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ــت.  ــيار مهم اس ــد تمدن، فراهم كردن انرژى به دليل محدوديت منابع نفت و گاز بس امروزه با افزايش جمعيت و رش
ــت و گاز در حوزه  ــرفت فراوانى در صنايع مختلف نف ــى از مهمترين فناورى ها، باعث پيش ــو به عنوان يك ــاورى نان فن
باالدستى، ميان دستى و پايين دستى شده است. نانو ذرات به دليل اندازه كوچك، حجم منافذ و مساحت سطح ويژه 
ــتند كه كاربردهاى گسترده اى را پيدا كرده اند. حضور اين  ــيميايى منحصر به فردى هس باال، داراى خواص فيزيكى و ش
مواد باعث پيشرفت شگرفى در فرايند اكتشاف نفت، حفارى، ازدياد برداشت، حمل و نقل ، فرايند هاى تصفيه و پااليش 
ــال هاى اخير تحقيقات فراوانى بر روى انواع مختلف نانو ذرات و كاربردهاى آنها در  ــاس، در س ــت. بر اين اس ــده اس ش
بخش هاى مختلف فرايند هاى نفتى و به خصوص باال دستى انجام شده است. به علت اهميت اين موضوع، در اين تحقيق 

انواع نانوذرات و كاربردهاى  آنها در صنعت باالدستى نفت مورد بررسى قرار گرفته است.
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مرورى بر گسترش نانوفناورى در صنعت باالدستى نفت

ــر بوده و  ــي از نيازهای ضروری بش ــت و گاز به عنوان يك ــروزه نف ام
ــيال از مخازن هيدروكربوری يكي از  ــتخراج بهينه س فرآيند توليد و اس
دغدغه های جهان كنوني در زمينه تأمين سوخت است. با در نظر گرفتن 
ــر در  ــت و گاز در جهان و نيز توانايي محدود بش ــع نف ــت مناب محدودي
ــعه  ــد و بهره برداری از منابع هيدروكربوری، نياز به توس ــاف، تولي اكتش
ــتخراج و توليد  ــعه علمي و عملي اس ــای جديد در جهت توس فناوری ه
ــتا پيدايش فناوری نانو نقش مهمي را  ــود. در اين راس ــاس مي ش احس
ــت و گاز دارد. تحقيقات زيادی بر  ــعه و بهبود صنايع نف ــت توس در جه
روی جريان های پايين دستي، ميان دستي و باالدستي صنعت نفت و گاز 
صورت گرفته است كه مي تواند باعث بهبود فرايند اكتشاف، حمل و نقل 
ــيل را  ــود. فناوری نانو اين ظرفيت و پتانس و پااليش محصوالت نفتي ش
ــرات متحول كننده ای را در حوزه های مختلف صنايع نفت  دارد كه تغيي
و گاز نظير اكتشاف و استخراج، حفاری، توليد و ازدياد برداشت به وجود 

آورد[۱].
در واقع نانوفناوری، امكان ساخت، طراحي، تعيين مشخصات، توليد و 
ــايل در در محدوده ۱-۱۰۰ نانومتر فراهم مي كند[۲].  كاربرد مواد و وس
كاهش اندازه ذرات از حالت توده يا ميكرو به نانو ذرات منجر به افزايش 
مساحت سطح ويژه آنها شده و مي تواند باعث تغيير خواصي از ماده نظير 
خواص شيميايي، نوری، الكتريكي، گرمايي و مغناطيسي شود[۳]. انواع 
ــت، پااليش، فرايند  ــاف، توليد، ازدياد برداش گوناگون نانوذرات در اكتش
ــتفاده قرار گرفته اند.  ــل و نقل و ذخيره نفت خام مورد اس ــه و حم تصفي
شكل-۲ درخت نانوفناوری و كاربردهای آن را در صنعت باالدستي نفت 

شامل اكتشاف، حفاری و ازديادبرداشت نشان مي دهد. 
 نانو مواد به دليل خواص ويژه ای كه دارند به عنوان موادی نويد دهنده 

ــتفاده از نانوفناوری در  ــه ضرورت اس ــتند. در اين مقال مورد توجه هس
ــي قرار گرفته كه به طور خالصه انواع  ــتي نفت مورد بررس صنايع باالدس
نانومواد و سنتز آنها بررسي شده و در ادامه بررسي دقيق و جامع بر روی 

كاربرد آنها در باالدستي نفت خام صورت گرفته است. 

1- نانو ذرات و روش سنتز آنها
ــو به دو روش كلي  ــاخت مواد در مقياس نان اصلي ترين روش هاي س
ــوند. روش باال به پايين  باال به پايين و روش پايين به باال خالصه مي ش
ــاخت ذرات در ابعاد نانومتري مي باشد. در اين  ــي براي س به عنوان روش
ــتفاده از دستگاه ها و روش های مكانيكي، نانوذرات از مواد با  روش با اس
ــوند. در روش پايين به باال، با استفاده از به هم   ابعاد بزرگ تر توليد مي ش

 1   استفاد ه از نانومواد د ر باالدستى نفت



ماهنامه ى  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز| شماره ى 161 

9

ــازنده و قرار دادن آنها كنار هم، نانومواد  ــتن واحدهاي بنيادي س پيوس
ايجاد مي شوند[۴]. 

ــامل نانو ذرات فلزی، اكسيد فلزی، نانومواد  انواع مختلف نانو ذرات ش
كربني و نانو كامپوزيت ها مي باشند كه در صنعت نفت و گاز كاربرد دارند. 
از ميان آنها نانو ذرات فلزی در تنوع گوناگون در صنعت نفت و گاز مورد 
استفاده قرار گرفته اند كه با توجه به نوع فلز، حالت اكسيداسيون، شكل، 
ــه دارند، مي توانند به روش های  ــدن و خصوصيات ديگری ك عامل دار ش
ــاده ترين و مرسوم ترين  ــوند. يكي از س ــيميايي تقسيم ش فيزيكي و ش
ــت. انواع  ــزی كاهش نمك فلزی اس ــرای توليد نانو ذرات فل ــا ب روش ه
ــتفاده از  مختلف نانو ذرات مثل Ag ، Au ،Pd Cu ،Pt ،Os ، Rh و Ir با اس

اين روش سنتز شده اند[۱]. 
 Fe2O3 ،SiO2 ، Al2O3 ،ــل ــزی مث ــيد فل ــن نوع نانو ذرات اكس چندي
ــه علت هدايت گرمايي و خصوصيات  MgO ، ZrO2 ،eO2 ،TiO2 و ZnO ب

ــبي برای كاربردهای مختلف صنعت  انتقال حرارت به عنوان گزينه مناس
ــری از نانو مواد  ــي،گروه ديگ ــتند. نانو ذرات مغناطيس ــت و گاز هس نف
ــي مانند آهن، كبالت، نيكل و يا اكسيد  ــتند كه از عناصر مغناطيس هس
ــده اند[۵]. عموماً نانو ذرات مغناطيسي و اكسيد فلزی  ــكيل ش آنها تش
ــل ژل، ميكروامولسيون، سولوترمال،  به وسيله روش های هم رسوبي، س
ــيميايي۳ (CVD) سنتز  ــوب بخار ش ــيمي۲ و رس هيدروترمال۱، سونوش

شده اند[۱]. 
نانو مواد كربني (نانولوله های كربني، گرافن، كربن فعال و غيره) گروه 
ديگری از نانومواد هستند. نانولوله های كربني به علت هدايت الكتريكي 
ــتحكام كششي و انعطاف پذيری توجه زيادی را  باال، هدايت گرمايي، اس
در صنعت نفت و گاز به خود اختصاص داده اند. روش های مرسوم سنتز 
نانولوله های كربني، تخليه قوس۴، تبخير ليزری۵، رسوب بخار شيميايي، 
ــدام دارای مزايا و معايب  ــتند كه هر ك ــيمي و هيدروترمال هس سونوش
ــنتز، بايد به وسيله  ــند. نانولوله های كربني پس از فرايند س خود مي باش
روش های مناسب خالص سازی شوند. انتخاب روش سنتز و خالص سازی 
نانولوله ها يك پارامتر مهم است كه تأثير زيادی بر روی كيفيت محصول 

داشته و بر اساس نوع و كاربرد مورد نياز اين ماده است[۶]. 
ــبكه آنها ادغام  ــتند كه نانوذرات درون ش نانوكامپوزيت ها موادی هس
ــترده در  ــده تا خصوصيات خاصي از مواد را بهبود دهند و به طور گس ش
ــده اند. به عنوان مثال مواد  ــتفاده قرار داده ش صنعت نفت و گاز مورد اس
ــتفاده  ــياالت حفاری مورد اس نانوكامپوزيت به عنوان يك افزودني در س
قرار گرفته اند. همچنين آنها به طور محسوسي ويسكوزيته سيال را بهبود 
داده و منجر به كاهش تلفات فيلتراسيون و ضخامت كيك مي شوند[۷]. 
ــوب  ــيله روش هايي مثل كاهش نمك فلزی، رس نانومواد عموماً به وس

بخار شيميايي، روش قوس پالسما، رسوب الكتريكي۶، سل ژل و آسياب 
توپي توليد مي شوند. 

روش كاهش نمك فلزی (شكل-۳) شامل پيش ماده نمك فلزی است 
ــيد، هيدرازين و  ــه با گونه های كاهنده مثل هيدروژن، كربن مونوكس ك
هيدريدها مخلوط مي شود. نمك ها عموماً به عنوان يك گونه پايداركننده 
ــوند تا از تجمع ذرات جلوگيری كنند. اين فرايند شامل  ــتفاده مي ش اس
ــت. در ابتدا كاتيون های فلزی در  ــد و تجمع ذرات اس ــته زايي، رش هس
محلول به وسيله گونه كاهنده به اتم فلزی كاهش مي يابد. سپس اتم های 
ــده تا هسته نانوذرات فلزی كوچك توليد  ــريعاً دور هم جمع ش فلزی س
ــته ها رشد كرده و كنار هم قرار گرفته تا شكل های  ــود. در نهايت هس ش
بزرگتر نانوذرات فلزی توليد شود. گونه پايدار كننده در اين فرايند باعث 

 2  د رخت نانوفناورى و كاربرد هاى آن در صنعت باالد ستى نفت
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كنترل اندازه، شكل و مورفولوژی نانو ذرات نهايي خواهد شد[۱]. 
ــامل، ورود گازهای  ــكل-۴) ش ــيميايي (ش ــار ش ــوب بخ  روش رس
واكنش دهنده به داخل راكتوری است كه در آن يك يا چند سطح گرم 
(بستر) وجود دارد. نفوذ گازها از طريق يك اليه مرزی و تماس گازها با 
ــتر صورت گرفته و با نشست گاز روی زيراليه واكنش صورت  سطح بس
مي گيرد. در نتيجه رسوب به صورت يك اليه نازک بر روی سطح به وجود 
مي آيد. اين فرآيند منجر به توليد مواد شيميايي مي شود. همچنين مواد 
ــه از راكتور، همراه با  ــز به وجود مي آيند ك ــد و محصوالت جانبي ني زائ
ــوب دهي به طور  ــود. رس گازهای واكنش نداده  از پيش ماده، خارج مي ش

معمول در دماهای حدود C° ۱۰۰۰ انجام مي پذيرد[۱]. 
ــر از آرگون،  ــك محفظه پ ــي، در ي ــوس الكتريك ــه ق در روش تخلي
ــود. همزمان يك  ــه دو انتهای گرافيت اعمال مي ش ــدان الكتريكي ب مي
ــبب  ــن الكترودهای گرافيت صورت مي پذيرد كه س قوس الكتريكي بي
ــيار باال حدود C° ۱۷۰۰ مي شود. در نتيجه كربن از آند  ايجاد دمای بس
ــكيل  ــود و نانولوله های كربني تش ــده و روی كاتد جمع مي ش تبخير ش
ــنتز نانولوله های كربني استفاده مي شود و  مي شوند. اين روش برای س
ــيار باال بوده و نانولوله توليد  ــيار پرهزينه است. دما در اين روش بس بس
ــده دارای نقص های ساختاری كمتری مي باشد. البته اندازه و بازدهي  ش
ــده به طور موثری به نوع الكترود، دما، گاز و  نانولوله های كربني توليد ش

جريان قوس بستگي دارد.
در روش رسوب الكتريكي، دو الكترود فلزی درون محلول الكتروليت 
ــده و با اعمال جريان الكتريكي كاتيون ها كاهش يافته و فلز  غوطه ور ش

مورد نظر بر روی سطح بستر رسوب مي كند[۶].
 در فرآيند سل- ژل۷ محلول همگني شامل حالل و پيش ماده هايي۸  
ــكل دهند، تهيه  ــد، محصول نهايي را ش ــت در طول فرآين ــه قرار اس ك
مي شود. سپس با افزودن آب واكنش هيدروليز بر روی پيش ماده صورت 
مي گيرد تا ذرات گرد هم آمده و ذرات ريز و جامدی تشكيل مي شود كه 
ــتند كه به آن سل مي گويند. در مرحله بعد، سل  در حالل پراكنده هس
ــاخته شده را به نوعي تحريك كرده، تا ذرات ريز پراكنده شده شروع  س
ــك  ــود. در نهايت فرايند خش به نوعي گردهمايي كنند كه ژل توليد ش
ــينه كردن بر روی ژل نهايي صورت مي گيرد. از مزيت های  كردن و كلس
اين روش سادگي سنتز، توليد محصوالتي با خلوص باال، سنتز تركيبات 
كامپوزيتي و توليد محصول به اشكال مختلف است. شكل-۵ روش سل 

ژل را برای سنتز نانوذرات نشان مي دهد.
ــكل-۶) شامل توپ های كوچك و يك محفظه  روش آسياب توپي (ش
ــروع به  ــياب، توپ ها درون محفظه با انرژی باال ش ــت. با حركت آس اس
ــواد جامد افتاده و  ــطه نيروی جاذبه بر روی م ــدن كرده و به واس چرخي
ــدن ذرات جامد بزرگ تر مي شوند. در اين  ــدن و ريز ش منجر به خرد ش

روش، كاهش اندازه ذرات تا حد نانومتر ميسر مي شود[۶].
 

2-  نانو ذرات در باالدستى نفت
2-1- اكتشاف

ــتفاده از  با توجه به افزايش ميزان تقاضای انرژی در آينده، نياز به اس
فناوری های جديد و بازنگری در نوع توليد و مصرف منابع انرژی به شدت 
احساس مي شود. در اين ميان نانوفناوری روش های بسيار مناسبي را در 
ــتفاده از فرآيندهای مختلف در حوزه انرژی به خصوص نفت و  جهت اس
گاز ايجاد كرده است. نانو فناوری مي تواند به يافتن منابع هيدروكربوری 
ــز  اندازه گيری ابعاد مخزن با  ــق و در فواصل عميق تر و ني به صورت دقي
ــي را در بهبود  ــك كرده و  نقش مهم ــگاری كم ــتفاده از روش  لرزه ن اس

فرآيند اكتشاف ايفا كند. 
در باالدستي نفت اولين مرحله برای دست يابي به نفت و بهره برداری 
ــت. در فرايند اكتشاف، با تهيه مجموعه ای از  از آن، اكتشاف مخازن اس
ــل و كيفيت نفت خام  ــای مختلف زمين مي توان مح ــات از اليه ه اطالع
ــخيص محل دقيق نفت موجود در اعماق زمين،  ــف كرد و با تش را كش

مي توان به حفاری و استخراج اين مواد اقدام نمود[۸]. 
ــي از عاليم و  ــام، مطالعه برخ ــاف نفت خ ــن فرايند اكتش ابتدايي تري
ــف احتمالي مخازن  ــطح زمين است كه مي تواند در كش ــانه ها در س نش
ــت  ــتند، ممكن اس ــك كند. اليه هايي كه هزاران متر زير زمين هس كم
ــد و مشاهده  ــطح زمين برس ــي از آن در اثر عوامل مختلفي به س بخش

 4  فرايند رسوب بخار شيميايى

 5  فرايند سل ژل
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ــف احتمالي  ــي آثار آنها در روی زمين، همگي مي توانند در كش و بررس
ــام به كمك  ــاف نفت خ ــته اكتش ــند. در گذش مخازن نفتي راهنما باش
شناسايي اين نشانه ها صورت مي پذيرفت[۹]. اما امروزه فرايند اكتشاف 
ــه های لرزه نگاری و تفسير آنها صورت  ــری نقش عموماً به كمك يك س
ــرزه ای در اثر انفجار  ــرای مثال، در روش لرزه نگاری، امواج ل مي گيرد. ب
ــوند.  ــر مي ش به صورت موج های مكانيكي در اليه های درون زمين منتش
ــود. با توجه به اينكه  بازتاب اين امواج به كمك گيرنده هايي ثبت مي ش
ــازندهای گوناگون، قابليت های مختلفي برای عبور موج از درون خود  س
دارند، سرعت امواج درون اين اليه ها با هم متفاوت بوده و به اين طريق 
مي توان سطوح بين اليه ای را كه دارای چگالي و سرعت انتشار متفاوتي 

هستند، تشخيص داد[۱۰]. 
ــت بهينه و حداكثری از منابع انرژی به خصوص نفت  به منظور برداش
ــرد. با توجه به  ــتفاده ك ــای دقيق تر و كامل تر اس ــد از روش ه و گاز، باي
ــاختار  ــادر به ارائه اطالعات واضح از س ــه حتي لرزه نگاری ها نيز ق اينك
زمين شناسي برخي نواحي خاص نمي باشند، پيش بيني مي شود راه حل 
ــد تا با توليد نانوذرات يا  ــتفاده از نانوفناوری باش كليدی اين موضوع اس
ــي از ساختار مخزن جمع  ــگرهای قوی، اطالعات بسيار با ارزش نانوحس
ــاالی نانوذرات، جهت  ــطح ويژه ب ــگرها به دليل س آوری نمود. نانوحس
ــنگي مورد  ــاختارهای س ــای مختلف در مقابل س ــل دقيق پرتوه تحلي
ــوان جهت تعيين جنس  ــتفاده قرار مي گيرند. همچنين از آنها مي ت اس
اليه ها و خواص سيال نيز استفاده كرد. عالوه براين، نانوحسگرها به علت 
اندازه كوچك، ايمني در قبال تداخل الكترومغناطيسي، قابليت عملكرد 
ــار باال۹ (HPHT) و محيط های دشوار در صنعت نفت، برای  در دما و فش
ــتفاده قرار گرفته اند[۱].  با وارد كردن برخي از  بررسي تخلخل  مورد اس
ــطح ويژه آنها،  ــتن مقدار و س ــگرها به داخل مخزن و دانس اين نانو حس
ــازند را در اعماق زياد و با تحليل بسيار دقيق   مي توان ميزان تخلخل س
ــيت  ــگرها مي توانند با حساس ــت آورد. اين حس و در نقاط متنوع به دس
ــانات دما و فشار را كشف كرده و با عكس برداری از محيط های  باال نوس
ــای مهم در فرايند  ــي كنند. يكي ديگر از حالت ه ــل آن را ردياب متخلخ
ــت. در فناوری  ــنگ های گلي۱۰ اس ــع اندازه منافذ در س ــاف، توزي اكتش
ــدن  ــدود ش ــا ورود آن به درون مخازن نفت و گاز، از مس ــگر ب نانوحس
ــره مي كنند. در واقع  ــذ جلوگيری كرده و اطالعات را حس و ذخي مناف
ــتن  ــاری و حتي در مواردی بعد از آن، دانس ــروع فرايند حف ــل از ش قب
اطالعات در زمينه مخزن و سنگ شناسي۱۱ ضروری است كه استفاده از 
نانوربات هايي كه به نانوحسگرها متصل شده اند، مي توانند اين اطالعات 
ــا تجهيزاتي با اندازه كوچك در حد  ــع آوری كنند. اين نانو ربات ه را جم
ميكرومتر هستند كه به تركيباتي با اندازه نانومتر مجهز شده اند. آنها به 

ــری مي توانند اطالعات را با دقت باال در  ــل اندازه كوچك و نفوذپذي دلي
زمان واقعي فراهم كنند[۶].

ــود نانوذرات  ــتفاده مي ش ــن منظور اس ــي كه به اي ــي از نانوذرات يك
 (SPIO) ۱۲ــيد آهن ــوپرمغناطيس اكس ــي است. نانو ذرات س مغناطيس
ــته ای۱۳ (NMR) برای  ــي هس ــد در تصاوير رزونانس مغناطيس مي توانن
تعيين مشخصات اطالعات سنگ های متخلخل استفاده شوند. همچنين 
ــي آهن با قطر ۲۰  ــد كه نانوذرات مغناطيس ــان داده ش در تحقيقي نش
ــبت به ذرات با قطر  ــي بزرگ تری را نس تا۱۰۰ نانومتر، نيروی مغناطيس
ــيليكا همچنين  ــان مي دهند. نانوذرات س كمتر از ۱۰ نانومتر از خود نش
ــاف ايفا مي كنند. اين نانو ذرات با  ــيل خوبي در كاربردهای اكتش پتانس
ــيار خوبي بوده و با حركت در بين  ابعاد ۵ تا ۲۰ نانومتر دارای نفوذ بس
ــنگ رسوبي نقش محسوسي را در شناسايي ساختار مخازن  اليه های س

ايفا مي كنند[۱۱].
همچنين تجهيزات نانوحسگرها قادر هستند تا موادی نظير آلودگي ها، 
ــموم و گازهای خطرناک را شناسايي كنند. نانوذرات WO3 مي توانند  س
ــگر برای شناسايي گاز هيدروژن سولفيد مورد استفاده  به عنوان نانوحس
قرار گيرند. اين نانوحسگرها دارای اندازه كوچك، هزينه كم، حساسيت 
ــتند[۱۲]. در تحقيقات نشان داده شد كه اين  و انتخاب پذيری باال هس
ــيار كم هيدروژن سولفيد ( تا  ــگرها قادر هستند كه مقادير بس نانوحس
ميزان (۱ppm) را شناسايي كنند. در تحقيقي از نانوسيم های پاالديوم 
به عنوان نانوحسگر برای رديابي گاز هيدروژن استفاده شده است[۱۳]. 

2-2- حفارى
ــيال درون  ــي به س ــات حفاری در حقيقت مرحله مهم دسترس عملي
ــمگيری را در  ــب اين عمليات، نقش چش ــعه مناس ــت و توس مخزن اس

 6  آسياب توپى
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ــد. برای اين فرايند در ابتدا دكل حفاری  ــش بازده توليد ايفا مي كن افزاي
ــده و مته حفاری شروع به چرخيدن كرده و به مناطق عميق تر  ثابت ش
زمين نفوذ مي كند[۱۴]. هزينه حفر يك چاه جديد، عمدتاً شامل هزينه 
ــت و به همين دليل استفاده از سياالت  ــتم سيال حفاری اس يك سيس
ــب مي  تواند تاثير زيادی در فرايند حفاری داشته  حفاری۱۴ مفيد و مناس
ــيال حفاری وظيفه انتقال مواد حفاری شده، كاهش خوردگي،  باشد. س
ــيمان كاری،  انتقال حرارت مناسب (مثل خنك نگه  ــهيل فرايند س تس
ــب را دارد. در غير  ــتن مته حفاری) و حفظ خواص رئولوژی مناس داش
ــيب سازند، چسبندگي لوله ها،  اين صورت مشكالتي مثل هرزروی،  آس
ــود. اين مشكالت به خصوص در  نيروهای دراگ و تنش باال ايجاد مي ش
ــت. بنابراين دستيابي  ــتر ديده شده اس ــار باال بيش چاه هايي با دما و فش
ــار باال، دارای مقاومت باال و خواص  ــرايط دما و فش ــيالي كه در ش به س
ــب باشند، در اين حيطه بسيار مهم هستند و منجر شده  رئولوژی مناس
ــترده ای را به خود اختصاص  ــت كه در سال های اخير تحقيقات گس اس

دهد[۱]. 
ــتند  ــكل خاص قادر هس ــوذرات، به علت اندازه ذرات كوچك و ش نان
ــد. از اين رو، انواع گوناگون نانو ذرات  ــي با ذرات ديگر پيوند دهن به راحت
ــرار گرفته و  ــتفاده ق ــيون در گل حفاری مورد اس ــورت سوسپانس به ص

خصوصيات رئولوژی، الكتريكي و گرمايي را بهبود داده اند[۶]. 
ــروی درون چاه با  ــيال حفاری و توانايي آن در پيش ــروی يك س گران
ــب بايد در  ــيال حفاری مناس افزايش دما كاهش مي يابد. در حالي كه س
ــار باالی درون چاه، قابليت ها و خواص خود را تا حد  ــرايط دما و فش ش
ــه دارای هدايت حرارتي  ــن حالت نانوذراتي ك ــن حفظ كند. در اي ممك
ــد منجر به توليد  ــتند، در اندازه های متنوع مي توانن ــوق العاده ای هس ف
ــوند كه دارای گرانروی مشخص و از لحاظ دمايي پايدار  ــياالتي ش نانوس

باشند[۱۵].
در تحقيقي نشان داده شده كه نانو سياالت ZnO و CuO در دماهای 
ــرايط دما و فشار باال بر روی خواص رئولوژی گل سيال  مختلف تحت ش
ــتند[۱۶]. همچنين در تحقيقات ثابت شده است  حفاری تاثيرگذار هس
ــرفت  ــه نانولوله های كربني چند ديواره به طور قابل توجهي باعث پيش ك
ــوند. همچنين هيبريد نانولوله كربني با سيليكا در  هدايت گرمايي مي ش
غلظت های باال اين اثر را بهبود بخشيده است. در تحقيقي بهبود عملكرد 
گل حفاری با استفاده از نانولوله های كربني چند ديواره، نانوذرات اكسيد 
روی، نانو ذرات سيليكا و هيبريد نانو ذرات سيليكا- نانولوله كربني مورد 
ــرعت  سيال و غلظت  نانو  ــي قرار داده شد. اين تحقيق اثر دما، س بررس
ذرات روی رفتار و عملكرد گل بررسي شد و نتايج نشان داد كه خواص 
ــتفاده از نانوذرات بهبود  ــياالت حفاری با اس رئولوژی و انتقال حرارت س

يافته است[۱۵].
ــتاور و  ــه علت افزايش گش ــر در حفاری های افقي ب ــارت ديگ به عب
ــت نيروی اصطكاک بين مته حفاری و ديواره چاه  ــش۱۵  ممكن اس كش
ــان داده است كه با تزريق نانوذرات سيليكای  افزايش يابد. مطالعات نش
ــيله جذب  آبگريز درون كانال های مخزن، مي توان نيروی دراگ را به وس
ــش داده، كه منجر به  ــوق آبگريز كاه ــكيل اليه ف ــر روی ديواره و تش ب

كاهش مقاومت جريان مي شود.
ــكالت موجود در حفاری چاه ها، حركت ذرات خاک  يكي ديگر از مش
به سمت مخازن است كه منجر به مسدود شدن منافذ مي شود. به عبارت 
ــای محافظتي عبور كرده و  ــر، اين ذرات خاک اغلب از ميان مش ه ديگ
ــوند. اين ذرات سست و ناپايدار مشكالتي  باعث آسيب به پمپ ها مي ش
ــنگ ها  را برای توليد نفت ايجاد مي كنند زيرا به طور ضعيفي در منافذ س
ــان داده است كه نانو  ــبيده و مي توانند حركت كنند. تحقيقات نش چس
ــت و ناپايدار خاک و  ــور ثابت كردن ذرات سس ــد به منظ ذرات مي توانن
كاهش حركت آنها استفاده شوند[۱۴]. نانو ذرات به علت مساحت سطح 
ــتاتيك مي توانند در كاهش تشكيل خاک ريز  زياد و نيروهای الكترواس

موثر بوده و قادر هستند آنها را به دام اندازند[۶].
ــت  ــكالت حفاری اس ــزات حفاری يكي ديگر از مش ــي تجهي خوردگ
ــود.  ــا دالر هزينه بابت اين پديده پرداخت ش ــاالنه ميليون ه كه بايد س
ــولفيد به عنوان يك گاز خورنده و بسيار سمي ممكن است  هيدروژن س
ــود. نانو ذرات  ــد حفاری منجر به خوردگي تجهيزات حفاری ش در فراين
اكسيد روی با ابعاد ۱۴-۲۵ نانومتر به ميزان زيادی در حذف هيدروژن 
ــتفاده از اين نانو ذرات عالوه بر  ــولفيد از سيال حفاری نقش دارد. اس س
ــيال حفاری، باعث پاكسازی محيط و بهبود سالمت  حذف خوردگي س
ــي هم كه در سيال پراكنده  ــر مي شود[۱۷]. نانو ذرات فرومغناطيس بش
ــوند قادر خواهند بود خوردگي را در تجهيزاتي كه از جنس كربن  مي ش
استيل مي باشد، كاهش دهند. اندازه بهينه نانو ذرات فرومغناطيس برای 
ــت. اين ذرات به سطح تجهيزات چسبيده  اين منظور ۳-۱۵ نانومتر اس
ــث جلوگيری از خوردگي  ــوان يك اليه محافظ عمل كرده و باع و به عن
ــوند. همچنين در تحقيقي نشان داده شده كه نانو ذرات آهن هم  مي ش

قادر هستند از خوردگي تجهيزات جلوگيری كنند[۶].
يكي ديگر از مشكالت موجود در فرايند حفاری، سيمان كاری است كه 
حضور نانو مواد باعث تغييرات شگرفي در اين زمينه شده است. عمليات 
ــكالتي مانند پايين بودن مقاومت مكانيكي  ــيمان كاری با مش ــنتي س س
ــته و نيز برخورد با گاز  ــازند، مهاجرت گاز و سيال ناخواس ــيمان و س س
ترش درون مخزن،  رو به رو مي باشد. اما در عمليات سيمان كاری چاه نيز 
ــتفاده از نانوذرات مي توان بازده و بهره وری چاه را تا حدود زيادی  با اس
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بهبود بخشيد. اغلب از سيمان كاری جهت ثابت سازی و استحكام ديواره 
ــود. در اين حالت سيمان سبب چسبيدن  ــده استفاده مي ش چاه حفر ش
ــده و بدنه چاه را نيز محكم  ــطح خارجي لوله درون چاه به ديواره ش س
ــای مختلف زمين  ــته موجود در اليه ه ــياالت ناخواس كرده و از ورود س
ــن جلوگيری از خوردگي بدنه  ــه درون چاه جلوگيری مي كند. همچني ب
ــمت های سيمان كاری  ــياالت اضافي به قس خارجي لوله ها و نيز ورود س
ــيمان در ديواره چاه است. امروزه محققان  ــده از مزايای استفاده از س ش
ــتفاده از نانوذرات در ساختار سيمان حفاری مي تواند  دريافته اند كه اس
ــيمانكاری چاه را كاهش داده و فرايند  ــير س ــكالت موجود در مس مش

حفاری را تا حدود زيادی كوتاه كند[۱].
در تحقيقي نشان داده شده است كه نانو ذرات آلومينا و سيليكا همانند 
ــيمان قادر هستند كه توانايي بااليي  نانولوله های كربني در تركيب با س
ــتحكام ديواره چاه ايجاد كنند[۱۷]. همچنين نانوامولسيون ها هم  در اس
ــتند كه قادرند باعث تميزی منافذ، حفظ تراوايي۱۶ و كاهش  موادی هس
ــش بين سطحي شوند و از اين طريق سيمان يك پيوند مناسبي را  كش

با ديواره چاه برقرار مي كند[۶]. 

2-3- ازدياد برداشت
با توجه به روند رشد روز افزون تقاضای جهاني جهت تأمين منابع نفت 
ــف شده و مورد بهره برداری  و گاز، يا بايد منابع جديد هيدروكربني كش
ــون، نفت و گاز درجا  ــتفاده از فناوری های گوناگ ــرار گيرند و يا با اس ق
ــت، مورد  ــتفاده درون مخزن تحت فرآيند های ازدياد برداش و بدون اس
ــرداری قرار گيرد. به منظور بهره برداری از نفت، تاكنون روش هايي  بهره ب
ــيميايي و يا تزريق گاز مورد  نظير بازيافت گرمايي۱۷ و يا تزريق مواد ش
استفاده قرار  گرفته است. روش بازيافت گرمايي شامل اعمال حرارت به 
ــت  مخزن با تزريق انواع بخار، آب داغ، روش الكترومغناطيس و غيره اس
و سبب كاهش ويسكوزيته نفت سنگين و خروج آن از مخزن مي شود.

در روش تزريق مواد شيميايي با اعمال مواد شيميايي خاص مي توان 
ــت كمك كرد. در روش  ــيال در چاه و افزايش برداش به بهبود جريان س
تزريق گاز با استفاده از تزريق گازهای نامحلول مانند گاز طبيعي، كربن 
دی اكسيد و نيتروژن كه در مخزن منبسط شده اند، باعث حركت سيال 
ــتفاده از تزريق گازهای محلول  ــوند. همچنين با اس به دهانه چاه مي ش
ــبب افزايش ازدياد برداشت از  ــكوزيته آن، س در نفت كه با كاهش ويس
ــوند. در سال های اخير فناوری نانو توانسته است برای فرايند  چاه مي ش
ــت نفت خام نيز عملكرد بسيار خوبي را نشان دهد، حتي  ازدياد و برداش
برای مخازني كه برداشت از آنها اقتصادی نمي باشد[۱۸]. ازديادبرداشت 
ــامل روش هايي است كه منجر به افزايش اكتشاف نفت  در اين حالت ش

و برداشت آن مي شود. استفاده از سياالت هوشمند يا نانوسياالت سبب 
ــي دراگ  ــده و نيروی كشش ــنگ مخزن ش تغيير در خاصيت تراوايي س
ــش مي دهند. جو و  ــن كاه ــتگي ش و اتصال دهنده ها را در جهت پيوس
ــتند نشان دهند كه استفاده از نانوذرات پلي سيليكون  همكارانش توانس
مي تواند سنگ مخزن را از حالت نفت دوست به آبدوست تغيير دهد[۱۹].

ــتفاده از مواد  ــت از مخازن اس يكي ديگر از روش های افزايش برداش
ــتفاده از نانو مواد فعال سطحي  سبب افزايش  ــطحي است. اس فعال س
ميزان برداشت از مخازن مي شود. مواد فعال سطحي۱۸ به موادی اطالق 
ــوند. اين مواد اغلب از  ــوند كه سبب كاهش كشش سطحي مي ش مي ش
ــت و يك ُدم آبگريز تشكيل شده اند و بر اساس خاصيت  يك سِر آبدوس
ــته های غير يوني يا بدون بار، آنيوني يا دارای بار منفي،  دم خود به دس
ــار مثبت و هم بار  ــار مثبت و آمفوتری۱۹  كه هم ب ــي يا دارای ب كاتيون
ــه به خصوصيت  ــوند. اين مواد با توج ــيم بندی مي ش ــي دارد، تقس منف
ــاير مواد، از جهت مناسب خود، به آنها متصل  ــتى يا آبگريزى س آبدوس
ــبب تغيير خواص سطحى  ــر ديگر، آزاد باقي مي مانند و س ــده و از س ش
ــطحي در ازدياد  ــتفاده از مواد فعال س ــوند. هدف اوليه از اس آنها مي ش
برداشت از مخازن، كاهش كشش سطحي، تصحيح تراوايي سنگ مخزن 
ــورفكتانت ها زماني كه ابعاد  ــت. در نانوس ــكوزيته نفت اس و كاهش ويس
ــدوده نانومتری قرار مي گيرد، توانا يي آنها برای نفوذ به  اين مواد در مح
ــازند و نيز سطح فعال آنها افزايش چشمگيری مي يابد.  درون حفرات س
ــترده اى بر روى كشش سطحى سيال مخزن اثر  اين مواد به صورت گس
ــته و ميزان گرانروى آن را كاهش مي دهند. در اين حالت، سيالى  گذاش
ــد، روان تر شده  كه گرانروى آن در داخل مخزن و چاه كاهش يافته باش
ــير خروج از چاه جريان يافته، از ساير مواد موجود در چاه  و بهتر در مس

جدا مي شود[۶].
ــي قرار  ــت مورد بررس انواع مختلف نانو ذرات در فرايند ازدياد برداش
ــت كه برای بهبود  ــيد اولين نانوذره ای اس ــدند. آلومينيوم اكس داده ش
ــتفاده قرار گرفت.  ــت مورد اس ــت در فرايند ازدياد برداش ــتخراج نف اس
ــش سطحي و كاهش  ــيد آلومينيوم به علت توانايي در كاهش كش اكس
ويسكوزيته نفت نتايج قابل توجهي را از خود نشان دادند و به طور خاص 
ــب بودند. اما مشكل رسوب سريع اين  ــنگين مناس برای مخازن نفتي س
 (PVP) ۲۰مواد بود. تحقيقات نشان داد كه افزودن پلي وينيل پيروليدون
 ۸۰°C باعث برطرف شدن اين مشكل شده است. افزايش دما تا بيش از
روشي مؤثر برای پايداری نانوذرات آلومينيوم اكسيد است[۲۰]. تعدادی 
از نانو ذرات نظير Al2O3، به منظور مقايسه پايداری 
ــيون آب/ نفت مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه همه  امولس
ــان مي دهند و  ــن نانو ذرات با غلظت ۱درصد وزني نتايج خوبي را نش اي
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نانوذرات آلومينيوم دی اكسيد نسبت به ديگر تركيبات، اثر فوق العاده ای 
ــت آمد كه تركيبي از  ــان مي دهند. نتايج بهتر زماني به دس از خود نش
ــيليكا با غلظت ۰/۰۵ درصد وزني مورد استفاده  ــيد و س آلومينيوم اكس
ــش سطحي به وسيله  ــب كش قرار گرفت. بهبود عملكرد به كاهش مناس

مخلوط آلومينيوم اكسيد و سيليكا نسبت داده مي شود[۶].
ــيد عملكردی شبيه نانو ذرات آلومينيوم اكسيد در  نانو ذرات نيكل اكس
فرايند های ازدياد برداشت و به خصوص روغن سنگين و آسفالتين از خود 
ــكوزيته باال به هنگام برداشت  ــنگين به علت ويس ــان داده اند. نفت س نش
ــكوزيته اين فرايند را به طور  ــاز به صرف انرژی باال دارد اما كاهش ويس ني
ــان تر مي كند. به اين منظور استفاده از نانوذرات در كاهش  محسوسي آس
ــت. پراكندگي مناسب نانو ذرات  ــكوزيته نفت سنگين بسيار مؤثر اس ويس
ــواد دارد. در حقيقت  ــرد بهتر اين م ــيد تأثير زيادی در عملك ــكل اكس ني
استفاده از نانو ذرات نيكل با مساحت سطح باال و سطح تماس بيشتر منجر 

به تأثير بهتر و كاهش بيشتر در ويسكوزيته نفت سنگين خواهد داشت.
ــي  ــت الكتريكي و مغناطيس ــيد خاصي ــي نانو ذرات آهن اكس از طرف
ــت و كاهش  ــای ازدياد برداش ــرای فرايند ه ــد اما ب ــاده ای دارن خارق الع
ــنگين نتايج خوبي از خود نشان نداده اند. نانو ذرات  ــكوزيته روغن س ويس
ــتند كه در فرايند ازدياد  ــيد نيز يكي ديگر از موادی هس تيتانيوم دی اكس
ــت كه  ــان داده اس ــت مورد توجه قرار گرفتند. نتايج تحقيقات نش برداش

ــكوزيته نفت  ــيد در كاهش ويس ــو ذرات تيتانيوم دی اكس ــتفاده از نان اس
ــتفاده از اين مواد در  ــطحي تأثيرگذار نيست اما اس ــنگين و كشش س س
تغيير تراوايي هسته های سنگ ها مؤثر استو منجر به افزايش فرايند ازدياد 
ــتفاده از نانو ذرات كبالت فريت هم  ــود. در تحقيقات اس ــت مي ش برداش
ــت تأثيرگذار است. مطابق  ــكوزيته و افزايش فرايند برداش در كاهش ويس
تحقيقات استفاده از مواد فعال سطحي نظير سديم دودسيل سورفكتانت۲۱ 
ــوب اين نانو ذرات مهم است. اما  (SDS) به منظور جلوگيری از كاهش رس

نانو ذرات اكسيد فلزی مثل منيزيوم اكسيد ، قلع اكسيد و روی اكسيد و 
ــيد هم دارای اثرات ضعيفي در فرايند ازدياد برداشت بوده  زيركونيوم اكس
ــترده قرار داده نشده اند. از  ــي و تحقيق گس و برای اين كاربرد مورد بررس
ــواد كربني نظير نانولوله های كربني، گرافن و فولرن ها نيز در  طرفي نانوم
ــيار مورد توجه قرار گرفته اند. از بين نانو مواد  ــت بس فرايند ازدياد برداش
كربني، نانولوله های كربني به علت استحكام كششي باال، هدايت گرمايي 
ــند. در فرايند  ــت در برابر خوردگي حائز اهميت مي باش ــواص مقاوم و خ
ــيال به علت  ــت نفت، تزريق نانولوله های كربني به عنوان يك نانوس بازياف
ــي قوی، منجر به افزايش استخراج تا بيش  اعمال نيروی الكترومغناطيس
ــيليكا به تنهايي و در تركيب با مواد  ــود. نانو ذرات س از ۷۰ درصد مي ش
ديگر هم اثرات خارق العاده ای را برای فرايند ازدياد برداشت از خود نشان 
داده اند. نانوكامپوزيت های سيليكا/پليمر و پلي سيليكون ها به علت كاهش 
كشش سطحي و تغيير در تراوايي، اثرات مثبتي در فرايند ازدياد برداشت 
داشته اند. البته توجه به اين نكته ضروری است كه كاهش زياد اندازه نانو 
ذرات منجر به مسدود شدن منافذ در فرايند بازيافت نفت شده و اين خود 
ــكل مهم برای اين فرايند است[۲۰]. جدول-۱ كاربرد نانوفناوری  يك مش

را در سطح گسترده در صنعت باالدستي نفت آورده است. 

نتيجه گيرى
ــي انواع مختلف نانو ذرات و كاربردهای آن در  اين تحقيق به بررس
صنعت نفت با تأكيد بر صنايع باالدستي آن پرداخته است. درسال های 
اخير صنعت نفت و گاز مزايای زيادی را به وسيله نانو ذرات به دست 
ــيد فلزی،  آورده اند. انواع مختلف نانو ذرات مثل نانو ذرات فلزی، اكس
مغناطيسي، نانو مواد كربني و نانو كامپوزيت ها در فرايندهای مختلف 
ــاف، حفاری و ازديادبرداشت مورد بررسي قرار  ــتي مثل اكتش باالدس
ــدند. مطابق تحقيق استفاده از نانو ذرات در صنعت باالدستي  داده ش
ــف نفت و كاهش  ــگرفي در بخش های مختل ــت منجر به تغيير ش نف
ــتردگي نانوذرات و خواص  ــده است. هرچند به علت گس هزينه ها ش
ــتا توسط محققان همچنان  منحصر به فرد آنها تحقيقات در اين راس

ادامه خواهد داشت.

 1  كاربرد نانوفناورى د ر كل محد ود ه صنعت باالد ستى

سطح 
توزيع نانوفناورىباالد ستى

اكتشاف
استفاد ه از نانوذرات به منظور كشف هيد روكربن ها و افزايش 

حساسيت د ر حسگرها

مخازن
 شناسايى رفتار و خواص فيزيكى و شيميايى مخزن به كمك تركيبات 

نانو به منظور انجام عملياتى د قيق بر روى آنها

مهندسى حفارى

ساخت مته هاى پيشرفته حفارى به منظور افزايش خراش و مقاومت د ر 
برابر خورگى به وسيله پوشش هاى نانو ساختار

طراحى سيال حفارى د ر دما و فشار باال 
طراحى سياالت حفارى بر پايه آب با استفاده از نانوذرات

ازديادبرداشت
 استفاد ه از مواد فعال سطحى نانو ساختار د ر فرايند ازد ياد برد اشت 
نفت به منظور افزايش استخراج نفت و كاهش هزينه هاى احتمالى

توانايى تغيير تراوايى به وسيله نانو ذراتجريان آب22 

سيمان هاى چاه 
نفت

استحكام و افزايش طول عمر چاه هاى نفتى با استفاد ه از نانو ذرات د ر 
تركيب با سيمان مورد استفاد ه د ر چاه

توليد
جد اسازى گازهاى توليد ى د ر فرايند اكتشاف نفت به كمك غشاهاى 

نانوساختار

بازيافت هيد رات به وسيله نانوذرات نيكل- آهنهيدرات گازى
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پانويس هاپانويس ها
1. Hydrothermal
2. Sonochemical
3. Chemical vapor deposition
4. Arc discharge
5. Laser ablation
6. Electrodeposition
7. Sol-gel
8. Precursor
 9. High pressure and high temperature 
10. Mud rocks
11. Lithology

12. Superparamagnetic iron oxide
13. Nuclear magnetic resonance
14. Drilling fluid
15. Torque and drag
16. Wettability
17. Thermal recovery
18. Surfactants
19. Amphoteric
20. Polyvinyl pyrrolidone
21. Sodium dodecyl surfactant
22. Waterflooding
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