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بررسی تجربی اثر اضافه کردن نانو ذرات بر لزجت ،خاصیت قلیایی و
چگالی گل حفاری پایه آبی
فاضل زارع خفری* ،دانشگاه آزاد اهواز     امینرضا نقرهآبادی ،1دانشگاه چمران اهواز

نانوســیالها ،سوسپانســيون نانــو ذرات در يــك گل پايــه هســتند .نانــو ذرات معلــق باعــث تغييــر
کامــل خــواص انتقالــي گل میشــوند .بهدليــل ايــن خــواص ويــژه ،نانوســیالها كاربــرد گســتردهای
در صنعــت دارنــد .در ایــن پژوهــش جهــت دســتیابی اثــر نانــو ذرات بــر گرانــروی ،خاصیــت
قلیایــی و چگالــی گل حفــاری پایــه آبــی از نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــا انــدازهی  25نانومتــر
اســتفاده شــد .بــا افــزودن  1/5 ،1و  2درصــد حجمــی نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــه گل حفــاری
پایــه آبــی گرانــروی ظاهــری گل حفــاری بهترتیــب  61 ،50و  83درصــد افزایــش مییابــد.
همچنیــن بــا اضافــه کــردن نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بــه گل حفــاری ،خاصیــت قلیایــی و چگالــی
آن تغییــرات چندانــی نداشــت .یکــی از اثــرات مهــم اضافــه کــردن نانــوذرهی اکســید آلومینیــوم
بــه گل حفــاری پایــه آبــی پایــداری زیــاد آنســت؛ بهطوریکــه بعــد از  120ســاعت خــواص گل
بــدون تغیــر باقــی مانــد .نانــو ذرات اکســید آلومینیــوم بهدلیــل انــدازهی نانومتــری خــود هیچگونــه
خوردگــی در پمپهــای گل حفــاری ،لولههــای حفــاری و متههــای حفــاری ایجــاد نکــرده و بــا
توجــه بــه افزایــش گرانــروی و پایــداری زیــاد نانــوگل حفــاری میتــوان از آن بهعنــوان جایگزیــن
مناســبی بــرای گل حفــاری اســتفاده کــرد.
گل حفاری را بايد بهعنوان يكي از مهمترین عوامل مؤثر بر عمليات
حفاری چاه نفت بهشمار آورد؛ زیرا وظایفی بسیار حیاتی از جمله
کنترل فشار سازند ،پایداری چاه ،خنکسازی و روانسازی مته ،انتقال
خردههای حفاری به سطح و  ....را برعهده دارد .ايفاي وظايف مهم
گل در عمليات حفاري ،وجود خواص معين و مطلوبي را در اين سيال
ضروري میسازد [ .]1در حین عملیات حفاری ممكن است خواص
گل حفاری تحت تأثیر عوامل تحتاالرضی و تهچاهی بهگونهای
نامطلوب تغییر کند .بنابراين بیدلیل نيست كه ساالنه مبالغ هنگفتي
صرف تحقيقات و مطالعات علمي و عملي جهت يافتن وسايل و طرق
مناسب براي كنترل صحيح خواص رئولوژيكي گل حفاری يا دستکم
کاهش اثر عوامل تحتاالرضی بر اين خواص گردد .گل حفاری بهطور
مستقيم يا غیرمستقیم تقریباً با هر يك از مشكالت حفاري در ارتباط
است .البته كه گل حفاری علت يا راهحل همهی مشكالت حفاري
است؛ اما وسیلهای است كه اغلب میتواند وخامت و شدت مشكل را
كاهش دهد .بعضي بر اين باورند كه افزودنیهای 2مناسب میتوانند
این مشكالت را حل كنند يا اينكه گل حفاری بههر طريقي میتواند
عملكرد ضعيف حفاري را جبران كند كه البته اين منظور ما نيست [.]2
يك گل حفاری مناسب ،كمترين مقدار مواد افزایه را دارد؛ زيرا در
اين شرايط كنترل خواص فيزيكي و شيميايي آن بسیار آسانتر است.
بهعبارت دیگر گلی مطلوب است كه انعطافپذیر باشد و در صورت
نياز ،قابليت تبديل به انواع ديگر را دارا باشد .خواصي مانند انتقال
حرارت ،چگالی ،گرانروي و خاصیت قلیایی گل حفاری از مواردي
*
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هستند كه براي عملکرد بهینهی گل باید به آنها توجهی ویژه داشت.
براي ايجاد خواص مطلوب گل حفاري از مواد شیمیایی خاصي استفاده
میکنند .فنآوری نانو با تغيير ساختار اتمهای مواد میتواند به پيشرفت
اين بخش كمك كند .خواصي مانند قابليت انتقال توان هيدروليكي
پمپ ،انتقال حرارت و گرانروی زیاد از مهمترین عوامل قابلدستيابي با
استفاده از نانو کامپوزیتها ،نانولولههای كربني و برخي از نانوپودرهاي
سراميكي سخت با وزن مخصوص مناسب نظير نانوپودرهاي (اکسید
آلومینیوم یا كاربيد سليسيم) هستند [ .]3خواص تيسکوتروپيك گل
حفاري را نيز میتوان با استفاده از نانو افزودني بهبود بخشید .اگر احیاناً
عمليات حفاري قطع شد ،گل باید به حالت ژالتيني درآمده و مانع از
تهنشینی کندههای حفاري و گیر افتادن ابزار حفاري درون چاه شود.
البته حالت ژالتيني گل بايد بهگونهای باشد كه با كمترين تنش ،گل از
حالت ژالتيني به حالت روان درآيد و دوباره خاصيت تيكسوتروپي گل
را برگشت دهد .سجادیان 3و همکاران [ ]4طی آزمایشهایی نشان دادند
که افزایش نانو ذرات به سیال پایه آبی سبب پایداری لزجت و خاصیت
قلیایی میشود .آنها همچنین نشان دادند که بهسازی خواص گل حفاری
پایه نانو شامل افزایش لزجت و کاهش هرزروی ناگهانی نشاندهندهی
4
قابلیت بالقوهی استفاده از این مواد در ترکیب گل حفاری است .ناصر
و همکاران [ ]5اثر نانو ذرات در گل حفاری را بهصورت آزمایشگاهی
بررسی کردند .گل حفاری پایه آبی متشکل از موادی مانند بنتونایت،
باریت و استارچ است .آنها سپس نانوذرهی گرافیت را به گل حفاری
اضافه کردند كه وزن گل از  1/4به  2/2گرم بر سانتیمتر مکعب افزایش
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يافت .اضافه کردن نانو ذرات قدرت از دستدهی آب گل حفاری
را کم میکند .آنها همچنین نشان دادند که افزایش نانو ذرات به گل
حفاری سبب افزایش گرانروی میشود و با افزایش دما ،گرانروی
کاهش مییابد .الیسیری 5و همکاران [ ]6در مقالهای اثر استفاده از
نانو ذرات را در گل حفاری بررسی کرده و نشان دادند که استفاده
از نانو ذرات در گل حفاری پایه آبی و روغنی سبب پایداری چاه،
کاهش گشتاور اعمالی به شاخهی حفاری ،کاهش گیر کردن شاخهی
حفاری و کاهش هرزروی گل میشود و خنثیکنندهی گازهای سمی
نیز هست .همچنین نشان دادند که بهدلیل انتقال حرارت زیاد میتوان
از نانو سیاالت در گلهاي حفاری در شرایط دما و فشار زیاد استفاده
كرد .همچنین مقالهی حاضر به کاهش هزینههای حفاری بهکمک
نانو سیاالت در سیاالت حفاری اشاره کرد .کسیرالوالد ]7[ 6نشان داد
که میتوان از نانو ذرات بهعنوان افزایندهی وزن گل ،کنترلکنندهی
آبدهی گل حفاری ،خاصیت روانکنندگی ،بازدارندهی شیل از فعال
شدن ،معلق کردن ذرات ،کنترلکنندهی کیک دیواره و ضد خورندگی
استفاده کرد؛ وي همچنین نشان داد که نانو ذرات در گل حفاری از
پایداری خوبی برخوردارند .حسینی و همکاران [ ]8به دو روش مافوق
صوت و مایکروویو یک درصد حجمی نانو ذرهی اکسید آلومینیوم
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1

مواد مورد استفاده جهت تهیهی نانو گل حفاری
(از راست به چپ بهترتیب سودا اش ،کاستیک و زانتان گام)

2

دستگاه لرزانندهی مافوق صوت

به گل حفاری اضافه کردند و نشان دادند که با روش مافوق صوت
ضریب اصطکاک  6/84درصد و سرعت متوسط نانو گل حفاری در
لوله  4/4درصد افزایش مییابد و با روش مایکروویو ضریب اصطکاک
 5/8درصد و سرعت متوسط نانو گل حفاری در لوله  3/7درصد افزایش
مییابد.
 -1روش ساخت گل حفاری و نانو گل حفاری

بهبود خواص حرارتي نانو گل بستگی به انتخاب روش تهيهی مناسب
سوسپانسیون دارد تا از تهنشینی و ناپايداري آنها جلوگيري شود .متناسب
با کاربرد انواع بسياري از نانو گلها از جمله نانو گل اکسيد فلزات،
نیتریتها ،کاربيد فلزات و غيرفلزات که با استفاده يا بدون استفاده از
سورفکتنتها در سياالتي مانند آب ،اتيلن گليکول روغن بهوجود آمده
است ،مطالعات زيادي روي چگونگي تهيهی نانو ذرات و روشهای
پراکندهسازی آنها در سيال پايه انجام شده که در اين مقاله نانو گل
با استفاده از روش دو مرحلهای تهیه شده است .در اين روش ابتدا
نانو ذره يا نانو لوله معموالً بهوسیلهی روش رسوب بخار شيميايي در
معناي گاز بياثر بهصورت پودرهاي خشک تهيه شده و در مرحلهی
بعد نانو ذره يا نانو لوله در داخل سيال پراکنده میشود .براي اين
کار از روشهایی مانند لرزانندههای مافوق صوت يا از سورفکتنتها
استفاده میشود تا تهنشینی نانو ذرات به حداقل رسيده و باعث بهبود
رفتار پراکندگي گردد .برای تهیهی گل حفاری می توان از آب دریا
یا آب شیرین بهعنوان سیال پایه استفاده کرد که در این پژوهش از
8
آب شیرین استفاده شد و از کاستیک سودا 7محصول شرکت امآی
جهت ایجاد  pHمناسب جهت فعالسازی و بهبود عملکرد پلیمر استفاده
گردید .از سودا اش 9که محصول شرکت امآی است جهت از بین بردن
سختی آب و افزایش حاللیت و آبگیری پلیمر استفاده گردید .جهت
افزایش گرانروی سیال از پلیمرهای مختلفی از جمله زانتانگام 10استفاده

3

همزن جهت تهیهی نانو سیال
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شده است .این پلیمر یک پلیساخارید محلول با وزن مولکولی زیاد و
وزن مخصوص  1/5 kg/m3است که سبب ایجاد گرانروی بیشتر برای
تمامی سیستمهای پایه آبی گل حفاری میشود .اضافه کردن این پلیمر
به سیستم گل حفاری باعث افزایش گرانروی گل در نرخ برشهای
متفاوت شده و در نتیجه باعث افزایش و بهبود خاصیت حملکنندگی
گل حفاری خواهد گردید .باید دقت کرد جهت تهیهی گل حفاری
باید مراحل زیر بهترتیب انجام گیرد .شکل 1-مواد استفاده شده در
تهیهی گل حفاری را نشان میدهد [9و.]3
مراحل تهیهی گل حفاری بهشرح زیر است:
■ آب بهعنوان سیال پایه به مقدار مورد نیاز
■ اضافه کردن  0/5پوند بر بشکه کاستیک سودا (آزمایشگاهی0/5 :
گرم در  350سیسی آب)
■ اضافه کردن  2-1پوند بر بشکه سودا اش (آزمایشگاهی1-2 :گرم در
 350سیسی آب)
■ اضافه کردن  0/5-1پوند بر بشکه زانتان گام (آزمایشگاهی0/5-1 :
گرم در 350سیسی آب)
هنـگام اضافـه کـردن زانتـانگام بـه آب بایـد دقـت کـرد کـه ایـن کار
بـهآرامـی صـورت گیـرد تـا فرصـت کافـی بـرای واکنـش پلیمر باشـد.
در غیـر اینصـورت گل حفـاری حالـت کلوخـهای بهخـود میگیـرد و
خـواص مناسـبی نخواهد داشـت.
در تهیـهی نانـو گل از نانـو ذرهی اکسـید آلومینیـوم سـاخت آمریـکا
اسـتفاده شـد .قطر این نانو ذره  25نانومتر با درصد خلوص  99/9درصد
و از نـوع پـودر آلفاسـت که سـطح تمـاس آن  100 gr /m2و چگالی آن
 3965 kg/ m3اسـت .برای تهیهی نانو گل از روش دومرحلهای اسـتفاده
شـده اسـت .در ايـن روش ابتدا نانـو ذرهی اکسـید آلومینیوم بهوسـیلهی
روش رسـوب بخـار شـيميايي در یـک گاز بیاثر و بهصـورت پودرهاي
خشـک تهیـه میشـود .در مرحلهی بعد نانـو ذرهی اکسـید آلومینیوم در
داخـل سـيال (در این پژوهـش آب شـیرین) پراکنده میشـود .براي اين
کار از روشهایـی ماننـد لرزانندههـای مافـوق صـوت و همزنهای قوی
اسـتفاده میشـود کـه لرزانندهی مافـوق صوت بهکار رفتـه در این روش
12
از مدل هلشـر 11اسـت (شـکل .)2-همچنیـن از همزن مـدل همیلتن بیچ
محصـول شـرکت امآی اسـتفاده شـد (شـکل )3-تا بـا پراکندگـی مؤثر
ذرات ،تهنشـینی آنهـا بـه حداقل رسـيده و باعث بهبود رفتـار پراکندگي
گـردد .در ایـن پژوهـش سـه نانـو سـیال بـا غلظـت  1/5 ،1و  2درصـد
حجمـی سـاخته شـده اسـت .روش تهیـهی نانـو گل حفـاری دقیقاً شـبیه
تهیـهی گل حفـاری اسـت؛ با این تفاوت کـه بهجای اسـتفاده از آب ،از
نانـو گل اکسـید آلومینیوم بـهکار میرود.
 -2تئوری گرانروي ظاهري ،تنش برشی و نرخ برش سیال

گرانرويسـنج دوار نسـبت بـه قيـف مـارش ،اندازهگیـری دقیقتـری از
13
خصوصيـات حركتـي گل ارائـه میدهـد .رایجتریـن آن ویجیمیتـر
مـدل  ،A 3سـاخت كارخانـهی فانـن 14اسـت .ايـن دسـتگاه علاوه بـر
اندازهگیـری گرانـروي گل ،میتوانـد نقطـهی واروي ،قـدرت ژلـهای و
گرانـروي ظاهـري را نيـز تعييـن كنـد[.]10

رابطهی 1-نشاندهندهی تنش برشی بر حسب نرخ برش برای مدل
رفتاری سیال هرشل باکلی 15است که  16 nدرجهی انحراف سیال از سیال
نیوتنی است 17 k .نمایندهی غلظت سیال است و نشان میدهد که سیال تا
چه حد قابل پمپ کردن است.
()1
گرانروي ظاهري ( )μaاز رابطهی 2-بهدست میآید .در واقع گرانروی
ظاهري ،گرانروی مؤثر در دور  600است.
()2
()3
()4
()5
()6
كه در آن  θNعدد خوانده شده از روي عقربه گرانرويسنج دوار بر
حسب درجه و  Nسرعت زاويهی گردونه بر حسب راديان بر ثانيه است.
-3دستگاه اندازهگیری وزن گل

بـراي اندازهگیـری وزن گل ،از دسـتگاه تـرازو گل اسـتفاده میشـود.
ايـن دسـتگاه معمـوالً بـا آب كاليبـره میشـود .بایـد دقـت کـرد كـه
بـراي اندازهگیـری دقيـق وزن گل ،نمونـه بايـد قبـل از قـرار گرفتـن در
تـرازوي گل ،گاززدایـی شـود .در غيـر اينصـورت ،چگالـی مقـدار
كمتـري خواهد داشـت .چگالـی يا وزن گل ،چندان تحت تأثیر شـرايط
تهچاهـي تغييـر نمیکنـد؛ زيـرا افزايـش دمـا باعـث كاهـش چگالـی
میشـود؛ امـا افزايـش فشـار نیـز باعـث افزايـش چگالـی میگـردد كـه
در شـرايط تهچاهـي ،عوامـل ذکرشـده يكديگر را خنثـي میکنند [.]11
 -4اندازهگیری گرانروی

مقاومـت درونـی سـیال در برابـر حرکـت را گرانـروی میگوینـد .در
شـكل 1-تنـش برشـی بـر حسـب نـرخ بـرش بـرای گل حفـاری و نانـو
گل حفـاری بـا درصدهـای مختلـف ارائـه شـده کـه نشـان میدهـد گل
حفـاری و نانـو گل حفـاری یک سـیال غیرنیوتنـی از نوع هرشـل باکلی
اسـت .برای سـیاالت غیرنیوتنی گرانروی ظاهری n ،و kسـه عامل مهم
هسـتند که در تمیزسـازی چاه بسـیار اهمیـت دارند .در این پژوهش سـه
عامـل مذكـور بـا  θNخوانـده شـده ازدسـتگاه ویجیمیتر بـرای یک گل
حفـاری و نانـو گل حفـاری بـا  1/5 ،1و  2درصـد حجمـی نانـو ذرهی
اکسـید آلومینیـوم اندازهگیـری شـد .جـدول θN 1-عدد خوانده شـده از
روي عقربهی گرانرويسـنج دوار بر حسـب درجه و  Nسـرعت زاويهی
گردونـه بـر حسـب راديـان بـر ثانيـه اسـت را نشـان میدهـد .جـدول2-
مقادیـر مختلـف نقطـهی واروی اولیـه k ،و  nرا بـرای گل حفاری و نانو
گل حفـاری بـا درصدهـای حجمـی مختلـف نشـان میدهد.
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بـا توجـه بـه نتایج جـداول2-و 1با افـزودن نانـو ذرات اکسـید آلومینیوم
بـه گل حفـاری  kافزایـش مییابـد و افزایـش آن موجـب افزایـش
گرانـروی مؤثـر و در نتیجـه افزایـش قابلیت پاکسـازی چـاه میگردد.
از سـوی دیگـر افـزودن نانـو ذرات اکسـید آلومینیـوم بـه گل حفـاری
سـبب کاهـش  nمیشـود کـه ایـن کاهـش باعـث مسـطحتر شـدن
پروفایـل جریانـی فضـای حلقوی میگـردد .این عوامـل موجب کاهش
چرخـش خردههـای حفـاری در زمان حمـل و جلوگیری از خرد شـدن
مجـدد آنهـا میگـردد .همچنین افـزودن نانو ذره بـه گل حفاری موجب
معلـق باقـی مانـدن نانـو ذرات در گل حفـاری میشـود .ایـن نانـو ذرات
بهصـورت خوشـهای در فضاهـای خالـی قـرار میگیرنـد کـه ایـن امـر
سـبب افزایـش گرانـروی ظاهـری گل حفـاری میگـردد .در نتیجـه بـا
توجـه بـه نتایـج بـاال افـزودن اکسـید آلومینیـوم بـه گل حفـاری سـبب
بهبـود خـواص گل شـده اسـت.
 -5اندازهگیری چگالی گل حفاری

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

4

تنش برشی برحسب نرخ برش برای گل حفاری و نانوگل حفاری با
درصدهای حجمی مختلف

5

نمودار تنش برشی بر حسب نرخ برش در زمانهای مختلف برای
نانوگل با  2درصد حجمی

بر گالن ( 1/018گرم بر سانتیمتر مکعب) بهدست آمد .همانطور که
نتایج نشان میدهد با افزودن نانو ذرات تغییرات زیادی در چگالی گل
حفاری ایجاد نشد که این بهدلیل کوچک بودن ابعاد نانو ذرات است.
 -6اندازهگیری خاصیت قلیایی

در این پژوهش جهت اندازهگیری خاصیت قلیایی از  PHسنج استفاده
شد که  PHگل حفاری برابر  11/74و  PHنانو گل حفاری با یک
درصد حجمی برابر 11 /81و  PHنانو گل حفاری با  1/5درصد حجمی
برابر  12و  PHنانو گل حفاری با  2درصد حجمی برابر  12/32بود.
از آنجا که نانوذرهی  AL2O3فاقد مولکول هیدروژن ( )Hاست و با
هیچکدام از مواد اولیهی تهیهی گل حفاری واکنشی نمیدهد تا منجر
به تولید  Hشود ،افزودن نانوذرهی اکسید آلومینیوم به گل حفاری اثر
بسیار ناچیزی بر  PHگل داشته است.
 -7بررسی پایداری نانوگل حفاری

همانطور که میدانیم گل حفاری مناسب باید در شرایط دما و فشار
زیاد درون چاه قابلیت حمل و خواص خود را تا حد ممکن حفظ کند.
1
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سرعت زاويهی گردونه بر حسب راديان بر ثانيه برای گل حفاری و نانو گل
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. درصد افزایش خواهد یافت83
 نانومتر به گل حفاری پایه25 ■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر
. چگالی گل حفاری افزایش خواهد یافت اما این افزایش ناچیز است،آبی
 نانومتر به گل حفاری25 ■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر
پایه آبی خاصیت قلیایی گل حفاری افزایش خواهد یافت اما این
.افزایش ناچیز است
■ با توجه به واکنشناپذیری نانو ذرات اکسید آلومینیوم با افزایههای
 این نانو ذرات گزینهی،شیمیایی مورد استفاده در گلهای حفاری
مناسبی برای استفاده در گلهای حفاری است
 ساعت بدون تغییر ماند که نشان از120 ■ خواص نانو گل حفاری بعد از
 این ویژگی تا حد زیادی هزینههایی.پایداری زیاد نانو گل حفاری است
مثل مصرف مجدد مواد افزودنی جهت بازیابی خواص اولیه را کاهش
.میدهد
 نانومتر به گل حفاری25 ■ با افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم با قطر
) افزایش و درجهی انحراف گل از گلk( پایه آبی نمایندهی غلظت
) کاهش مییابد که این تغییرات سبب بهبود عملیات پاکسازیn( نیوتنی
.چاه میشود
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از آنجا که در عملیات حفاری پمپهای گردش گل حفاری خاموش
میشوند باید گل حفاری درون چاه و درون مخازن از پایداری زیادی
برخوردار باشند که در این پژوهش پایداری نانو گل حفاری در شرایط
 درجهی فارنهایت و فشار اتمسفر) بررسی120 آزمایشگاهی (دمای
 درصد نانوذره ی2  و1/5  و1 گردید و نشان داده شد که با افزودن
 خاصیت قلیایی نانو گل حفاری بعد،اکسید آلومینیوم به گل حفاری
 الزم بهذکر است که پس. ساعت هیچ تغییری نداشت120 از گذشت
 ساعت نانو گل حفاری همزده شد که در غلظتهای مختلف120 از
هیچگونه تهنشینی مشاهده نگردید و سپس خواص نانو گل دوباره
، تنش برشی بر حسب نرخ برش نانو گل2- شکل.اندازهگیری شد
 ساعت پس از تهیهی نانو گل را نشان میدهد120 و96 ،48 همچنین
که تغییرات چندانی نداشته که این امر نشان از حفظ پایداری نانو گل
.حفاری است

