده در زمينه از بين بردن آلودگي محيط نوشته شده است.
 در كنار بررسی كارهاي انجام شده، ايده اي توسط نويسندگان اين مقاله در زمينه استفاده از نانو ذرات در عمليات ترك 

چاه ارائه شده است كه مي تواند راه گشاي مطالعات بعدي باشد.

كلم�ات كليدي: nzvI روش های رفع آلودگی، روش جذبی، روش واكنش�ی، عمليات ترك چاه، نانوتكنولوژي خارج از مكان 
و نانوتكنولوژي در مكان.
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استفاده از نانوتکنولوژي در
ازبين بردن آلودگي هاي محيط زيستي
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فلزات معيني را در آن تبخير مي كنند. ]2[
روش ديگر، انتقال كنده ها به همراه گل حفاري زايد به مکان 
مناس��ب و انجام تست هاي الزم اس��ت كه درصورت مثبت بودن 
نتاي��ج، از اي��ن مواد مي توان مجدداً اس��تفاده نم��ود در غير اين 
ص��ورت بايد به نحوي كه باعث آلودگي محيط نش��وند از چرخه 

عملياتي خارج شوند.
در اين مقاله به بررس�ي تحقيق انجام ش�ده بر روي نانوذرات به منظور 

ازبين بردن آلودگي آب هاي زيرزميني مي پردازيم. 
اين ماده به Zero-Valent Iron( nZVI( معروف است. ]3[

بيشتر كاربردهاي محيطي نانوتكنولوژي در سه زمينه زير خالصه مي شود:
1- توليدات خوش خيم از لحاظ محيطي 

) Green chemistry or pollution prevention(؛
 2- اصالح موادي كه توسط مواد خطرناك آلوده شده اند و

 3- سنسورهاي محيطي.
نانوتکنول��وژي نقش مهم��ي را در توس��عه روش هاي بهينه 

جهت آشکارسازي و رفع آلودگي ها ايفاء مي كند.
جهت اصالح محيط با استفاده از نانوتكنولوژي 2 روش وجود دارد:

1- روش جذب بر روي سطح جامد )Adsorption( و
2- روش واكنش شيميايي )Reactive( كه براساس نوع كار به دو 

بخش تقسيم مي شود:  
)In-situ( 2-1- در مكان     

  )Ex-situ( 2-2- خارج از مكان     
روش »اص��الح جذب��ي«، آلودگي ها به خص��وص فلزات را از 
طريق جداس��ازي حذف مي كن��د در حالي ك��ه روش »واكنش 
ش��يميايي« آلودگي ه��ا را تجزيه كرده و تبدي��ل به مواد بي ضرر 

مي كند )دي اكسيدكربن و آب از تجزيه آلودگي هاي آلي(.
روش »در مکان« آلودگي ها را در همان محل حذف مي كند 
در حالي كه روش »خارج از مکان« بعد از انتقال آلودگي به مکان 
مناسب آن را اصالح مي كند )انتقال آب زيرزميني آلوده به سطح و انجام 

اصالحات سطحي(.
 

 : )Ex-situ( 1- نانو تكنولوژي خارج از مكان
يک مثال مهم براي رفع آلودگي به روش جذبي استفاده از 
SAMMS (Self-Assembled Monolayers on Mesoporous) 

اس��ت كه داراي مس��احت س��طحي  m2/gr  1000 می باش��د، 
خاصيت جذبي دارد و مي توان آن را به سمت آلودگي های جيوه، 

كرومات، آرسنيت و غيره تنظيم كرد.
پليمره��اي درختي )Dentritic( نوع ديگري از مواد نانوس��اختار 

 

شكل-1: سد منفذ دار

شكل-2:  منطقه با قابليت اصالح واکنشي
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هستند كه پتانسيل اصالح آلودگي را دارند.
از موارد ذكرشده در سال هاي اخير مي توان به جداسازي مسII از 

آب و شستشوي خاك جهت جداسازي سربII اشاره كرد.
از مواد نانو س��اختار ذكرشده بيش��تر »خارج از مکان« استفاده 

مي شود زيرا مي توان آنها را بازيافت كرد.
از نانوتکنول��وژي ب��ه روش تجزيه ش��يميايي، بيش��تر براي 
اصالح آلودگي های ناش��ی از مواد آلي اس��تفاده مي شود، به طور 
مثال می توان به اصالح اين نوع آلودگي از طريق اكسيداس��يون 
تابش��ي كه توسط مواد شبه رس��انا نيمه هادي مثل TiO2 كاتاليز 

شده است، اشاره كرد. 
موارد ذكرش��ده بايد »خارج از مکان« باشند تا تابش مؤثر جهت 

تجزيه شدن صورت پذيرد.
در شكل هاي 1 تا 3، سه روش استفاده از ذرات آهن جهت اصالح آب 

زيرزميني ذكر شده است: 
ش�كل-1 : يک سد منفذدار را نش��ان مي دهد كه از ذرات آهن با 

اندازه هاي ميلي متري تشکيل شده است. 
ش�كل-2 : يک منطقه با قابليت اصالح واكنشي را نشان مي دهد 
كه توس��ط تزريق متوالي ذرات آهن با اندازه هاي نانو  براي ايجاد 
منطقه تطابق ذرات كه توسط ذرات مواد منطقه آبده بومي جذب 
مي ش��وند- استفاده مي شود- در اين شکل فرض بر اين است كه 

نانوذرات از سياليت پاييني برخوردار هستند.
شكل-3 : شامل نانوذرات )نقاط سياه( و مناطق تحت تأثير نانوذرات 
)منطقه صورتي( است. در اين شکل فرض بر اين است كه نانوذرات 
از س��ياليت باالي��ي برخوردار هس��تند و واكن��ش زماني صورت 
مي گي��رد كه يا آلودگي ها در آب حل ش��ده باش��ند يا به صورت 
)DNAPL )Nonaqueous Phase Liquid  در تم��اس با س��طح 

آهن قرار بگيرند.

2- نانوتكنولوژي در مكان:
تجزيه آلودگي ها در مکان، زماني كه عملي باشد به روش  های 
ديگ��ر ترجيح داده مي ش��ود، زيرا هزينه آن كمتر اس��ت اما بايد 
اطمينان حاصل ش��ود كه مواد استفاده شده برای اصالح به مکان 
آلودگي خواهد رسيد. همين موضوع از توسعه گسترده اصالح در 

مکان جلوگيري می  نمايد.

در اين قسمت نانوتکنولوژي پتانسيل تزريق ذرات »نانوسايز« 
به درون محيط متخلخل آلوده مانند خاك ها و رسوبات و اليه هاي 

آب زا را دارد، كه در اين مرحله موارد زير قابل تأمل است: 
1- ايجاد مکان  هاي واكنش پذير در مکان به  وس��يله نانوذرات كه 

به طور نسبي غيرسيال هستند؛
2- ايج��اد توده بزرگي از نانوذرات واكنش پذير كه به داخل نقاط 

آلوده   شده مهاجرت مي كنند )در صورت سياليت مناسب ذرات(.
اگرچه نان��وذرات داراي انواع متنوعي هس��تند، امروزه تمايل به 

استفاده از نانو ذرات شامل nzvI  بيشتر است.

3- مشخصات نانوذرات:
3-1- شكل شناسي:

با كاهش اندازه ذرات،Band Gap  افزايش می يابد؛ اين اثر در 
برخي از خواص كاتاليست هاي تابشي نيمه هادي نانوسايز دخالت 
دارد، اين خاصيت موقعي كه  اندازة ذرات كمتر ازnm 10 باش��د، 

بهبود چشمگيري مي يابد.
خاصي��ت ديگری ك��ه به صورت قابل توجه��ي در اندازه هاي 

كمتر از nm 10 تغيير مي كند،»مساحت سطحي ويژه« است.

3-2- واكنش پذيري:
واكنش پذيري باال نتيجه س��طح ويژه زياد در نانوذرات است. 

نتيجه اي كه براي nZVI دارد:
1- تجزيه آلودگي ها كه به طور آش�كارا با ذرات بزرگ از مواد مشابه 

واكنش نمي دهند؛
 2. سرعت تجزيه باال؛

 3. ايجاد توليدات مناسب و مساعد از آلودگي ها. 
نکته دوم بيشترين اثرگذاري را بر روي واكنش پذيري نانوذرات دارد.

3-3 سياليت:
ش��ايد تصور ش��ود كه س��ياليت نانوذرات در محيط های 
متخلخ��ل، به دليل اندازه آنها بس��يار زياد اس��ت، اما در واقع 

اين طور نيست.

شكل-3: نانوذرات و مناطق تحت تأثير نانوذرات 
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به ط�ور كل�ي س�ياليت نان�وذرات در محيط ه�اي متخلخ�ل از 
حاصل ضرب دو عامل زير به دست می آيد:

 تعداد برخوردهاي نانوذرات با محيط متخلخل برحس��ب فاصله 
انتقالي بين ذرات )Transport Distance( ضربدر 

 احتمال خارج ش��دن نانوذره از سيستم جريان )ضريب برخورد( 
.)Sticking Coefficient(

3-4 بررسي ريسک:
ارزيابي ريس��ک در اينجا به معناي بررسي خواص خطرناك 
مواد و گستردگي تعارض اين مواد با انسان و محيط است. نتيجه 
اين ارزيابي اين اس��ت كه آيا انس��ان و محيط توس��ط اين مواد 
آس��يب خواهند ديد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، ميزان 

آن تا چه اندازه ای است.
جهت بررس��ي ريس��ک، نيازمند اطالعاتي در زمينه تعارض 
محيط با چنين موادي هس��تيم تا تصميم الزم برای اداره ريسک 
صورت پذيرد. فرآيندهايي جهت ازبين بردن آلودگي هاي محيطي 
توس��ط اين تکنولوژي در حال پيش��رفت است.  به عالوه احتمال 
خطر اس��تفاده از اين تکنولوژي براي س��المت انس��اني و محيط 

زيست، بررسي ريسک را مشکل كرده است.
در م��ورد كارب��رد  nVZI »در مکان« هنوز هي��چ تحقيقي انجام 
نشده تا براساس آن پارامترهاي وابسته جهت بررسي ريسک آن 

به دست آيد.

5- ط�رح تس�ريع مراح�ل انجام ت�رک چاه با اس�تفاده از 
نانوتكنولوژي: ]4[

ام��روزه مي دانيم كه انجام مراحل ت��رك چاه با صرف هزينه و 
زمان همراه اس��ت به عالوه اينکه ش��ركت ها ب��راي انجام هر عملي 
انتظ��ار توليد س��رمايه داش��ته و در تمام طول عمر چ��اه اين تنها 
مرحله اي است كه بعد از آن شركت هاي نفتي انتظار توليد سرمايه 

از چاه مورد نظر را ندارند.
به طور معمول و اس��تاندارد، انجام مراحل ترك چاه تقريباً 6 روز 
طول خواهد كش��يد تا كلي��ه مراحل: از قبيل بري��دن لوله مغزي، 
تزريق سيمان به داخل مشبک كاري ها، ايجاد پالگ از طريق تزريق 
سيمان، بريدن لوله جداري مياني و سطحي و قراردادن پالگ تا 5 
متر زير س��طح زمين به منظور جلوگيري كامل از هرگونه نش��تي و 

مهاجرت هيدروكربن به سطح، به طور كامل انجام گيرد.
اين طرح جديد كه با اس��تفاده از سيال داراي نانوذرات صورت 
مي گيرد زم��ان انجام عمليات ترك چاه را كاهش مي دهد و اگر به 
تمام تحقيقات و آزمايش��ات از لحاظ امکان س��نجي و عملي بودن و 
همچنين هزينه، پاس��خ مثبت دهد نسبت به روش كنوني از اعتبار 

بيشتري برخوردار است.
اشکال 4 و 5 مراحل پالگ و ترك چاه را به روش كنوني نشان مي دهند. 

شكل-5 : مراحل پالگ و ترک کردن يک چاهشكل-4 : تصوير مراحل پالگ و ترک کردن يک چاه

42.90" ELEVATION (ROBRAY-T7)

Cut 13 3/8" casing @ 340ft (~33ft below mud line) 
and pull to surface with 26" conductor.
Cement plug 400-450 ft.
13-3/8" Retainer at 450 ft.

26" 5/8" A36 DRIVEN CONDUCTOR

Cement plug 850-900 ft.
13-3/8" Retainer at 900 ft.

Cut 9-5/8" casing at 900 ft.
Cement plug 1050-1100 ft.
9-5/8" Retainer set at 1100 ft.
13-3/8" 54.5 LB/FT K-55 BUTT. CSG. 
Cut 7" casing at 1100 ft.
Cement plug 2A: 4200-4350 ft.
Cement plug 2: 4350-4450 ft.
Cut tubing at 4500 ft.
Est T.O.C @ 4600 ft.

3820
38-2 Ø = 0.00 5765 - 5778 (13')

Sw = 0.00

2-7/8" 6.4 LB/FT 13CR VAM X L80 FOX X-OVER

4230
42-3 Ø = 0.00 6457 - 6462 (5')

Sw = 0.00

9-5/8" 47 LB/FT N-80 BUTT. CSG.

BAKER 'CMD' SSD. 

BAKER LOCATOR SUB
BAKER F-2 PERM PACKER

2-7/8" 6.4 PPF FOX TBG
BAKER 2-7/8" 'XN' NIPPLE. 
SET PXN PLUG 

W/L RE-ENTRY GUIDE

4765
47-7 Ø = 0.19 7273 - 7287 (14')

Sw = 0.45

5531
55-3 Ø = 0.21 8364 - 8372 (8')

Sw = 0.42

7" FLOAT COLLAR
7" 29 PPF N-80 BUTT. CSG.

42.90" ELEVATION (ROBRAY-T7)

26" 5/8" A36 DRIVEN CONDUCTOR

13-3/8" 54.5 LB/FT K-55 BUTT. CSG. 

Cement plug 2A: 4200-4350 ft.
Cement plug 2: 4350-4450 ft.
Cut tubing at ~4500 ft.
Est T.O.C @ 4600 ft.

3820
38-2 Ø = 0.00 5765 - 5778 (13')

Sw = 0.00

2-7/8" 6.4 LB/FT 13CR VAM X L80 FOX X-OVER

4230
42-3 Ø = 0.00 6457 - 6462 (5')

Sw = 0.00

9-5/8" 47 LB/FT N-80 BUTT. CSG.

BAKER 'CMD' SSD.

BAKER LOCATOR SUB
BAKER F-2 PERM PACKER

2-7/8" 6.4 PPF FOX TBG
BAKER 2-7/8" 'XN' NIPPLE.

W/L RE-ENTRY GUIDE

4765
47-7 Ø = 0.19 7273 - 7287 (14')

Sw = 0.45

5531
55-3 Ø = 0.21 8364 - 8372 (8')

Sw = 0.42

TAG FILL @ 8479'(03/07/96)

7" FLOAT COLLAR
7" 29 PPF N-80 BUTT. CSG.

 D  :      )(
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شكل-6 : استفاده از نانوتكنولوژي در مراحل پالگ و ترک کردن چاه
در اين روش بعد از تزريق س��يمان به داخل مش��بک كاري ها و 
بري��دن لول��ه مغزي و لوله جداري توليد و مياني از ناحيه مناس��ب 
در عمقي كه با لوله جداري س��طحي در يک امتداد هستند، پالگ 
مکانيکي را تثبيت كرده و روي آن س��يمان تزريق مي كنيم، سپس 
به اندازه 30 متر در باالي اين پالگ، س��يال همراه با نانوذرات و در 

نهايت پالگ نهايي را قرار مي دهيم.
 اي��ن ط��رح در حقيق��ت نانوتکنولوژي در مکان اس��ت كه ما 

منطقه اي را به صورت  Killing Barrier ايجاد مي كنيم. )شکل-6 (
در اين رابطه چند مسئله قابل تأمل مي باشد:

1. از آنجاك��ه ما از روي داده هاي قبلي ميزان چگالي كنوني نفت 
باقي مانده در مخزن را مي دانيم اين س��يال نانوذره بايد از چگالي 

كمتري برخوردار باشد.
2.  ميزان عمر اين نانوذرات و اينکه تا چه زماني قابليت عمل دارند؛

3. مسئله مهم ديگر اين است كه آيا خود اين نانوذرات براي محيط 
و انسان جزء موارد آلوده كننده محسوب می شوند يا خير كه يافتن 

جواب اين سئوال نياز به انجام آزمايشات و تحقيقات دارد.

نتيجه گيري 
يکي از كاربردهاي ويژه نانوتکنولوژي، اصالح محيط مي باشد 
كه نياز به توسعه، آزمايشات و تحقيقات بيشتر دارد. امروزه فقط 
در بحث ازدياد برداش��ت در صنايع نفت بح��ث نانوتکنولوژي در 
حال پيش��روي اس��ت اما با نگاه به س��اير عل��وم و تحقيقات و با 
مقايسه و انجام آزمايشات الزم مي توان به كاربردهای قابل قبول 
در ديگ��ر بخش ه��ای صنعت نفت و گاز در زمين��ه نانوتکنولوژي 

دست يافت.
منابع: 

[1]. Guo.Q., Geehan T.,: ”Managing Uncertainties and Risks in Drill-
Cuttings Reinjection in Challenging Environments: Field Experience 
from Sakhalin”,SPE93781, SPE/EPA/DOE Exploration and 
Production Environmental Conference, 7-9 March2005, Galveston, 
Texas,
[2].Ntukidem, J., Omonigho, R., Anighoro, S., “Thermal Desorption 
as an Alternative to Cutting Reinjection  in Niger Delta Waste 
Management Operations”,SPE77556, SPE Annual Technical 
Conference and Exhibition, 29 Sep.-2oct., 2002, San Antonio, 
Texas.
[3].Tratnyek,P.G., Johnson,R.L.: ”Nanotechnology for Environmental 
Clean up”,Nanotoday, USA ,May 2006.
[4].”Advanced Well Technique, Intervention and Workover”, 

WA,2005

 


