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نانو فناورى، صنعت نفت و گاز، صنايع باالدستى

بررسى زمينه هاى كاربرد فناورى نانو در صنايع باال دستى نفت و گاز ايران

با توجه به ورود فناورى  هاى جديد و پيشرفته در صنايع مختلف و تأثير چشمگير آن در باال بردن سود و بهره ورى صنايع، لزوم ورود اين فناورى ها به صنايع نفت 
و گاز بر كسى پوشيده نيست. فناورى نانو يكى از جديدترين فناورى هاى مورد استفاده بشر در تمامى صنايع است. اين مقاله با هدف ارائه كاربرد  هاى نانو فناورى 
در صنايع باال دستى نفت و گاز و همچنين، آشنايى هرچه بيشتر با ساز و كار آن نوشته شده و در چهار بخش ازدياد برداشت، حفارى، اكتشاف و مديريت مخزن 

و حفاظت از تجهيزات به موارد استفاده نانو فناورى در صنعت نفت و گاز اشاره دارد.

مقدمه
نقطه ى شروع و توســعه ى اوليه فناورى نانو به طور 
دقيق مشخص نيست. در سال 1661 "رابرت بويل" 
به اهميت بالقوه خوشــه  هاى نانويى پى برد و پس از 
آن، "مايكل فارادى" در سال 1875 موفق به كشف 
محلول كلوئيدى طال شــد. در سال 1960 "ريچارد 
فاينمن" مقالــه اى را در مــورد قابليت هاى فناورى 
نانو در آينده منتشــر كرد. با وجــود موقعيت هايى 
كه توســط بســيارى تا آن زمان كسب شــده بود، 
"ريچارد  پى فاينمن" را به عنوان پايه گذار اين علم 
مى شناســند.[1] خواص فيزيكى مــواد نانوابعاد در 
حوزه اى بين اثــرات كوانتومى و خواص توده قرار 
مى گيرد. علوم نانو محصول مطالعات دانشمندان در 
رشته هاى مختلف بوده كه با روش هاى گوناگون و 
خالقانه به صورت علوم بين رشته اى درآمده است. 
محققان در سراسر جهان انتظار دارند كه علوم نانو 
موجب تغييرات وسيعى در نحوه زندگى بشر شود.

[2]در مواجهــه با فناوري نانــو و حوزه هاي فراوان 
كاربردي آن، تشــخيص جايگاه مناســب ورود و 
نحوه قرارگيري آن در كنار زيرســاخت هاي قبلي، 

امر مهمي اســت كه مي تواند منجــر به بهره گيري 
همه جانبه از آن شود. صنعت نفت، با قدمتي نزديك 
به صد ســال به عنــوان راهبردي ترين صنعت فعلي 
كشور، اولين و مناسبترين گزينه ورود اين فناورى 

است.[3]
فنــاوري نانــو تأثير چشــمگيري بــر روي تمامي 
بخش هاي صنعت نفت دارد و چشم انداز آينده اين 
صنعت را به طور قابل مالحظــه اي تحت تأثير قرار 
مي دهد، به طوري كه اين گستره عظيم، هر دو بخش 
صنايع باالدستي و پايين دســتي را پوشش مي دهد. 
برخــى از مــوارد كاربرد ايــن فنــاوري در صنايع 
نفت و گاز عبارتند از: نانو افزودني ها در گل حفاري 
و سيمان كاري چاه هاي نفت، نانو مواد براي افزايش 
ضريب برداشــت از مخازن، نانوكاتاليســت ها در 
صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، نانو پوشش هاي مقاوم 
دربرابر گرما، خوردگي، جرم گرفتگي، ســايش و 
اصطكاك، سيستم هاي نانو فيلتراسيون و جداسازي، 
نانوروانكارها، نانو كامپوزيت ها، ذخيره سازي انرژي 
در نانوساختارها، نانو سنســورها و نانوبيوسنسورها. 
فناوري نانو همچنين مي تواند آلودگي هاي صنعت 

را به طــور قابل مالحظه اي كاهــش دهد.[4] صنايع 
باال دستى نفت كه شــامل عناوينى چون اكتشاف، 
حفارى، استخراج، مديريت بهره ورى و صيانت از 
مخازن مى شوند، از اهميت ويژه اى در توسعه منابع 
وابســته به ذخاير زيرزمينى كشور برخوردارند كه 
اين امر، ضرورت بررســى فناورى هاى نوين مانند 
نانو فناورى را در اين صنعت نمايان مى سازد.[5]مقاله 
حاضر با هدف آشنايى هر چه بيشتر مهندسان نفت 
بــا كاربرد هاى فناورى نانو در صنعت نفت و گاز در 
چهار بخش زير كه از صنايع باال دســتى نفت و گاز 

هستند، ارائه شده است: 
1-كاربرد نانو فناورى در ازدياد برداشت از مخازن

2-كاربرد نانو فناورى در فرايند حفارى
3- كاربرد نانوفناورى در حفاظت از تجهيزات

4- كاربــرد نانو فنــاورى در اكتشــاف و مديريت 
مخازن

1-كاربرد نانو فناورى در ازدياد برداشت از مخازن
امــروزه فنــاورى نانو با پيشــرفت هاى اساســى در 
ازدياد برداشــت از مخازن نفتى و گازى همراه بوده 
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اســت؛ براى مثال، استفاده از ســياالت هوشمند يا 
نانوسياالت كه سبب تغيير در خاصيت ترشوندگى 
ســنگ مخزن شــده و يا اســتفاده از نانومواد فعال 
ســطحى(Surfactants) كــه ســبب افزايش ميزان 
برداشــت از مخازن به نســبت كامًال كنترل شــده 
مى گــردد. در ايــن حالــت، به طور كلى اســتفاده 
از نانوســياالت، نانــوذرات، نانوســورفاكتانت ها و 
هيدروژل هاى نانوكامپوزيتى ســبب بهبود فرآيند 

بهره ورى از چاه مى گردد.[6]

1-1- ازدياد برداشت با استفاده از نانو سياالت 
نانوسيال ها ســاختار كلوئيدى ( ذرات نامحلول در 
سيال) دارند و از تركيب يك سيال پايه با نانو ذرات 
ساخته شده اند. چنين سياالت هوشمندى مى توانند 
با تغيير ترشــوندگى، كاهش نيروى كششــى و نيز 
استحكام ماسه، فرآيند ازدياد برداشت از مخازن را 
بهبود دهند. براى مثال Soleimanov و همكاران [7]

توانستند نشــان دهند كه استفاده از نانوذرات باعث 
افزايــش خــواص رئولوژيكى و نيــز افزايش تأثير 
محلول ســورفاكتانت در فرايند برداشت نفت شده 
و موجب ايجاد تغيير در ضريب كشــش ســطحى 

مخلوط نفت و سورفاكتانت مى گردد.
همچنين، از جمله كاربردهاى مهم نانوذرات در اين 
زمينه مى توان به اســتفاده از نانو مواد جهت تسهيل 
جدايش نفــت وگاز در داخل مخزن و اســتفاده از 
نانوردياب ها در داخل سنگ مخزن اشاره كرد. اين 
نانو ذرات هنگامى كه با سنگ هاى حاوى نفت خام 
تماس پيدا مى كنند، محموله هاى خود را رها كرده 
و باعث افزايش بازيافت نفت خام مى شوند. [8]و[9]

از سوى ديگر، كنترل جريان سيال، يكى از مهمترين 
فاكتورها در استخراج سياالت هيدروكربنى است. 
در ايــن حالت، جبهه جلويى ســيال تزريق شــده 
بايد تــا حد امكان يكنواخت حركت كند تا بتواند 
به صورت مناسب به درون سازند نفوذ كند. محققان 
به منظور بهبــود اين فرايند، موفق بــه توليد عوامل 
ســطحى و غير نفوذ كننده بر پايه نانوذرات شده اند 
كه مى تواند ميزان جريان را در عمليات اســتخراج 
و توليد بهبود دهــد. در اين حالت به نانوذراتى نياز 

است كه:

1. به هيچ وجه به بدنه ماتريس سازند نچسبد.
2. در غلظت هاى بسيار پايين نيز قابل شناسايى باشد.

3. بتواند سبب تغيير شكل سيال درون حفره شود.
4. بتواند سبب تغيير كشش سطحى بين هيدروكربن 
و آب شور و يا كشــش سطحى بين سيال و سطح 

سنگ مخزن گردد.[10]
همچنين، محققان دانشــگاه MIT به تازگى كشف 
كرده اند كه افزودن نانوذرات مغناطيســى كه آب 
را دفع مى كند، مى تواند در صورت مخلوط شدن 
با نفت و در نهايت با استفاده از يك آهنرباى قوى، 
سبب جداسازى آسان مخلوط نفت و آب شود كه 
ايــن امر در فرايند توليــد و بهره بردارى از مخازن 
نفتى نقش بســيار مهمى را ايفا مى كند. اين فرايند 
بايد خــارج از مخازن بازيافت نفت صورت گيرد 
تا از آلودگى محيط توســط نانوذرات جلوگيرى 

شود. [11]

 1-2- ازدياد برداشت با استفاده از نانوسورفاكتانت ها 
مواد فعال ســطحى يا همان ســورفاكتانت در سال 
معنــاى  بــه   surface active agent واژه از   1950
فعال كننده سطحى استخراج شده و به موادى اطالق 
مى شود كه سبب كاهش كشش سطحى مى شوند. 
در حالت كلى، سورفاكتانت ها را مواد فعال سطحى 
كه داراى يك سِر آب دوست و يك ُدم آب ُگريز 
هســتند، تعريــف مى كنند. ايــن مواد بــا توجه به 
خصوصيت آب دوســتى يا آب گريزى ساير مواد، 
از جهت مناسِب خود، به آن ها متصل شده و از سر 
ديگر، آزاد باقى  مانند و سبب تغيير خواص سطحى 

آن ها مى گردند. [12] (شكل-1)
 هدف اوليه اســتفاده از سورفاكتانت ها در عمليات 
اســتخراج و توليــد از مخــازن،  كاهش كشــش 
سطحى و بهبود عمليات جداسازى سيال، تصحيح 
ترشــوندگى ســنگ مخزن و تبديل آن از حالت 
نفت دوســت به آب دوست (كه خود سبب تسهيل 
فرآيند جداسازى ســيال هيدروكربورى از سازند 
مى گردد) و نيز كاهش ويســكوزيته نفت اســت. 
امروزه اســتفاده از نانوسورفاكتانت ها به دليل اندازه 
كوچك تر و سطح فعال بيشتر، سبب بهبود فرآيند 
استفاده از اين مواد گرديده است. زمانى كه ابعاد اين 

مواد در محدوده نانومترى قــرار مى گيرد، توانايى 
آن ها براى نفوذ به درون حفرات سازند و نيز سطح 
فعــال آن ها افزايش چشــمگيرى مى يابد. اين مواد 
به صورت گسترده اى بر روى كشش سطحِى سياِل 
مخزن اثر گذاشته و ميزان گران روى آن را كاهش 
مى دهند. در اين حالت، سيالى كه گران روى آن در 
داخل مخزن و چاه كاهش يافته باشد، روان تر شده 
و بهتر در مســير خروج از چاه جريان يافته، از ساير 
مواد موجود در چاه جدا مى گردد. مطالعات نشــان 
مى دهد كه سورفاكتانت ها بر روى نانوكمپلكس ها 
و تركيبات پيچيده ى موجود در چاه تأثير گذاشــته 
و ســاختار مخزن را تغيير مى دهنــد. در اين حالت، 
توانايى نفوذ ســورفاكتانت در بين اليه هاى سازند 

بسيار مهم است. [13]

1-3- ازدياد برداشـت با استفاده از هيدروژل هاى 
نانوكامپوزيتى

طبق مطالعات، چنانچه مقدار توليد آِب همراه نفت 
به دليل شــكاف طبيعــى مخزن يــا افزايش تزريق 
آب براى ازدياد برداشــت، افزايــش يابد و چاه به 
مرحله آب دهى برســد، در اين صورت، تأسيسات 
سطح االرضى قادر به جداسازى آب از نفت نخواهد 
بود. نانوژل ها ذراتى با ابعاد كمتر از ميكرومتر هستند 
كه در حضور آب متورم مى شوند. در حقيقت اين 
ذرات از يك شبكه سه بعدى از زنجيره هاى پليمرى 
آب دوســتى كه توسط پيوندهاى پايدار كواالنسى 
متصل شده، تشكيل شده اند. دليل اصلى استفاده از 
سيالب زنى پليمرى در بهره بردارى از چاه، كاهش 
گــران روى آب تزريق شــده به مخــزن و از آنجا، 
افزايش احتمال جاروب مخزن توســط آب است. 
زيرا آبى كه سرعت حركت بيشترى دارد با سرعت 
بيشــترى وارد نواحى با تراوايى باال مى شود و تأثير 
كمترى در افزايش نسبت آب به نفت دارد. ولى در 
عين حال، اســتفاده از پليمر ها داراى معايب خاص 
خود هســتندكه مى توان با افزودن ژل و در حقيقت 
اســتفاده از ژل پليمرهــا تا حدودى ايــن معايب را 
برطرف كرد. عالوه برآن، استفاده از ژل پليمر ها نيز 
معايبى مانند تخريــب ژل در اثر صدمات حرارتى، 
مكانيكى، ميكروبى، تنش و غيره به همراه دارد. در 
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نهايت، به منظور غلبه بر محدوديت هاى موجود در 
استفاده از ژل پليمرهاى موجود، نانوژل هاى جديدى 
بر پايه پلى اكريل آميد- خاك ُرس (MMT) توسعه 
پيدا كردند و خواص آن ها به صورت آزمايشگاهى 
تست شده و جهت استفاده در سيالب زنى پليمرى 
مورد اســتفاده قرار گرفتند. اين گونــه نانوژل ها در 
مقايســه با ژل پليمرهاى معمولى نتايج مناســبى در 
تســت هاى حرارتى، مقاومتــى و مكانيكى از خود 
نشــان دادند. اين نانوژل ها مى توانند از محلول آبى 
با غلظت كــم تا يك جامد االســتيك طبقه بندى 
شــوند و يا به عنوان عامل مسدودكننده شكاف ها و 
يا انواع منحرف كننده ها مورد اســتفاده قرار گيرند.

[14] در اين روش به علت تشــابه ويســكوزيته آب 
و ژل هاى پليمرى، هزينه تزريق به چاه بســيار كمتر 
از ســاير روش هاست. همچنين، عمق نفوذ اين نوع 
ژل ها به علت تشــابه ساختارى با آب بسيار بيشتر از 
فيلترات سيمان است. از ســوى ديگر، استحكام و 
ماندگارى اين نوع ژل ها در قياس با ژل هاى معمولى 
و در شــرايط مشابه بيش از ده برابر است. همچنين، 
بايد توجه داشت كه اين نوع ژل ها دائمى نيستند و 
در صورت تزريق اشتباه، مى توان با عامل شيميايى 

ديگر اثر آن ها را خنثى كرد. [15]

2- كاربرد نانوفناورى در فرايند حفارى
2-1- بهبود سيال حفارى 

طراحى گل حفارِى مناسب، عامل مهمى در افزايش 
بهره ورى عمليات حفارى است، زيرا باعث افزايش 
ســرعت عمليات حفــارى، موفقيــت در عمليات  
ســيمان كارى و تكميل چــاه، كاهــش زمان هــاى 
غيرتوليدى و ممانعت از كاهش دبى جريان در يك 

چاه مى گردد.
هزينه ى يك سيســتم سيال حفارى بخش عمده اى 
از هزينــه ى حفر يك چــاه را تشــكيل مى دهد و 
به همين دليل، اســتفاده از سياالت مفيِد بهبود يافته، 
بخش مهمى از مطالعات محققان را شامل مى گردد. 
ســيال حفارى بايد توانايى مناسبى در خنك كردن 
مته حفارى، روان ســازى لوله هاى گردان حفارى،  
پاك ســازى مناســب چــاه و غيره داشــته باشــد. 
در غيراين صورت، مشــكالتى از قبيــل هرزروى، 

 آسيب ســازند، چسبندگى لوله ها، نيروهاى دراگ 
و تنِش باال پديد مى آيد. اين مشــكالت بخصوص 
در چاه هاى با دما و فشار باال، بيشتر ديده شده است. 
از اين منظر، دســتيابى به سيالى كه مقاومت بااليى 
در شرايط دما و فشار باال نشان مى دهد، بسيار مهم 
اســت. به دليل اندازه بســيار كوچــك، نانو ذرات 
داراى ســطح تماسِى بســيار بااليى هستند و همين 
امر موجب افزايش خواص منحصر به فرد اين ذرات 
مى شــود. نانو ذرات پخش شده در مايعات، هم از 
لحاظ خواص مواد اساســى و بنيادى و هم از لحاظ 
كاربردى مورد توجه قرار گرفته اند. [16] نانو سياالت 
به دليل توانايى باال در انتقال حرارت مى توانند به گل 
حفارى افزوده شده و عمل خنك كارى توسط گل 
را بهبود بخشــند. به عالوه، پايدارى نانو سياالت در 
مقابل حرارِت باالى ته چاه موجب مى شــود ِگل، 
كارايــى خود را حفظ كنــد. نكته قابل توجه اينكه 
ضريب انتقال حرارت هدايتى نانو سياالت با افزايش 

دما به صورت صعودى افزايش مى يابد.
همچنين، افزودنى هاى گل حفــارى حاوى ذرات 
نانو كامپوزيت هاى ترموست را ممكن است جهت 
كنترل اِتالف ســيال و عامل هاى اســتحكام دهنده 
ديواره چــاه به كار برد. بر اســاس برخى مطالعات، 
اســتفاده از ذرات نانو كامپوزيت ترموست به عنوان 
اجزاى افزودنى سيال جهت حفارى، تكميل و تعمير 
چاه مى تواند باعث كاهش اتالف گل و يا افزايش 

استحكام ديواره ى چاه شود [17]. (شكل-2)

 همچنين، در عمليات سيمان كارِى چاه، با استفاده از 
تركيبات پيشرفته در ساختار سيال حفارى و سيمان، 
مى تــوان بازده و بهره ورى چــاه را تا حدود زيادى 
بهبود بخشــيد. از اين رو Roddy و همكارانش [18] 
توانســتند نشان دهند كه اســتفاده از نانورس هايى1 
مانند نانو-بنتونيت2 و نانو-مونت موريلونيت3 سبب 
بهبود ســاختار ســيمان مورد اســتفاده در عمليات 
حفارى چاه مى گردد. نانو-مونت موريلونيت داراى 
ساختارى اليه اى شكل است و ابعاد طولى و عرضى 
آن بســيار بيشتر از ضخامتش مى باشد. در حقيقت، 
اين ماده داراى ساختار سه اليه اى از آلوميناست كه 
در بين دو اليه از ســيليكون به حالت ســاندويچى 
قرار گرفته اســت. اين ماده يكــى از اجزاى اصلى 
خاكستر هاى آتشفشانى است كه داراى قابليت تورم 
تا چندين برابر وزن و حجم اوليه در اثر جذب آب 
مى باشد. همان گونه كه Roddy و همكارانش ذكر 
كرده اند،اســتفاده از نانو-ُرس ها در ساختار سيمان 
سبب بهبود خواص آن مى گردد. براى مثال، استفاده 
از نانو-ُرس ها در ســاختار ســيمان نسبت به ذرات 
رس بزرگ تر، سبب بهبود خواص مكانيكى مانند 
مقاومت فشارى و مقاومت كششى شده و نيز ميزان 
تراوايى و ريســك پذيرى ســيمان در اثر مهاجرت 
گاز و يــا خوردگى را به نحو چشــم گيرى كاهش 
مى دهد. همچنين Mercado و همكارانش به بررسى 
نانو- افزايه ها4 در ســاختار ســيماِن بــه كار رفته در 
عمليات سيمان كارى چاه پرداخته و نشان داده اند كه 

 A   1- نانو ســورفاكتانت در لحظه اوليه ورود به امولســيون نفت-آب و  B- احاطه ملكول نفت توســط نانو 
سورفاكتانت و از بين رفتن امولسيون
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استفاده از تركيب نانوذرات  و 
 ،  ، حداقل يكــى از نانــوذرات 
،  و  و تركيبى از آن ها، 

به نحو چشــمگيرى خواص مكانيكى و شــيميايى 
ســيمان تشــكيل شــده را بهبود مى دهد. تركيب 
افزايه هاى مورد اســتفاده در اين زمينه در شكل-3 

نشان داده شده است.
به عالوه، در سيمان كارى چاه، به منظور جلوگيرى 
از اختالط دو ســيال نامتناسب، از سيال جدا كننده 
اســتفاده مى شــود. از ايــن رو، يكــى از مهمترين 
خصوصيات ســيال جدا كننده بايد تناسب اين ماده 
با سياالت حفارى و دوغاب سيمان باشد. همچنين، 
اين ماده بايد داراى خواص رئولوژيكى و گرايشى 
مناسب باشد تا بتواند به جداســازى جامدات گِل 
موجود در ديواره ى چاه كمك كند. در اين راستا، 
Koons و همكاران توانستند نشان دهند كه افزودن 

نانــوذرات براى بهبود خواص ســيال جدا كننده و 
تصحيح دانسيته و تراكم اين ماده، به گونه  اى كه هم 
با ســيال حفارى و هم با دوغاب سيمان در تناسب 

باشد، كارايى بسيار مناسبى دارد.[19]

3-كاربرد نانو فناورى در حفاظت از تجهيزات
هزينه كلى ناشى از خوردگى كه به صورت ساالنه 
به صنعت نفــت و گاز جهان تحميل مى شــود، در 
حدود 1372 ميليون دالر است كه 589 ميليون دالر 
از آن، صرف خوردگى لوله كشــى هاى سطحى و 
تجهيزات،  320 ميليون براى خوردگى هاى اساسى 
و 463 ميليون دالر آن صرف لوله هاى درون چاهى 

مى گردد. از آنجايى كه يكى از بزرگترين نگرانى ها 
در صنعت نفت و گاز، خوردگى تجهيزات  اســت، 
پوشش دهى و ساخت قطعات با استفاده از فناورى 
نانو مى تواند ســبب افزايش اســتحكام و پايدارى 
تجهيزات و كاهش استهالك آن ها گردد. نانو مواد 
در بسيارى از بخش هاى صنعت نفت و گاز مى توانند 
به كار گرفته شوند. با ساخت چندين ماده در مقياس 
نانو، مى تــوان تجهيزاتى توليد كرد كه ســبك تر، 
پايدارتر و قوى تر از تجهيزات متعارف باشند[30]. 
اســتفاده از مــواد نانوســاختار در ايــن حــوزه را 
مى توان به استفاده از نانوكامپوزيت ها، پوشش هاى 
نانوروان كننده هــا  و  نانــوذرات  نانوكامپوزيتــى، 
تفكيك كرد كه در ادامه، به آن ها اشاره خواهد شد. 
نانو پوشش  ها در مقايسه با پوشش هاى ميكرومترى 
از ضريــب انبســاط حرارتى، ســختى و چقرمگى 
باالتر و مقاومت بيشتر در برابر خوردگى، سايش و 

فرسايش برخوردارند.[20]

3-1- استفاده از نانوكامپوزيت ها 
اغلِب تجهيزاتى كه در گذشــته توسط روش هاى 
معمولى تحت پوشش دهى قرار مى گرفتند،  امروزه 
توسط فيلم هاى نانوكامپوزيتى و نانوساختار به دليل 
پايدارى باال و سختى مكانيكى مناسب، مقاومت در 
برابر اكســايش و خوردگى و نيز دارا بودن سطوح 
لغزنــده ى قابل انطبــاق در محيط هــاى گوناگون 
جايگزين شده اند .به دليل دارا بودن اندازه دانه هاى 
بســيار كوچك،  ســطح نانوكامپوزيت ها و يا مواد 
پوشش دهى شده توســط نانواليه ها بسيار صاف تر 

از سطوح معمولى است و اين مواد داراى صفحات 
كريســتالى منظم و يكنواختى مى باشند. همچنين، 
به دليل طبيعت نانوساختارى و كامپوزيتى،  اين گونه 
پوشــش ها مى توانند درگستره وســيعى از خواص 
فيزيكى،  شيميايى،  حرارتى،  مكانيكى و غيره توليد 
شوند. استفاده از نوعى پوشش نانوكامپوزيتى شامل 
30 درصــد اكريليك رزين پايه آبــى و 70درصد 
نانوكامپوزيت جهت پوشــش دهى كامل ســطح، 
ســبب جلوگيرى از نفوذ هوا به روى سطح و ايجاد 
خوردگى مى گردد و نيز به دليل خواص آب ُگريز 
ايجاد شده، رطوبت را نيز از سطح عايق شده، دور 
مى سازد. بنابراين، اين فرايند عايق سازى با استفاده 
از نانوپوشش ها از رسيدن رطوبت به سطح لوله هاى 

تجهيزات نفتى و گازى جلوگيرى مى كند.[21]
معموالً در چاه هايى با دما و فشار باال نياز است تا از 
تفنگ  هاى مشبك كننده با استحكام بيشترى استفاده 
گردد و يا بــراى مثال، بدنه تفنگ مشــبك كننده 
با ضخامت بيشــترى توليد گردد. در عين حال، از 
آنجايى كه ضخامت سيستم مشــبك كننده داراى 
محدوديت هايــى مى باشــد و نبايــد از يك مقدار 
خاص بيشــتر گردد، ايــن افزايــِش ضخامت، در 
تعداد گلوله هاى مشــبك كننده تأثيــر مى گذارد و 
سبب مى شود كه به دليل محدوديت فضا به ناچار از 
چاشنى5 كوچكترى استفاده گردد. در اين حالت، 
امكان نفوذ گلوله ها به داخل سازند كاهش مى يابد. 
از اين رو، محققان به بررســى روش هاى ســاخت 
تفنگ هايــى با قابليت كاربــرد در چاه هاى با دما و 
فشــار باال، بدون افزايش ضخامت بدنه پرداخته اند. 
در اين راستا،  استفاده از پوشش هاى نانوكامپوزيتى 
با قابليت استحكام بسيار باال در ساختار اليه بيرونى 
و درونى تفنگ هاى مشبك كننده بسيار مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در اين حالت، مى توان تمام بدنه 
تفنگ و يا بخش بيرونى آن را از نانوكامپوزيت هايى 
بر پايه آهن تهيه كرد. ســاير مواد مورد استفاده نيز 
مى توانند بور، كربن، كروم، منگنز، موليبدن، نيكل، 

سيليكون، تنگستن و غيره باشد.[22]
بــا  اغلــب  نفــت و گاز،  صنعــت  در  همچنيــن، 
فشرده سازى، پودر فلز آسترى را به فرم مخروطى 
شكل تبديل مى كنند. زمانى كه ماده منفجره دچار   2   جلوگيرى نانو سيال از هرز روى گل حفارى و سيمان
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انفجار مى شود، نيروى ايجاد شده سبب فروپاشى 
آســترى شــده و از انتهاى خرج با ســرعت بسيار 
زيادى به صورت توده ى مواد خارج مى شود. اين 
جت مى تواند ماده هدف را ســوراخ كند. هرچند 
افزايش ماده منفجره يكــى از راه كار هاى افزايش 
نفوذ است، اما خطرات و خسارات زيادى به همراه 
دارد. امروزه استفاده از ذرات نانومترى در ساختار 
ماده آســترى به دليل انرژى و حرارت بســيار زياِد 
توليدى و نيز سطح فعال، به شدت مورد توجه قرار 

گرفته است. [23]

3-2-نانوذرات و بهبود تجهيزات 
نانوذرات به دليل برخوردارى از ســطح تماس باال 
قادرنــد نفوذ عوامل خورنده به داخل پوشــش را 
سخت كنند. پژوهشــگران با استفاده از نانوذرات 
اكســيد روى، به پوشش هاى اپوكسى/پلى آميدى 
بــا خواص بهبود يافتــه ضد خوردگى و فيزيكى-

مكانيكى دســت پيدا كردند. پوشــش اپوكسى، 
يك پوشش آلى پركاربرد با خواص منحصربه فرد 
فيزيكى-مكانيكى و ضدخوردگى اســت. از اين 
پوشــش، جهت كاهش نرخ خوردگى فلزات در 
معــرض محيط هــاى خورنده اســتفاده مى گردد. 
نانوذرات اكسيد روى به دليل اندازه ذرات پايين و 
سطح ويژه باال، قادرند تا يك سد فيزيكى در برابر 
نفوذ عوامل خورنده به درون پوشــش و به ســطح 
فلز ايجاد و زمان رســيدن اين عوامل خورنده را به 
سطِح فلز طوالنى تر كرده، طول عمر سازه فلزى را 
افزايش دهند. نانوذرات همچنين، با كاهش چگالى 
اتصاالت شــيميايى و افزايــش چگالى اتصاالت 
فيزيكــى پوشــش، باعث بهبود مقاومــت يونى و 
مقاومــت در برابر تخريــب هيدروليكى (تخريب 
در حضــور آب) شــده، دوام پوشــش را افزايش 
مى دهند. همچنين با ايــن مكانيزم، بهبود خواص 
فيزيكى-مكانيكــى از جمله كاهش شــكنندگى 
پوشش و افزايش چقرمگى آن نيز حاصل مى شود. 
كاربــرد عمده اين پوشــش ها بر روى ســازه هاى 
فلزى نظير لوله هاى انتقال نفت، گاز و آب اســت. 
يكى ديگر از كاربردهاى بسيار مهم نانوذرات در 
صنايع باالدســتى نفت و گاز را مى توان استفاده از 

آن ها به عنوان افزايه در ســاختار ماده لحيم كننده 
در فرآيند جوشــكارى تجهيزات در نظر گرفت. 
در محيط هاى ســخت عملياتى، شكست ناشى از 
خســتگى تجهيزات6 در مقاطع لحيم شده يكى از 
معضالت اساســى اســت. در اين حالت، افزايش 
اســتحكام منطقه لحيم شده با اســتفاده از افزودن 
نانوذرات و پايدار كردن ســاختار دانه ها، ســبب 
بهبــود پايايى قطعات مى گردد. امروزه محققان از 
دو نوع خاِص نانوذرات جهت بهبود لحيم استفاده 
مى كنند: نوع اول آن ها از عناصر واكنش گر مانند 
نيكل يا نقره تشــكيل شــده ولى نقطه ضعف اين 
ذرات آن است كه اين مواد در نهايت و به ويژه در 
دماهاى باال با لحيم، وارِد واكنش شده و پايدارى 
جوش را پايين مى آورد. نوع دوم از مواد پايدار و 
غيرواكنشى شامل تيتانيا(Tio2) تشكيل شده است 

كه حتى در دماهاى باال نيز پايدار مى باشد.[24]

3-3- روان كننده ها7
امــروزه روان كننده هــا كارايى زيــادى در صنايع 
مختلف دارند. به هرحال استفاده از روان كننده هاى 
مايع يا گريسى به دليل مشكالتى كه ايجاد مى كنند 
به ويژه مشــكالت زيســت محيطى، محدود شده 
است. گزينه بســيار مطلوب در اين زمينه اين است 
كه پوشــش ها و روان كننده ها باهم ســازگار شده 
و مكمل نقــش يكديگر باشــند. نانوروان كننده ها 
داراى ميلياردها نانوذره كروى شــكل هســتند كه 
ميزان اصطكاك و ســايش و نيز خواص فشــارى 
مــاده روان كننــده را بهبود مى بخشــند. از مزاياى 

استفاده از اين مواد، بسته به نوع عمليات، مى توان به 
افزايش سرعت و كاهش انرژى مورد نياز،  افزايش 
طول عمر مواد و كاهش مَضرات زيســت محيطى با 
توجه به غيرخورنده بودن مواد اشاره كرد. امروزه، 
تالش محققان بر اســتفاده از نانوپودرهاى موليبدن 
دى سولفيد،  تنگستن دى سولفيد و گرافيت متمركز 
گرديده اســت. زمانى كــه از اين مــواد در روغن 
يــا گريس روان كننده اســتفاده مى شــود،  كاهش 
شــديدى در اصطكاك و مقاومت سايشِى سطوح 

لغزنده مشاهده مى گردد.[25]

4-كاربرد نانو فناورى در اكتشـاف منابع و مديريت 
مخازن

با توجــه به اينكــه روش هــاى اكتشــاف مخازن 
به صــورت دقيق صــورت نمى گيــرد و هزينه هاى 
چاه هاى اكتشــافى نيز باالســت، لزوم اســتفاده از 
فناورى نانــو در اين حوزه از صنعت نفت كشــور 
به خوبى احســاس مى شــود. همچنين، مديريت و 
حفاظت از مخزن يكــى از مهمترين كار ها در طى 
عمليات  نفتى بوده و اين مديريت مى تواند به كمك 
فناورى نانو نقش مفيدتــرى را در پيش برد اهداف 

صنعت نفت كشور ايفا كند.

4-1-نانو خبردهنده ها 
هدف اصلى از افزايش اطالعات در رابطه با چاه هاى 
نفت و گاز براى بازيابى نفت بيشتر از چاه هاست. در 
اينجــا از نانوريپورتر هــا يا خبر دهنــده ى كوچك 
به منظور تهيه گزارش از مخزن اســتفاده مى شــود. 

 3   يك تركيب خاص از نانو-افزايه هاى به كار رفته جهت بهبود خواص سيمان در عمليات سيمان كارى چاه

C2S: nano dicalcium silicate
C3S: nano tricalcium silicate
SiO2: nano silica (silicon dioxide)
Al2O3: nano alumina (amulinium oxide)
P-Ca: nano phosphorous/calcium
S-C-A: nanostructured material 
            (silicum-calcium-aluminium)
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اين نانوريپورتر ها از ميليون ها خوشه كربنى ساخته 
شده اند. هركدام از اين گزارشگرها 30 هزار بار از 
موى انسان كوچك ترند و قابليت ورود به هر بخش 
از مخــازن نفتى را دارند. اين گزارشــگران نانويى 
بسته به موادى كه به داخل آن وارد مى شوند، تغيير 
مى يابند. مانند آب، نفت، سولفيد هيدروژن و غيره. 
به عبارت ديگر، خود را با خصوصيات مواد ميزبان 
تطبيــق مى دهند. اين مواد داراى برچســب(چيزى 
شبيه به باركد) هستند و دانشمندان مى توانند مدت 
زمانى كه ايــن مواد در مخزن بوده اند را محاســبه 
كنند. نانوريپورتر ها به گزارش دادن از خواص مواد 
پيرامــون خود مى پردازند و دما و فشــار آن ها را به 

صورت داده هاى رايانه اى، ارائه مى  دهند. [26]

4-2-كنترل شن 
پروپانت ماده اى اســت كه شكســت هيدروليكى 
ايجاد شــده در سنگ را باز نگاه داشته و از مسدود 
شدن مجدد آن جلوگيرى مى كند. به منظور بهبود 
فرآيند تثبيت و توزيِع ذرات ريز سازندى، مى توان 
از پروپانت هاى پوشــش داده شــده بــا نانوذرات 
اســتفاده كرد. بــه اين منظــور، محققان از بســتر 
پروپانِت پوشش داده شده توسط نانوكريستال هاى 
خاص كــه داراى نيروهاى ســطحى قابل توجهى 
مانند نيروى واندروالس و الكترواســتاتيك هستند 
و سبب چســبيدن اين ذرات به ســطح پروپانت ها 
مى شود، استفاده مى كنند. در طول عمليات شكاف 
هيدروليكى ســازند و تزريق پروپانــت،  زمانى كه 
ذرات ريز ســازندى به ســمت منطقه پوشش داده 
شده با پروپانت حركت مى كنند، توسط نيروهاى 
سطحى نانوذرات به دام افتاده و از نزديك شدن به 

ديواره چاه باز مى مانند. (شكل-4) [27]
در كنترل شن مى توان از نانو غشاء ها نيز استفاده كرد. 
اصوال غشاء نوعى اليه نازك و نيمه تراواست كه با 
استفاده از نيروى محركه اعمال شده مى تواند مواد 
را جداسازى كند. انواع روش هاى جداسازى ذرات 
 ،(MF)توسط غشاء را مى توان به ميكروفيلتراسيون
اولترافيلتراسيون(UF)،  نانوفيلتراسيون(NF) و اسمز 
معكــوس (RO) تقســيم بندى كــرد. در عمليات 
نانوفيلتراســيون از نانوغشاءها اســتفاده مى شود كه 
داراى اندازه حفراتى در حدود يك هزارم ميكرون 
مى باشــند.[26] مهمتريــن كابــرد نانوغشــاءها در 
مديريت مخازن، مربوط به تزريق آب دريا به مخازن 
در عمليات سيالب زنى و تثبيت فشار است. در اين 
حالت، آب دريا حاوى تركيبات يونى فراونى مانند 
،   و  بوده و رســوب   ،  ،
اين تركيبات بر روى تجهيزات درون چاهى ســبب 
ايجاد آســيب و خوردگى در آن هــا مى گردد كه 
استفاده از اين نانو غشاء تأثير چشمگيرى در كاهش 

رسوبات خواهد داشت.

4-3- كاربـرد نانـو فنـاورى در اكتشـاف بـا روش 
نمودارگيرى و لرزه نگارى

عموماً منبع و گيرنده هاى سيگنال در فاصله دورى بر 
روى سطح زمين قرار دارند و همين امر سبب كاهش 
كيفيــت تصاويــر دريافتى مى گــردد. لرزه نگارى 
انعكاسى پُركاربردترين نوع استفاده از حس گرهاى 
از راه دور در زمين شناسى است. داده هاى ناشى از 
لرزه نگارى ميزان سرعت سيال زيرزمينى و تغييرات 
چگالــى آن را تعيين مى كنند و حتى اگر ســنگ 
مخزن داراى ويژگى هاى مناســبى باشد، اين ابزار 

توانايى تشــخيص هيدروكربن ها از آب مخزن را 
نيز دارا مى باشــند. در حقيقت انرژى لرزه اى كه از 
اليه هاى درونى زمين بازتابش مى شــود، در سطح 

زمين توسط ژئوفون ها دريافت مى گردد.[28]
امــروزه ايجــاد نانوحس گرها بــراى ثبت لرزه ها 
به صورت دقيق تر و پربازده تر توانســته اين بخش  
از صنايع باالدســتى نفت را متحول كند، چراكه 
امكان وارد كــردن نانوحس گرهــا در اليه هاى 
مختلف زميــن و ثبــت لرزه هــا از موقعيت هاى 
متنوع تر به وجود آمده است. اصوالً نانوحس گرها 
عوامل الكترونيكــى يا غير الكترونيكى هســتند 
كــه داراى ابعاد نانومترى بــوده و در فرآيندهاى 
دريافتى مورد استفاده قرار مى گيرند. در حقيقت 
نانوحس گرهــا توانايى اندازه گيــرى جابجايى ها 
و تغييرات بســيار كوچك در ابعــاد مولكولى را 
دارا بوده و حساسيت آن ها نسبت به حس گرهاى 
معمولــى فوق العاده بيشــتر اســت. كاربرد عمده 
نانوحس گر هــا در صنايــع نفــت و گاز مربوط به 
تعيين مكان دقيق مخازن و نيز تشخيص گازهاى 
ســمى از چاه ها و معادن و بررسى وضعيت درون 
چاه مانند دما،  فشــار و غيره است. در اين راستا، 
نانوحس گرها با اســتفاده از ابعاد بسيار ريزى كه 
دارند، مى تواننــد به درون حفرات ســازند نفوذ 
كرده و اطالعات مناســبى را از ســاختار آن در 

اختيار قرار دهند.[29]
به عالوه، نانوفناورى مى تواند با نانوســاختاركردن 
ژئوفون هــا (گيرنده هــا) به عملكرد ســريع و ثبت 
اطالعــات صوتــى دقيق تر منجر گــردد. همچنين 
از   IncInput/Output آمريكايــى  شــركت 
ميكرومكانيكال سيستم ها (MEMS) و نانومكانيكال 
سيستم ها (NEMS) جهت تهيه داده هاى لرزه نگارى 
چاه هــاى نفت و گاز اســتفاده مى كند. ايــن ابزارها 
داده هــا را به صــورت دقيق تــر و كم حجم تــر از 
ژئوفون هاى معمولى ثبت مى كنند. به طور خالصه، 
كاربرد نانوفناورى در ابزارآالت مربوط به عمليات 
اكتشــاف نفت و گاز مى تواند به دريافت اطالعات 
دقيق تر و به خصوص ارائه اطالعات اعماق بســيار 
زياد و به تبع آن، شــناخت جامع تر ازمخزن كمك 

كند. [30]
 4   بســتر پوشــش داده شده با نانوذرات. (الف)قبل از عبور جريان ذرات ريزسازندى (ب)پس از عبور 

جريان ذرات ريز سازندى
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نتيجه گيرى 
فناورى نانو با ســاختار و مواد ويژه اى كه در دســت 
دارد، مى تواند بسيارى از مشكالت صنايع مختلف، 
به خصوص صنايع نفت و گاز كشور را كاهش دهد. 
از سوى ديگر، اهميت صنايع نفت، گاز و پتروشيمى 
به واسطه وجود منابع گسترده نفت و گاز در كشور كه 

خود خوراك صنايع پتروشيمى به حساب مى آيند، 
بر كسى پوشيده نيست. لذا، انجام تحقيقات جامع در 
راستاى استفاده  از نانو فناورى در صنايع نفت، گاز و 
پتروشيمى الزم و ضرورى به نظر مى رسد. همچنين، 
نواقص و مشكالت حال حاضر صنعت نفت و گاز و 
مسأله كاهش ذخاير نفت و گاز در كشور، لزوم ورود 

تكنولوژى نانو در اين صنعت را براى همگان اثبات 
كرده است. لذا، انتظار مى رود كه عالوه بر استفاده هاى 
جزيى كه امروزه اين تكنولوژى در صنعت نفت و گاز 
دارد، تــالش جدى از ســوى مســئوالن، محققان و 
صاحب نظران در اين صنعت صورت گيرد تا كمك 

شايان توجهى به پيشرفت صنايع نفت و گاز شود.

       پا نويس ها
1. nano-clays
2. nano-bentonite
3. nano-montmorillonite
4. nano-additives

5. shaped charges
6. fatigue failure
7. lubricants
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