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بررسیتجربیاثراضافهكردننانوذراتبرلزجت،خاصیتقلیاییو
چگالیگلحفاریپایهآبی

   امینرضانقرهآبادی1،دانشگاه چمران اهواز  فاضلزارعخفری*،دانشگاه آزاد اهواز  

ــر  ــث تغیی ــق باع ــو ذرات معل ــتند. نان ــه هس ــک گل پای ــو ذرات در ی ــیون نان ــیال ها، سوسپانس نانوس
کامــل خــواص انتقالــي گل می شــوند. به دلیــل ایــن خــواص ویــژه، نانوســیال ها کاربــرد گســترده ای 
ــت  ــروی، خاصی ــر گران ــو ذرات ب ــر نان ــت یابی اث ــت دس ــش جه ــن پژوه ــد. در ای ــت دارن در صنع
ــدازه ی 25 نانومتــر  ــا ان ــو ذرات اکســید آلومینیــوم ب ــی از نان ــه آب قلیایــی و چگالــی گل حفــاری پای
اســتفاده شــد. بــا افــزودن 1، 1/5 و 2 درصــد حجمــی نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــه گل حفــاری 
پایــه آبــی گرانــروی ظاهــری گل حفــاری به ترتیــب 50، 61 و 83 درصــد افزایــش می یابــد. 
همچنیــن بــا اضافــه کــردن نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــه گل حفــاری، خاصیــت قلیایــی و چگالــی 
ــوم  ــوذره ی اکســید آلومینی ــه کــردن نان ــم اضاف ــرات مه ــی نداشــت. یکــی از اث ــرات چندان آن تغیی
ــد از 120 ســاعت خــواص گل  ــاد آنســت؛ به طوری کــه بع ــداری زی ــی پای ــه آب ــاری پای ــه گل حف ب
ــه  بــدون تغیــر باقــی مانــد. نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم به دلیــل انــدازه ی نانومتــری خــود هیچ گون
ــا  ــرده و ب ــاد نک ــاری ایج ــای حف ــاری و مته ه ــای حف ــاری، لوله ه ــای گل حف ــی در پمپ ه خوردگ
توجــه بــه افزایــش گرانــروی و پایــداری زیــاد نانــوگل حفــاری می تــوان از آن  به عنــوان جایگزیــن 

مناســبی بــرای گل حفــاری اســتفاده کــرد.

بر عملیات  مؤثر  مهم ترین عوامل  از  به عنوان یکي  باید  را  گل حفاری 
جمله  از  حیاتی  بسیار  وظایفی  زیرا  آورد؛  به شمار  نفت  چاه  حفاری 
کنترل فشار سازند، پایداری چاه، خنک سازی و روان سازی مته، انتقال 
مهم  وظایف  ایفاي  دارد.  برعهده  را   .... و  سطح  به  حفاری  خرده های 
گل در عملیات حفاري، وجود خواص معین و مطلوبي را در این سیال 
خواص  است  ممکن  حفاری  عملیات  حین  در   .]1[ می سازد  ضروري 
به گونه ای  ته چاهی  و  تحت االرضی  عوامل  تأثیر  تحت  حفاری  گل 
هنگفتي  مبالغ  ساالنه  که  نیست  بی دلیل  بنابراین  کند.  تغییر  نامطلوب 
صرف تحقیقات و مطالعات علمي و عملي جهت یافتن وسایل و طرق 
مناسب براي کنترل صحیح خواص رئولوژیکي گل حفاری یا دست کم 
کاهش اثر عوامل تحت االرضی بر این خواص گردد. گل حفاری به طور 
ارتباط  از مشکالت حفاري در  با هر یک  تقریباً  یا غیرمستقیم  مستقیم 
حفاري  مشکالت  همه ی  راه حل  یا  علت  حفاری  گل  که  البته  است. 
است؛ اما وسیله ای است که اغلب می تواند وخامت و شدت مشکل را 
می توانند  مناسب  افزودنی های2  که  باورند  این  بر  بعضي  دهد.  کاهش 
به هر طریقي می تواند  اینکه گل حفاری  یا  را حل کنند  این مشکالت 
عملکرد ضعیف حفاري را جبران کند که البته این منظور ما نیست ]2[. 
در  زیرا  دارد؛  را  افزایه  مواد  مقدار  مناسب، کمترین  یک گل حفاری 
این شرایط کنترل خواص فیزیکي و شیمیایي آن بسیار آسان تر است. 
به عبارت دیگر گلی مطلوب است که انعطاف پذیر باشد و در صورت 
انتقال  مانند  خواصي  باشد.  دارا  را  دیگر  انواع  به  تبدیل  قابلیت  نیاز، 
مواردي  از  قلیایی گل حفاری  و خاصیت  حرارت، چگالی، گرانروي 

آنها توجهی ویژه داشت.  به  باید  بهینه ی گل  براي عملکرد  هستند که 
براي ایجاد خواص مطلوب گل حفاري از مواد شیمیایی خاصي استفاده 
می کنند. فن آوری نانو با تغییر ساختار اتم های مواد می تواند به پیشرفت 
هیدرولیکي  توان  انتقال  قابلیت  مانند  خواصي  کند.  کمک  بخش  این 
پمپ، انتقال حرارت و گرانروی زیاد از مهم ترین عوامل قابل دستیابي با 
استفاده از نانو کامپوزیت ها، نانولوله های کربني و برخي از نانوپودرهاي 
)اکسید  نانوپودرهاي  نظیر  مناسب  مخصوص  وزن  با  سخت  سرامیکي 
گل  تیسکوتروپیک  خواص   .]3[ هستند  سلیسیم(  کاربید  یا  آلومینیوم 
حفاري را نیز می توان با استفاده از نانو افزودني بهبود بخشید. اگر احیاناً 
عملیات حفاري قطع شد، گل باید به حالت ژالتیني درآمده و مانع از 
ابزار حفاري درون چاه شود.  افتادن  ته  نشینی کنده های حفاري و گیر 
البته حالت ژالتیني گل باید به  گونه ای باشد که با کمترین تنش، گل از 
حالت ژالتیني به حالت روان درآید و دوباره خاصیت تیکسوتروپي گل 
را برگشت دهد. سجادیان3 و همکاران ]4[ طی آزمایش هایی نشان دادند 
که افزایش نانو ذرات به سیال پایه آبی سبب پایداری لزجت و خاصیت 
قلیایی می شود. آنها همچنین نشان دادند که به سازی خواص گل حفاری 
پایه نانو شامل افزایش لزجت و کاهش هرزروی ناگهانی نشان دهنده ی 
قابلیت بالقوه ی استفاده از این مواد در ترکیب گل حفاری است. ناصر4 
و همکاران ]5[ اثر نانو ذرات در گل حفاری را به صورت آزمایشگاهی 
بررسی کردند. گل حفاری پایه آبی متشکل از موادی مانند بنتونایت، 
باریت و استارچ است. آنها سپس نانوذره ی گرافیت را به گل حفاری 
اضافه کردند که وزن گل از 1/4 به 2/2 گرم بر سانتی متر مکعب افزایش 
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حفاری  گل  آب  دست دهی  از  قدرت  ذرات  نانو  کردن  اضافه  یافت. 
نانو ذرات به گل  را کم می کند. آنها همچنین نشان دادند که افزایش 
گرانروی  دما،  افزایش  با  و  می شود  گرانروی  افزایش  سبب  حفاری 
از  استفاده  اثر  مقاله ای  در   ]6[ همکاران  و  الیسیری5  می یابد.  کاهش 
استفاده  که  دادند  نشان  و  کرده  بررسی  حفاری  گل  در  را  ذرات  نانو 
چاه،  پایداری  سبب  روغنی  و  آبی  پایه  حفاری  گل  در  ذرات  نانو  از 
کاهش گشتاور اعمالی به شاخه ی حفاری، کاهش گیر کردن شاخه ی 
حفاری و کاهش هرزروی گل می شود و خنثی کننده ی گازهای سمی 
انتقال حرارت زیاد می توان  به دلیل  نشان دادند که  نیز هست. همچنین 
از نانو سیاالت در گل هاي حفاری در شرایط دما و فشار زیاد استفاده 
به کمک  حفاری  هزینه های  کاهش  به  حاضر  مقاله ی  همچنین  کرد. 
نشان داد   ]7[ اشاره کرد. کسیرالوالد6  نانو سیاالت در سیاالت حفاری 
کنترل کننده ی  وزن گل،  افزاینده ی  به عنوان  ذرات  نانو  از  می توان  که 
آب دهی گل حفاری، خاصیت روان کنندگی، بازدارنده ی شیل از فعال 
شدن، معلق کردن ذرات، کنترل کننده ی کیک دیواره و ضد خورندگی 
از  نانو ذرات در گل حفاری  داد که  نشان  استفاده کرد؛ وي همچنین 
پایداری خوبی برخوردارند. حسینی و همکاران ]8[ به دو روش مافوق 
آلومینیوم  اکسید  ذره ی  نانو  حجمی  درصد  یک  مایکروویو  و  صوت 

صوت  مافوق  روش  با  که  دادند  نشان  و  کردند  اضافه  حفاری  گل  به 
نانو گل حفاری در  ضریب اصطکاک 6/84 درصد و سرعت متوسط 
لوله 4/4 درصد افزایش می یابد و با روش مایکروویو ضریب اصطکاک 
5/8 درصد و سرعت متوسط نانو گل حفاری در لوله 3/7 درصد افزایش 

می یابد.

1-روشساختگلحفاریونانوگلحفاری
بهبود خواص حرارتي نانو گل بستگی به انتخاب روش تهیه ی مناسب 
سوسپانسیون دارد تا از ته نشینی و ناپایداري آنها جلوگیري شود. متناسب 
فلزات،  اکسید  نانو گل  از جمله  نانو گل ها  از  بسیاري  انواع  کاربرد  با 
از  با استفاده یا بدون استفاده  نیتریت ها، کاربید فلزات و غیرفلزات که 
سورفکتنت ها در سیاالتي مانند آب، اتیلن گلیکول روغن به وجود آمده 
و روش های  ذرات  نانو  تهیه ی  زیادي روي چگونگي  مطالعات  است، 
نانو گل  مقاله  این  در  که  شده  انجام  پایه  سیال  در  آنها  پراکنده  سازی 
ابتدا  روش  این  در  است.  شده  تهیه  مرحله ای   دو  روش  از  استفاده  با 
در  بخار شیمیایي  به وسیله ی روش رسوب  معموالً  لوله  نانو  یا  نانو ذره 
و در مرحله ی  تهیه شده  پودرهاي خشک  به صورت  بي اثر  معناي گاز 
این  براي  می شود.  پراکنده  سیال  داخل  در  لوله  نانو  یا  ذره  نانو  بعد 
از سورفکتنت ها  یا  مافوق صوت  لرزاننده های  مانند  از روش هایی  کار 
بهبود  باعث  و  به حداقل رسیده  نانو ذرات  ته نشینی  تا  استفاده می شود 
رفتار پراکندگي گردد. برای تهیه ی گل حفاری می توان از آب دریا 
از  پژوهش  این  در  که  کرد  استفاده  پایه  سیال  به عنوان  شیرین  آب  یا 
ام آی8  از کاستیک سودا7 محصول شرکت  و  استفاده شد  شیرین  آب 
جهت ایجاد pH مناسب جهت فعال سازی و بهبود عملکرد پلیمر استفاده 
گردید. از سودا اش9 که محصول شرکت ام آی است جهت از بین بردن 
سختی آب و افزایش حاللیت و آب گیری پلیمر استفاده گردید. جهت 
افزایش گرانروی سیال از پلیمرهای مختلفی از جمله زانتان گام10 استفاده 

دستگاه لرزاننده ی مافوق صوت2

1
 مواد مورد استفاده جهت تهیه ی نانو گل حفاری 

)از راست به چپ به ترتیب سودا اش، كاستیک و زانتان گام(

همزن جهت تهیه ی نانو سیال3
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شده است. این پلیمر یک پلی ساخارید محلول با وزن مولکولی زیاد و 
وزن مخصوص kg/m3 1/5 است که سبب ایجاد گرانروی بیشتر برای 
تمامی سیستم های پایه آبی گل حفاری می شود. اضافه کردن این پلیمر 
برش های  نرخ  در  گل  گرانروی  افزایش  باعث  حفاری  گل  سیستم  به 
متفاوت شده و در نتیجه باعث افزایش و بهبود خاصیت حمل کنندگی 
تهیه ی گل حفاری  باید دقت کرد جهت  گل حفاری خواهد گردید. 
در  شده  استفاده  مواد  شکل-1  گیرد.  انجام  به ترتیب  زیر  مراحل  باید 

تهیه ی گل حفاری را نشان می دهد ]9و3[.
مراحل تهیه ی گل حفاری به شرح زیر است:
■ آب به عنوان سیال پایه به مقدار مورد نیاز

 0/5 )آزمایشگاهی:  سودا  کاستیک  بشکه  بر  پوند   0/5 اضافه کردن   ■
گرم در 350 سی سی آب(

■ اضافه کردن 1-2 پوند بر بشکه سودا اش )آزمایشگاهی: 2-1گرم در 
350 سی سی آب(

■ اضافه کردن 1-0/5 پوند بر بشکه زانتان گام )آزمایشگاهی: 0/5-1 
گرم در 350سی سی آب(

هنـگام اضافـه کـردن زانتـان گام بـه آب بایـد دقـت کـرد کـه ایـن کار 
بـه  آرامـی صـورت گیـرد تـا فرصـت کافـی بـرای واکنـش پلیمر باشـد. 
در غیـر این صـورت گل حفـاری حالـت کلوخـه ای به خـود می گیـرد و 

خـواص مناسـبی نخواهد داشـت.
در تهیـه ی نانـو گل از نانـو ذره ی اکسـید آلومینیـوم سـاخت آمریـکا 
اسـتفاده شـد. قطر این نانو ذره 25 نانومتر با درصد خلوص 99/9 درصد 
و از نـوع پـودر آلفاسـت که سـطح تمـاس آن gr /m2 100 و چگالی آن

kg/ m3 3965 اسـت. برای تهیه ی نانو گل از روش دومرحله ای اسـتفاده 

شـده اسـت. در ایـن روش ابتدا نانـو ذره ی اکسـید آلومینیوم به وسـیله ی 
روش رسـوب بخـار شـیمیایي در یـک گاز بی اثر و به  صـورت پودرهاي 
خشـک تهیـه  می شـود. در مرحله ی بعد نانـو ذره ی اکسـید آلومینیوم در 
داخـل سـیال )در این پژوهـش آب شـیرین( پراکنده می شـود. براي این 
کار از روش هایـی ماننـد لرزاننده هـای مافـوق صـوت و همزن های قوی 
اسـتفاده می شـود کـه لرزاننده ی مافـوق صوت به کار رفتـه در این روش 
از مدل هلشـر11 اسـت )شـکل-2(. همچنیـن از همزن مـدل همیلتن بیچ12 
محصـول شـرکت ام آی اسـتفاده شـد )شـکل-3( تا بـا پراکندگـی مؤثر 
ذرات، ته نشـینی آنهـا بـه حداقل رسـیده و باعث بهبود رفتـار پراکندگي 
گـردد. در ایـن پژوهـش سـه نانـو سـیال بـا غلظـت 1، 1/5 و 2 درصـد 
حجمـی سـاخته شـده اسـت. روش تهیـه ی نانـو گل حفـاری دقیقاً شـبیه 
تهیـه ی گل حفـاری اسـت؛ با این تفاوت کـه به جای اسـتفاده از آب، از 

نانـو گل اکسـید آلومینیوم بـه کار می رود.

2-تئوریگرانرويظاهري،تنشبرشیونرخبرشسیال
گرانروي سـنج دوار نسـبت بـه قیـف مـارش، اندازه گیـری دقیق تـری از 
خصوصیـات حرکتـي گل ارائـه می دهـد. رایج تریـن آن ویجی میتـر13 
مـدل A 3، سـاخت کارخانـه ی فانـن14 اسـت. ایـن دسـتگاه عـالوه بـر 
اندازه گیـری گرانـروي گل، می توانـد نقطـه ی واروي، قـدرت ژلـه ای و 

گرانـروي ظاهـري را نیـز تعییـن کنـد]10[.

مدل  برای  برش  نرخ  حسب  بر  برشی  تنش  نشان دهنده ی  رابطه ی-1 
رفتاری سیال هرشل باکلی15 است که n 16 درجه ی انحراف سیال از سیال 
نیوتنی است. k 17 نماینده ی غلظت سیال است و نشان می دهد که سیال تا 

چه حد قابل پمپ کردن است.
 )1(

گرانروي ظاهري )μa( از رابطه ی-2 به دست می آید. در واقع گرانروی 
ظاهري، گرانروی مؤثر در دور 600 است.

 )2(

 )3(

                                                    )4(

 )5(

                                                                         )6(
بر  دوار  عقربه گرانروي سنج  از روي  θN عدد خوانده شده  آن  در  که 
حسب درجه و N سرعت زاویه ی گردونه بر حسب رادیان بر ثانیه است.

3-دستگاهاندازهگیریوزنگل
بـراي اندازه گیـری وزن گل، از دسـتگاه تـرازو گل اسـتفاده می شـود. 
بایـد دقـت کـرد کـه  بـا آب کالیبـره می شـود.  ایـن دسـتگاه معمـوالً 
بـراي اندازه گیـری دقیـق وزن گل، نمونـه بایـد قبـل از قـرار گرفتـن در 
مقـدار  این صـورت، چگالـی  تـرازوي گل، گاززدایـی شـود. در غیـر 
کمتـري خواهد داشـت. چگالـی یا وزن گل، چندان تحت تأثیر شـرایط 
باعـث کاهـش چگالـی  دمـا  افزایـش  زیـرا  نمی کنـد؛  تغییـر  ته چاهـي 
می شـود؛ امـا افزایـش فشـار نیـز باعـث افزایـش چگالـی می گـردد کـه 
در شـرایط ته چاهـي، عوامـل ذکرشـده یکدیگر را خنثـي می کنند ]11[.

4-اندازهگیریگرانروی
مقاومـت درونـی سـیال در برابـر حرکـت را گرانـروی می گوینـد. در 
شـکل-1 تنـش برشـی بـر حسـب نـرخ بـرش بـرای گل حفـاری و نانـو 
گل حفـاری بـا درصدهـای مختلـف ارائـه شـده کـه نشـان می دهـد گل 
حفـاری و نانـو گل حفـاری یک سـیال غیرنیوتنـی از نوع هرشـل باکلی 
اسـت. برای سـیاالت غیرنیوتنی گرانروی ظاهری، n وk  سـه عامل مهم 
هسـتند که در تمیزسـازی چاه بسـیار اهمیـت دارند. در این پژوهش سـه 
عامـل مذکـور بـا θN خوانـده شـده ازدسـتگاه ویجی میتر بـرای یک گل 
حفـاری و نانـو گل حفـاری بـا 1، 1/5 و 2 درصـد حجمـی نانـو ذره ی 
اکسـید آلومینیـوم اندازه گیـری شـد. جـدول-θN 1 عدد خوانده شـده از 
روي عقربه ی گرانروي سـنج دوار بر حسـب درجه و N سـرعت زاویه ی 
گردونـه بـر حسـب رادیـان بـر ثانیـه اسـت را نشـان می دهـد. جـدول-2 
مقادیـر مختلـف نقطـه ی واروی اولیـه، k و n را بـرای گل حفاری و نانو 

گل حفـاری بـا درصدهـای حجمـی مختلـف نشـان می دهد.
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بـا توجـه بـه نتایج جـداول-2و1 با افـزودن نانـو ذرات اکسـید آلومینیوم 
افزایـش  موجـب  آن  افزایـش  و  می یابـد  افزایـش   k حفـاری  گل  بـه 
گرانـروی مؤثـر و در نتیجـه افزایـش قابلیت پاک سـازی چـاه می گردد. 
از سـوی دیگـر افـزودن نانـو ذرات اکسـید آلومینیـوم بـه گل حفـاری 
شـدن  مسـطح تر  باعـث  کاهـش  ایـن  کـه  می شـود    n کاهـش  سـبب 
پروفایـل جریانـی فضـای حلقوی می گـردد. این عوامـل موجب کاهش 
چرخـش خرده هـای حفـاری در زمان حمـل و جلوگیری از خرد شـدن 
مجـدد آنهـا می گـردد. همچنین افـزودن نانو ذره بـه گل حفاری موجب 
معلـق باقـی مانـدن نانـو ذرات در گل حفـاری می شـود. ایـن نانـو ذرات 
به صـورت خوشـه ای در فضاهـای خالـی قـرار می گیرنـد کـه ایـن امـر 
سـبب افزایـش گرانـروی ظاهـری گل حفـاری می گـردد. در نتیجـه بـا 
توجـه بـه نتایـج بـاال افـزودن اکسـید آلومینیـوم بـه گل حفـاری سـبب 

بهبـود خـواص گل شـده اسـت.

5-اندازهگیریچگالیگلحفاری
ترازوی  از  حفاری  گل  چگالی  اندازه گیری  جهت  پژوهش  این  در 
با آب کالیبره و سپس چگالی  ترازو  ابتدا  استفاده شد.  مخصوص گل 
گل حفاری اندازه گیری شد که برابر 8/33 پوند بر گالن )0/998 گرم 
اندازه گیری  حفاری  گل  نانو  چگالی  سپس  بود.  مکعب(  سانتی متر  بر 
بر گالن )1/011 گرم  پوند  برابر 8/44  با یک درصد حجمی،  شد که 
گالن  بر  پوند   8/46 برابر  حجمی  درصد   1/5 با  مکعب(،  سانتی متر  بر 
)1/013 گرم بر سانتی متر مکعب( و با 2 درصد حجمی برابر 8/5 پوند 

بر گالن )1/018 گرم بر سانتی متر مکعب( به دست آمد. همان طور که 
نتایج نشان می دهد با افزودن نانو ذرات تغییرات زیادی در چگالی گل 

حفاری ایجاد نشد که این به دلیل کوچک بودن ابعاد نانو ذرات است.

6-اندازهگیریخاصیتقلیایی
در این پژوهش جهت اندازه گیری خاصیت قلیایی از PH سنج استفاده 
یک  با  حفاری  گل  نانو   PH و   11/74 برابر  حفاری  گل   PH که  شد 
درصد حجمی برابر81/ 11 و PH نانو گل حفاری با 1/5 درصد حجمی 
بود.  برابر 12/32  با 2 درصد حجمی  نانو گل حفاری   PH و  برابر 12 
با  و  است   )H( هیدروژن  مولکول  فاقد    AL2O3 نانوذره ی  آنجا که  از 
هیچ کدام از مواد اولیه ی تهیه ی گل حفاری واکنشی نمی دهد تا منجر 
به تولید H شود، افزودن نانوذره ی اکسید آلومینیوم به گل حفاری اثر 

بسیار ناچیزی بر PH گل داشته است.

7-بررسیپایدارینانوگلحفاری
فشار  باید در شرایط دما و  مناسب  همان طور که می دانیم گل حفاری 
زیاد درون چاه قابلیت حمل و خواص خود را تا حد ممکن حفظ کند. 

4
با  حفاری  نانوگل  و  حفاری  گل  برای  برش  نرخ  برحسب  برشی  تنش 

درصدهای حجمی مختلف

برای 5 مختلف  زمان های  در  برش  نرخ  حسب  بر  برشی  تنش  نمودار  
نانوگل با 2 درصد حجمی

(RPM) 
θ3

 (RPM) 
θ6

 (RPM) 
θ100

(RPM)
 θ200

(RPM)
 θ300

(RPM)
θ600  

گل حفاری 5 6 11 13 14 18

 درصد 1
حجمی 6 7 13 17 21 27

 درصد 1.5
حجمی 6 8 15 19 23 29

 درصد 2
حجمی 8 9 61 22 62 33

1 N عدد خوانده شده از روي عقربه ی گرانروي سنج دوار برحسب درجه و θN

سرعت زاویه ی گردونه بر حسب رادیان بر ثانیه برای گل حفاری و نانو گل 
با درصدهای مختلف حجمی

YPi(lb/sq.ft) n K (lb.ft.secn
⁄ft2

گل حفاری 2335/ 5250/ 3990/

 نانو گل حفاری 1
درصد حجمی 2896/ 4930/ 8810/

 نانو گل حفاری 1/5
درصد حجمی 2896/ 4420/ 3381/

 نانو گل حفاری 2
درصد حجمی 6/693 0/044 1/095

2n  و k مقادیر مختلف نقطه ی واروی اولیه، ثابت
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از آنجا که در عملیات حفاری پمپ های گردش گل حفاری خاموش 
می شوند باید گل حفاری درون چاه و درون مخازن از پایداری زیادی 
برخوردار باشند که در این پژوهش پایداری نانو گل حفاری در شرایط 
بررسی  اتمسفر(  فشار  و  فارنهایت  درجه ی   120 )دمای  آزمایشگاهی 
نانوذره ی  درصد   2 و   1/5 و   1 افزودن  با  که  شد  داده  نشان  و  گردید 
بعد  نانو گل حفاری  قلیایی  به گل حفاری، خاصیت  آلومینیوم  اکسید 
از گذشت 120 ساعت هیچ تغییری نداشت. الزم به ذکر است که پس 
نانو گل حفاری هم زده شد که در غلظت های مختلف  از 120 ساعت 
دوباره  گل  نانو  خواص  سپس  و  نگردید  مشاهده  ته نشینی  هیچ گونه 
گل،  نانو  برش  نرخ  حسب  بر  برشی  تنش  شکل-2  شد.  اندازه گیری 
نانو گل را نشان می دهد  همچنین 48، 96 و120 ساعت پس از تهیه ی 
که تغییرات چندانی نداشته که این امر نشان از حفظ پایداری نانو گل 

حفاری است.

نتیجهگیریوپیشنهادها
■ با افزودن 1، 1/5 و 2 درصد حجمی نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 
25 نانومتر به گل حفاری پایه آبی، گرانروی ظاهری به ترتیب 50، 61 و 

83 درصد افزایش خواهد یافت.
■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 25 نانومتر به گل حفاری پایه 
آبی، چگالی گل حفاری افزایش خواهد یافت اما این افزایش ناچیز است.
■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 25 نانومتر به گل حفاری 
این  اما  یافت  خواهد  افزایش  حفاری  گل  قلیایی  خاصیت  آبی  پایه 

افزایش ناچیز است.
افزایه های  با  آلومینیوم  اکسید  نانو ذرات  واکنش ناپذیری  به  توجه  با   ■
گزینه ی  ذرات  نانو  این  حفاری،  گل های  در  استفاده  مورد  شیمیایی 

مناسبی برای استفاده در گل های حفاری است
■ خواص نانو گل حفاری بعد از 120 ساعت بدون تغییر ماند که نشان از 
پایداری زیاد نانو گل حفاری است. این ویژگی تا حد زیادی هزینه هایی 
مثل مصرف مجدد مواد افزودنی جهت بازیابی خواص اولیه را کاهش 

می دهد.
■  با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر 25 نانومتر به گل حفاری 
از گل  انحراف گل  افزایش و درجه ی   )k( نماینده ی غلظت  آبی  پایه 
نیوتنی )n( کاهش می یابد که این تغییرات سبب بهبود عملیات پاکسازی 

چاه می شود.
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