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بررسی کارایی و پتانسیلهای کاربردی گلهای حفاری بر پایه نانو ذرات
سپیده ویس کرمی* ،خلیل شهبازی ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت  

چکیده

اطالعات مقاله

نانو مواد ،مواد مهندسیش��دهای هستند که حداقل یکی از ابعاد آنها در محدوده 1-100 nmقرا رگیرد.
نانو س��یاالت ،کلوئیدهایی در ابعاد نانو بوده که حاوی نانو مواد مختلف هس��تند .این نانو س��یاالت خواص
تاریخ پذیرش د   اور98/06/18 :
منحصربهفردی دارند که پتانس��یل باالیی برای استفاده در حوزههای مختلف انرژی ،هوافضا ،محیطزیست
و بهداش��تی به وجودمیآوردند که ناش��ی از خواص منحصربهفرد فیزیکی و شیمیایی آنها است .به همین
دلیل نانو ذرات پتانسیل باالیی در طراحی گلهای حفاری هوشمند دارند .در طراحی این دسته از سیاالت
حفاری ،ویژگیهایی مانند خواص رئولوژیک و فیلتراس��یون بهدقت پیشبینی میشود .هرچند که به دلیل
ریس��ک باالی بهکارگیری ف ّناوری جدید ،ورود این دس��ته از سیاالت به صنعت حفاری با تأخیر مواجه بوده
اس��ت .در سالهای اخیر پژوهش��گران ،کاربرد نانو ذرات با ویژگیهای مختلف در صنعت حفاری را بررسی
کردهاند تا به فرموالس��یونهای با مطلوبیت باال برای تحمل ش��رایط دمایی و فش��اری باالی ته چاه دست
یابند .نوشتار پیش رو ،پیشرفتهای اخیر در حوزه استفاده از افزایههای نانومقیاس به گل حفاری را بررسی
میکند .هدف اصلی این پژوهش ،بررس��ی گل حفاری با ویژگیهای بهینه رئولوژیک و فیلتراس��یون و نیز
افزایش پایداری گل حفاری در برخورد با رسها و افزایش پایداری دیواره چاه اس��ت .نوع ،اندازه و ش��کل
نانو ذرات ،غلظت حجمی آنها ،افزودن مواد فعال سطحی مختلف و استفاده از میدان مغناطیسی خارجی،
عواملی هس��تند که در حال حاضر بررسیش��دهاند .نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که نانو ذرات
پتانس��یل باالیی برای کاربردهای گل حفاری داش��ته و میتوانند باعث حل مش��کالت عمدهای در صنعت
حفاریش��وند .هرچند در ح��ال حاضر ،چالشهایی وجود دارد که باید موردبررس��ی قرار گیرد تا بتوان به
واژگان کلید ی:
بررسی و بحث پیرامون پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی پرداخت و از مزیتها و ظرفیتهای گل حفاری نانو ذرات ،سیال حفاری هوشمند ،هرزروی
گل ،رئولوژی ،پایداری دیواره چاه.
پایه نانو بهره برد.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/11 :
تاریخ ارسال به د   اور98/04/13 :

مقدمه

ی��ک عملیات حفاری موفقیتآمیز بس��تگی ش��دیدی ب��ه کارایی گل
حفاری بهکاررفت��ه دارد .حفاری مخازن نف��ت و گاز میتواند منجر به
ایجاد چاههایی با طول کیلومترها گردد .عملیات حفاری بهوس��یله یک
مته که به رش��ته طوالنی حفاری وصل ش��ده اس��ت ،انجام میشود .با
ا ِعمال وزن و چرخش مته ،سنگهای سازند به تکههای کوچک تبدیل
میشوند .س��یال حفاری که از سطح به گردش درآمده است ،از طریق
لولههای حفاری به مته میرسد تا کنده های حفاری را با خود به سطح
زمین حمل کند .پس از آن ،در س��طح زمین تجهیزات جداسازی باعث
جدایش کندهها از س��یال حفاری میش��وند .س��پس گل حفاری با به
گردش درآمدن توس��ط پمپهای قدرتمند ب��ه ته چاه برمیگردد .گل
حفاری وظایف دیگری ازجمله کنترل فش��ار ته چاهی ،پایداری دیواره
چاه ،جلوگیری از آلوده ش��دن س��یال هیدروکربنی توسط آالیندههای
زیرس��طحی ،ایجاد نیروی شناوری ،خنک کردن و روانسازی مته را بر
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عهده دارد .اینگونه س��یاالت باید بهگونهای مهندسی شوند که کارایی
خود را در ش��رایط س��خت مانند :دما و فشار باال حفظ کنند .همچنین
بای��د اطمینان حاصل کرد که گل حفاری در حین عملیات باعث ایجاد
آسیب به سازند نمیشود.
کشف میدانهای جدید در محیطهای ناشناخته زیرسطحی و تحت دما
و فش��ار باال ،نیازمند توسعه سیاالت حفاری است که خواص رئولوژیک
و فیلتراس��یون خود را در چنین شرایط دشوار حفظ کنند .نانوف ّناوری
در س��الهای اخیر در ص��در پژوهشها بوده اس��ت .در حال حاضر در
حوزههای مختلف ف ّناوری ازجمله حوزهی انرژی منجر به پیشرفتهای
ش��گرفی شده است .لذا صنعت حفاری نمیتواند جدا از این پیشرفتها
باشد .نانوذرات نسبت به سایر ذرات در ابعاد ماکرو و میکرو ،ویژگیهای
منحصربهفرد فیزیکی و ش��یمیایی از خود بروز میدهند .این امر عمدتاً
به دلیل ابعاد ریز آنها و باال بودن نسبت سطح به حجم آنهاست .این
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ویژگی ها باعث اثر بخشی نانو مواد در طراحی گل حفاری برای شرایط
فشار و دمای باالی میشود[.]1
بنابراین صنعت حفاری میتواند به طرز چش��م گیری از مزایای گلهای
حفاری بر پایه نانوذرات بهره ببرد .مهمترین جنبه استفاده از نانو ذرات
در سیال حفاری ،ایجاد فرموالسیونهای گل حفاری هوشمند است .این
گلها ،ویژگیهای منحصربهفردی در محدودههای عملیاتی گستردهتر
خواهند داش��ت .عالوه بر آن ،پتانس��یل تولید نان��وذرات با ویژگیهای
مشخص میتواند نقش حیاتی توسعه گلهای حفاری پایه نانو را داشته
باشد؛ چراکه گل حفاری خاص میتواند نیاز منحصربهفرد هر اپراتور به
گل حف��اری خاص را تأمین کند .بنابراین چالش پیش روی نانوف ّناوری
در صنعت حفاری ،ارائه فرموالسیونهایی با کاربرد باالست بهطوریکه
بتواند چالشهای پیش روی صنعت حفاری را برطرف کند.
در س��الهای اخیر ،نیاز به بهبود گلهای حفاری باعث ش��ده است که
پژوهشگران به بررسی توسعه سیاالت حفاری بهبودیافته بپردازند .این
ام��ر عمدتاً با اس��تفاده از نانوذرات مختلف بهعن��وان افزایه گل حفاری
صورت گرفته و عمدتاً در مقیاس آزمایش��گاهی بوده اس��ت؛ لکن موارد
اس��تفاده میدانی نانوذرات در گل حفاری انجامشده است[ .]2همچنین
پژوهشهای مروری مختصری پیرامون کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت
حفاری منتشرشده اس��ت[ .]3مدلسازی رئولوژی مناسب گل حفاری
با پایه نانو بهعنوان تابعی از نرخ برش��ی ،کس��ر حجمی نانو ذرات ،دما
و دیگ��ر ویژگیه��ای مهم در طراح��ی و برنامهری��زی گلهای حفاری
اقتصادی صورت گرفته اس��ت[ .]4-6پژوهش حاضر به بررسی استفاده
از نان��و ذرات مختلف و ارائه فرموالس��یونهایی برای بهبود خواص گل
حفاری میپردازد .بهاین منظور ،تمرکز اصلی این پژوهش ،بر مطالعات
آزمایش��گاهی با بررس��ی اس��تفاده از نانو ذرات در بهب��ود خواص گل
حفاری اس��ت .از بین ویژگیهای ذکرش��ده ب��رای گل حفاری ،خواص
رئولوژی ،هرزروی ،مقاومت دیواره چاه و بهعبارتدیگر ناپایداری دیواره
چاه ،پایداری ش��یلها ،خواص مغناطیسی گل حفاری حاوی نانوذرات،
معلق س��ازی کندههای حفاری و خواص دمایی آن مطرح اس��ت .امید
اس��ت که این مطالعه مروری ،مورداس��تفاده پژوهشگران و صنعتگران
قرار گرفته و با تکیه بر دس��تاوردهای آن به طراحی س��یاالت حفاری
هوشمند ،دوستدار محیطزیست و کارآمد دستیافت.
 - 1رئولوژی و کنترل هرزروی
 -1-1مطالعات آزمایشگاهی

مطالع��ه و کنترل خواص رئولوژیک گل حفاری یکی از وجوه اساس��ی
موفقیتآمی��ز بودن طراحی گل حف��اری و بهطورکلی ،عملیات حفاری

اس��ت .پیشبین��ی دقیق افت فش��ار اصطکاکی ،نیازمن��د دانش دقیق
پیرامون رئولوژی س��یال حفاری است .با عبور س��یال حفاری از درون
لولههای حفاری ،خواص رئولوژیک آنها تحت تغییرات بس��یار بزرگی
قرار میگیرد .اثر چندوجهی عواملی مانند :دما ،فشار ،زمان و تاریخچه
«تنش برش��ی» بر ویژگی رئولوژیک س��یال حفاری ،باعث میش��ود تا
شناس��ایی و پیشبینی پروفایل خ��واص رئولوژیک گل حفاری پیچیده
باشد[ .]7تعیین دقیق خواص رئولوژیک سیاالت حفاری نیازمند دانش
عمیق پیرامون س��یال پایه و همچنین درک چگونگی فرآیند مشارکت
ساختارهای میکروس��کوپی و ویژگیهای جریان سیال است[ .]8عالوه
بر رئولوژی که یکی از خواص کلیدی یک سیال حفاری بوده و نیازمند
بهینهس��ازی برای توس��عه یک س��یال حفاری پایدار و مؤثر اس��ت ،با
کاه��ش میزان هرزروی گل نیز می توان به س��یال حف��اری ایمنتر و
ارزانقیمتتردستیافت.
تهاجم س��یاالت خارجی از طریق سازوکار نفوذ سیال حفاری به درون
سازند تازه حفاریش��ده ،یکی از عمدهترین عوامل ایجاد آسیب سازند
است .آس��یب س��ازند ،عمدتاً منجر به عملیات انگیزشی گرانقیمت و
درنهایت از دست رفتن پتانسیل تولید خواهد شد .این مشکل بهعنوان
یک��ی از عمدهتری��ن مش��کالت حفاری در س��الهای گذش��ته مطرح
بوده اس��ت .این مش��کل ،باعث کاهش چش��مگیر در توانایی تولید و یا
تزریقپذیری بس��یاری از مخازن ش��ده است .در حین عملیات حفاری،
هرزروی گل به درون س��ازند به دلیل اختالف فش��ار بین س��تون گل
حفاری و سازند رخ میدهد .این اختالف فشار در بیشتر موارد به دلیل
حف��اری ایمن و جلوگیری از فوران چاه اس��ت .به همین دلیل در اکثر
مواقع چاه بهصورت فراتعادلی حفر میش��ود ،در این موارد فشار درون
دالیز از فش��ار منفذی سازند بیشتر بوده و همین امر منجر به نفوذ گل
حفاری به درون سازند میشود .سپس رفتهرفته یکالیه «فیلتر کیک»
بر روی دیواره چاه تشکیل میشود .تشکیل این الیه حاصل تجمع ذرات
جامد گل حفاری بر روی دیواره س��ازند است .با کنترل هرزروی گل و
تجمع یکالیه نازک از کیک گل ناتراوا میتوان تا حدی مشکل آسیب
س��ازند را مرتفع کرد[ .]6پژوهشگران بسیاری به بررسی اثر حضور نانو
ذرات مختل��ف بر خواص رئولوژیک نفوذ گل حفاری پرداختهاند .بهطور
سنتی ،در عملیات حفاری ،از پلیمرها برای پاسخ به این اهداف استفاده
میش��ود« .اماناهلل»[ ]1به بررسی فرموالسیونهای مختلف حاوی نانو
ذرات پرداخ��ت و درنهایت س��ه نوع گل حفاری مختل��ف معرفی کرد.
اولین فرموالسیون پیشنهادشده از طرف وی یک گل کارآمد با خواص
فیزیکی پایدار و همگن بود؛ با توجه به اینکه ویژگیهای پایداری دمایی
در دورههای طوالنیمدت با اس��تفاده از س��یاالت آبی و آبشور دشوار
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اس��ت ،به همین دلیل فرموالس��یونهایی از یک گل حفاری همگن با
استفاده از یک نانو سیال با پایداری دمایی باال و زمان باال بدون استفاده
از مواد فعال سطحی مواد شیمیایی و افزایههای پلیمری مشکل خواهد
بود .نتایج آزمایشهای وی نشان داد که افزودن نانو ذرات موجب ایجاد
یک کیک گل فشرده شده که بهنوبه خود منجر به کاهش گیر اختالف
فشاری در سازند تراوا گردید« .جانگ و همکاران»[ ،]9به بررسی خواص
رئولوژی��ک محلولهای ح��اوی پنج درصد وزن��ی «بنتونایت» بهعنوان
س��یال پایه که حاوی درصدهای مختلف از نیم تا پنج درصد وزنی نانو
ذرات آهن با اندازه  ۳تا  30nmبود پرداختند؛ محدوده دمایی بررس��ی
آنها از دمای  ۲۰تا  ۲۰۰°Cو فش��ار  ۱تا 100 atmبوده اس��ت .نتایج
نش��ان داد که افزایش غلظت نان��و ذرات آهن در محلولهای بنتونایت،
باع��ث افزای��ش «تنش تس��لیم» 1و افزایش برهمکن��ش متقابل ذرات
خواهد ش��د .آنها این افزایش گرانروی را ب��ه حضور پراکنده نانوذرات
در س��اختار حفرات اجزای رس و ایجاد پیوند بین ذرات بنتونایت ربط
دادند؛ چراکه این ارتباط بهنوبه خود باعث افزایش خاصیت «ژلشدگی»
ذرات بنتونایت میش��ود .بهع�لاوه آنها آزمایشهای اس��تاندارد API
در م��ورد تش��کیل فیلتراس��یون گل را انجام دادن��د .همانطور که در
ش��کل 1-قابلمشاهده اس��ت،آزمایشهای آنها در فشار 100psiو در
دمای محیط  ۲۵درجه به ترتیب بهعنوان مرجع فش��اری دمایی انجام
ش��د .آنها کمین��ه هرزروی گل را در نیم درصد وزن��ی نانوذره آهن با
س��ایز 30nmمشاهده کردند .درصدهای باالتر از نیم درصد وزنی از نانو
ذرات موج��ب افزایش هرزروی گل خواهد ش��د .آنها پیش��نهاد دادند
ک��ه در غلظتهای نزدیک به این عدد بحرانی ،نس��بت نیروهای جاذبه
به دافعه بهگونهای اس��ت که صفحات رس بیشتربهصورت «روبهرو» 2و

 1گرانروی ظاهری بنتونایت در حضور و عدم حضور نانوذره آهن []6
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«رو به لبه» 3س��اختار مییابند ،درنتیجه تراوایی و گذردهی کیک گل
را کم میکنند.
«ب��اری و همکاران»[ ،]10به بررس��ی فیلتراس��یون س��یال حفاری و
ویژگیه��ای رئولوژیک آن در حضور درصد پایین جامد بنتونایت و نانو
ذرات آه��ن ( )Fe2O3پرداختن��د .آنها همچنین به بررس��ی اثر دو نوع
الی��ه هیبریدی گل رس ( 4 )ICHیکی از ن��وع نانوذرات آهن و دیگری
از جنس رسهای آلومینوس��یلیکات )ASCH( 5پرداختند .بررسیها در
ش��رایط «دما و فشار پایین» 25 °C( 6و )69 barانجام شد .نتایج نشان
داد که افزایش دما و فش��ار منجر به تغییر ویژگیهای رئولوژیک سیال
حفاری و درنتیجه تغییر خواص گل حفاری خواهد شد .آنها همچنین
متوجه ش��دند که عامل فش��ار بر کارایی محلولهای تهیهشده ،چندان
مؤثر نیست .نانوذره  ICHو محلول حاوی نانوذره آهن عملکرد بهتری را
به نسبت سیال پایه حاوی محلول 5% .Wtبنتونایت در تنشهای برشی
مختلف نش��ان داد .این نتایج در قس��مت الف ،ش��کل 2-قابلمشاهده
اس��ت .آزمایشهای فیلتراسیون نش��ان داد که افزودن  ICHو ASCH
ب��ه گل پایه بنتونایت باعث کاهش هرزروی گل در ش��رایط  LPLTبه
ترتیب به میزان  %37و  %47ش��د .مبنای مقایس��ه در این آزمایشها
میزان هرزروی گل حفاری با غلظت  %5 .Wtبنتونایت بود .اثر بهتر در
ش��رایط «دما و فش��ار باال» )HPHT( 7با کاهش  %47مشاهده شد که
در قسمت ب ،ش��کل 2-قابلمشاهده است .نویسندگان گزارش کردند
ک��ه اضافه ک��ردن مقدار اندک  0/5% .Wtنانوذره آهن با س��ایز 3 nm
و نمون��ه حاوی  0/5% .Wtنانوذره آهن با س��ایز  30 nmباعث افزایش
حجم فیلتراس��یون به نسبت سیال پایه با میزان  %11/5و  % 2/1شد.
درحالیکه در ش��رایط  ،HPHTنمونه حاوی  0/5% .Wtنانوذره آهن با
س��ایز  3 nmو  0/5% .Wtنانوذره آهن با س��ایز  30 nmباعث کاهش
هرزروی گل به میزان  27/6و  23/4خواهد ش��د .نویسندگان پیشنهاد
کردن��د که در ش��رایط  HPHTنانو ذرات آهن با ی��ون  Na+جایگزین
میشود .این امر باعث لخته شدن رسها و ایجاد فیلتر کیکی با تراوایی
پایین میش��ود .از طرف دیگر ،عملکرد بهتر  ICHبه دلیل ش��رکت آن
در تش��کیل ش��بکه و صفحات شبکهای گل انعقاد ش��ده میشود .این
ش��بکهها حساسیت کمتری نسبت به دما و فشار دارند که باعث ایجاد
گل کمتر تراوا در محدوده گس��تردهتری از دما و فشار میشود .نتیجه
این امر ،ایجاد فیلتر کیک کمتر تراوا میش��ود .تشکیل این فیلتر کیک
بهنوب��ه خود باعث کاهش حجم فیلتراس��یون در دو ش��رایط  HPHTو
 LPLTمیش��ود .تغییر س��اختار صفحههای رس ،به دلیل تغییر در بار
س��طحی آنها رخ میدهد .این تغییر با آزمایشهای پتانس��یل زتا ()ζ
و عکسهای  SEMتائید ش��د .نویسندگان پیش��نهاد کردند که بهبود
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عملکرد گل حفاری توس��ط نانوذره  ASCHبه ساختار کمتراوای فیلتر
کیک برمیگردد .این س��اختار به دلیل دافعه الکترواستاتیک بین ذرات
هیبریدی و صفحات رس بوده اس��ت .این دافعه باعث پراکندگی خوب
بارهای ذرات رس خواهد شد و از انعقاد رس جلوگیری میکند.
«محمود و همکاران» [ ]6به بررسی عملکرد گل حفاری حاوی نانوذره
آهن و سیلیکا در غلظتهای مختلف (تا  )%2/5.Wtبرای کمینه کردن
آسیب سازند در شرایط  HPHTپرداختند .الزم به ذکر است که محلول
پای��ه ،محل��ول بنتونایت کلس��یم در غلظت  %7.Wtبوده اس��ت .آنها
گزارش کردند که افزودن نانوذره آهن باعث تغییر رئولوژی محلول گل
پایه تا دمای  200°Fو همچنین نقطه تسلیم و گرانروی پالستیک شد
که در شکل 3-قابلمشاهده است .از طرف دیگر افزایش نانوذره سیلیکا
باعث کاهش تنش تسلیم در دماهای باالتر خواهد شد .مدل «هرشل-
باکلی» بهترین برازش با دادههای ثبتش��ده را نش��ان داد .نویسندگان
آزمایشهای زمان دهی را در دمای  350 F°به مدت  16س��اعت انجام
دادند و مش��اهده کردند که رئولوژی گل پای��ه بنتونایت حاوی نانوذره
اکسید آهن در ساختار ژل به مدت طوالنیتری پایدار میماند .افزودن
نانوذره س��یلیکا به نس��بت نان��وذره آهن اثر بهت��ری در بهبود خواص
رئولوژی در زمان دهی در شرایط مشابه داشت.
( 300 psiو  )250°Fدر
آزمایشهای فیلتراس��یون در ش��رایط
هردو حالت اس��تاتیک و دینامیک با اس��تفاده از آزمایش فیلتراسیون
بررس��ی شد .نتایج نش��ان داد که محلول  %0/5.Wtنانوذره آهن باعث
کاه��ش حجم فیلتراس��یون ب��ه میزان  %42/7به نس��بت س��یال پایه
ش��د ،درحالیک��ه حج��م فیلتر کیک به نس��بت حالت پای��ه به میزان
 %17/32افزای��ش یافت .برای تحلیل بهتر به جدول ش��ماره 2-رجوع

ش��ود .تصاویر  SEMنش��ان داد که در غلظت  %0/5.Wtساختار فیلتر
کیک حاوی تجمعات کمتری از نانو ذرات بود .آنالیزهای بیش��تر فیلتر
کیک تشکیلش��ده با دس��تگاه میکرو  CTو  SEMدر نوش��تار دیگری
منتش��ر شد[ .]11نویسندگان نتیجه گرفتند که افزودن نانو ذرات آهن
ب��ه گل حفاری موجب بهبود خواص س��یال حف��اری در هر دو حالت
استاتیک و دینامیک شد .بهترین فیلتر کیک تشکیلشده در اثر افزودن
 0/3 -%0/5.Wtنانوذره آهن حاصل شد .نتایج آنالیز میکرو  CTنشان
داد که فیلتر کیک تشکیلش��ده پس از اضافه شدن نانوذره آهن دارای
دوالیه اس��ت .الیه نزدیک به س��طح س��نگ ،الیه اصلی اس��ت .در این
الیه نانو ذرات بهصورت فش��رده عامل اصلی در تشکیل میکرو ساختار
هس��تند .عالوه ب��ر آن ،در غلظته��ای باالی نان��وذره ،یکالیه جدید
تشکیل میش��ود .این الیه عمدتاً از نانو ذرات تجمع یافته تشکیلشده
است که اثر منفی روی خواص فیلتر کیک دارد.
«کارپنت��ر و هم��کاران»[ ]12اثر اف��زودن غلظتهای مختل��ف نانوذره
آهن تجاری به محلول بنتونایت س��دیم (س��یال پای��ه) را در مدل های
آزمایشگاهی بررسی کردند .آنها دریافتند که نانو ذرات آهن در غلظت
پایین در شرایط  HPHTکارایی بهتری دارند .بیشترین کاهش هرزروی
گل در اث��ر افزودن %0/5.Wtنانوذره به دس��ت آمد .این فرموالس��یون
باعث کاهش  %42/5درصدی هرزروی گل به نس��بت س��یال پایه شد.
نتایج این مش��اهدات در شکل 4-نشان دادهش��ده است .از طرف دیگر،
افزایش نانوذره س��یلیکا ب��ه گل پایه بنتونای��ت در غلظتهای مختلف
اث��ر عک��س روی خواص فیلتراس��یون در ش��رایط  HPHTش��د که در
ش��کل 5-به نمایش گذاشتهشده اس��ت .اثر اس��تثنایی نانو ذرات آهن
را میتوان به فیلتر کیک فش��رده تشکیلش��ده به نس��بت س��یال پایه

الف

ب

 2الف) تنش برشی برحسب نرخ برش برای سیاالت حفاری مختلف .ب)حجم تجمعی فیلتراسیون برحسب مجذور سرعت []10
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نس��بت داد .این س��اختار در تصاویر  SEMمشاهده ش��د .همچنین در
این پژوهش ،آزمایشهای رئولوژیک در غلظتهای مختلف نانوذره آهن
و دماهای مختلف بررس��ی ش��ده است .نتایج به دس��ت آمده نشان داد
که تنش تس��لیم از مدل هرش��ل-باکلی پیروی میکن��د .این تنش در
غلظته��ای مختلف نانو ذرات آهن افزایش مییابد که در ش��کل 6-به
نمایش گذاشتهش��ده اس��ت .همچنین اثر افزایش دما بر تنش تس��لیم
هرش��ل-باکلی به صورت افزایش��ی خواهد بود .نتایج آنها نشان داد که
تغیی��رات رئولوژی در اثر افزایش نانو ذرات چش��مگیر نبوده و نیازی به
افزایهه��ای کنترل رئولوژی وجود ندارد .الزم به ذکر اس��ت که تغییرات
تنش تسلیم نمونههای حاوی نانو ذرات سیلیکا به نسبت نانو ذرات آهن
در دماهای مختلف اندک بوده است.
«وریس��از و همکاران»[ ،]13به بررس��ی اثر نانو ذرات آهن مغناطیسی
س��نتز شده بهعنوان افزایه گل حفاری پرداختند .این نانو ذرات با قطر
 ،8 nmباعث بهبود خواص رئولوژیک و فیلتراس��یون گل حفاری با پایه

س��دیم بنتونایت شدند.آنها متوجه ش��دند که تنش تسلیم و گرانروی
ظاهری در تمامی تنشهای برشی وابستگی شدیدی به دما دارد .تنش
تس��لیم نانو سیاالت س��نتز ش��ده ،با افزایش دما تا  ،140°Fبهصورت
خطی افزایش مییابد .ویس��کوزیته ظاهری ،در تمام تنشهای برشی،
در تمامی دماها ،افزایش مییابد .افزودن نانوذره س��نتز شده  Fe3O4در
غلظت  ،0/5.Wtبهینه خواص فیلتراس��یون ،ب��ا کاهش  %40هرزروی
به نس��بت سیال پایه را نشان داد (ش��رایط  HPHTبا دمای  250°Fو
 .)300 psiآزمایش هرزروی اس��پارت ،که میزان هرزروی اولیه قبل از
تش��کیل کیک گل است ،با افزایش نانوذره  Fe3O4سنتز شده تا %100
کاه��ش یافت .همچنین ضخامت کیک گل ،ب��ا افزایش غلظت نانوذره
آهن ،افزایش یافت .آزمای��ش زماندهی در دمای  350°Fبه مدت 16
س��اعت باعث از دست رفتن خواص سیال پایه شد .هرچند که افزایش
نانوذره باعث بهبود فوقالعاده خواص فیلتراسیون و کاهش هرزروی گل
به میزان  %43به نس��بت سیال پایه شد .این آزمایش ها در شرایط دما
و فش��ار محیط و بدون زماندهی در دمای باال انجامش��ده است .نتایج
آن در شکل 7-به نمایش درآمده است.آزمایشهای SEM-EDSمیکرو
ساختارهای کیک گل را نشان داد .فیلترکیک تشکیلشده توسط سیال
پایه ساختاری خطی با چند تغییر ،همراه بوده است .این در حالی است
که ،فیلتر کیک حاوی نانوذره س��نتزی ،ساختاری زنجیر مانند از خود

 3میزان تنش حاصل برای نمونههای حاوی نیم درصد وزنی نانوذره در مقایسه با
سیال پایه ( محلول  7درصد وزنی کلسیم بنتونایت) در دماهای مختلف
 5حجم فیلتراسیون در شرایط دما و فشار باال به مدت  30دقیقه برای محلول نیم
درصد وزنی نانوذره آهن و سیلیکا

 4حجم تجمعی فیلتراسیون در دما و فشار باال به مدت  30دقیقه برای نمونههای
ح��اوی غلظته��ای مختلف نان��وذره آهن ( دم��ای  250درجه فارنهایت و فش��ار
)300psi
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 6رئوگرام برای نمونههای حاوی درصدهای مختلف نانوذره و محلول  7درصد وزنی
کلسیم بنتونایت در دمای  78درجه فارنهایت
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بروز داده اس��ت .نویس��ندگان نتیجه گرفتند که تشکیل این ساختارها
باعث افزایش مس��احت سطح شده است .این افزایش سطح بهنوبه خود
باعث برهمکنشهای مؤثر در ساختار فیلتر کیک خواهد شد.
محققین بس��یاری به بررسی اثر نانوذره سیلیکا ( )SiO2بهعنوان افزایه
گل حفاری پرداختند« .مائو و همکاران»[ ،]14به سنتز یک کامپوزیت
بر پایه «نانوذره س��یلیکا و پلیمر آبگریز با پوسته کروی» 8پرداختند.
آنه��ا از روش تش��کیل امولس��یونهای معکوس در پلیمریزاس��یون و
تشکیل ژل جامد اس��تفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که کامپوزیت
سنتز ش��ده پایداری دمایی ،روان کنندگی ،خواص رئولوژیک و قابلیت
کنت��رل ه��رزروی مطلوب��ی دارد .بهطورخاصت��ر ،اف��زودن  SFDLبا
 0/5 .Wtب��ه گل حفاری پایه آب ش��یرین ،باعث کاهش  %69هرزروی
گل در شرایط  HPHTشد .نویسندگان نتیجه گرفتند که سیال حفاری
تشکیلش��ده باعث پایداری دیواره چاه و محافظت از مخزن میش��ود.
«لی و همکاران» [ ،]15یک س��یال حفاری با افزودن نانوذره سیلیکا به
گل حفاری تشکیلش��ده از مواد متداول مانند بنتونایت KCl ،و پلیمر
زانتان گام تش��کیل دادند .افزودن نانوذره س��یلیکا به گل حفاری باعث
بهب��ود خواص رئولوژیک و کاهش هرزروی گل حفاری میش��ود .آنها
آنالیزهایی با هزینه پایین انجام دادند که صرفه اقتصادی استفاده از گل
حفاری فرموله ش��ده را بهعنوان یک گل حفاری جدید نش��ان میدهد.
«صالح و همکاران»[ ،]16نش��ان دادند که استفاده از نانوذره سیلیکا در
محدوده  0/1تا  ،0/3 .Wtبیشترین اثرگذاری را روی خواص گل حفاری
ب��ه نس��بت غلظتهای باالت��ر از  0/3 .Wtدارد .عالوه ب��ر آن ،گلهای
حفاری پایه آبی که به آن نانوذره س��یلیکا افزودهش��ده اس��ت میتواند
جایگزین مناسبی برای گلهای پایه آبی در حفاریهای افقی ،جهتدار
و س��ازندهای ش��یلی باش��د .چراکه این نوع از گل حفاری ،پتانس��یل
باالیی در کاهش مش��کالت حفاری و بهرهب��رداری دارد .درنهایت ،این
پژوهش��گران گزارش کردند که گلهای نانو سیلیکا به  pHگل حفاری
حساس هستند و میتوانند باعث بهبود خواص گل حفاری در  pHهای
باال شوند.
«اس��ماعیل و همکاران» [ ،]17به بررس��ی اثر «نانو ذرات لولهای کربن
چن��د دی��واره» 8و نانو ذرات س��یلیکا بهعنوان افزایهه��ای گل حفاری
پرداختند .هدف این بررس��یها بهبود خواص رئولوژیک ،فیلتراسیون و
روانس��ازی گل حفاری پایه آبی بوده است .نتایج نشان داد که افزودن
 MWCNTو نانوذره س��یلیکا باعث بهبود خواص رئولوژیک گل حفاری
مانند گرانروی پالس��تیک و تنش تس��لیم به نس��بت سیال پایه شدند.
بهعالوه آنها متوجه شدند که بیشترین کاهش هرزروی در اثر افزودن
9
بوده است.
 0/00285 % .Wtنانوذره MWCNT

«بالین��ه و هم��کاران» [ ،]18ب��ه بررس��ی اث��ر نان��وذره س��یلیکا بر
پلیمره��ای( 11 HV-CMC ، LV-CMCو زانت��ان گام) و نمکهای KCl
و  NaClدر گلهای پایه بنتونایت پرداختند .س��یال پایه این بررسیها
ح��اوی  0/2گرم  0/3 ،LV-CMCگرم زانت��ان گام و  2/5گرم  KClدر
محلول  25گرم بنتونایت در  500گرم آب بوده است .آنها غلظتهای
مختل��ف نانوذره س��یلیکا (تا می��زان  0/4گرم) را به س��یال پایه اضافه
کردند .س��پس رفتار رئولوژی و فیلتراسیون محلولهای بهدستآمده را
چک کردند .نتایج نش��ان داد که افزودن نانوذره سیلیکا باعث جابجایی
مثبت رئوگرام به نسبت سیال پایه میشود و سیال رفتار «رقیق شدگی
برشی» 12از خود نشان میدهد .بیشینه تنش تسلیم  10پاسکال در اثر
افزودن  0/25گرم نانوذره سیلیکا بود ،حالآنکه تنش تسلیم سیال پایه
برابر با  5/5پاس��کال بوده اس��ت .آزمایشهای اندازهگیری فیلتراسیون
 APIنشان داد که افزودن  0/25گرم نانوذره سیلیکا باعث کاهش %4/5
به نس��بت سیال پایه حاصل ش��د .از طرف دیگر ،اضافه شدن  0/2گرم

 7میزان تنش حاصل برحسب دما برای سیال پایه حاوی نیم درصد وزنی نانوذره آهن.

 8میزان فیلتراس��یون  APIبرای درصد کربنه��ای مختلف در حضور محلول پایه
زانتان گام
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و  0/3گ��رم باعث افزایش هرزروی به میزان  % 8/7و  %13به نس��بت
س��یال پایه شد .نتایج این پژوهش به نتایج گزارششده توسط Vryzas
نزدیک بود[.]8
«آگاروال و همکاران» [ ،]19به بررسی اثر نانوذره رس و نانوذره سیلیکا
در حضور ماده فعال س��طحی پلیمری پرداختند .آنها موفق شدند که
امولسیونهای معکوس پایداری را تشکیل دهند که در شرایط HPHT
پای��دار بودند .ف��از نفتی استفادهش��ده در این پژوه��ش روغن معدنی
«پلی-1دکان» و فاز آبی ،آب دیونیزه بوده است .نانو رس استفادهشده،
رس بر پایه مونتموریونیت با کاتیونهای مختلف آلی و نانو س��یلیکای
استفادهش��ده ،نانو سیلیکای نفت دوست بوده اس��ت .این پژوهشگران
کشف کردند که بهترین عملکرد ازلحاظ پایداری و ویژگیهای جریان،
از مخلوط نانو س��یال و نانو رس حاصلش��ده اس��ت .نان��و رس نفت را
بهراحتی پخش میکند و خواص ژل ش��دگی مطلوب��ی دارد .درنهایت
آنه��ا گزارش کردند وقتیکه زماندهی به مدت  96س��اعت در دمای
 250°Cانجام شد ،تنش تسلیم با کاهش اندکی مواجه بود اما امولسیون
همچنان پایدار باقی ماند.
13
«کازینکین و همکاران» [ ،]20اثر حضور نانو ذرات «گرافن اکسید» ،
بهعنوان عامل کنترل هرزروی در گل حفاری پایه آبی بررس��ی کردند.

آنها نتیجه گرفتند که گرافن اکساید بهعنوان افزایه کنترل فیلتراسیون
در گلهای پایه آبی با غلظت  %0/2 .Wtکربن عملکرد مناسبی داشته
است .آنها آزمایش فیلتراسیون  APIرا در محلولهای گرافن اکسید و
زانتان گام بررس��ی کردند .آنها از ترکیب گرافن اکسیدهای صفحهای
و پودری به نس��بت  1/3استفاده کردند و بهترین عملکرد را با هرزروی
 6/1 mlو ضخامت  ،20 µmدر این نسبت غلظتی مشاهده کردند .آنها
نتایج مشاهداتش��ان را با گل حفاری رای��ج در صنعت حفاری با غلظت
 12 g/lرس و پلیم��ر ،با حجم ه��رزروی  7/2 mlو ضخامت 280 µm
مقایس��ه کردند .نتایج این پژوهشگران در ش��کل 8-به تصویر کشیده
شده است.
نتیجهگیری

پژوهش حاضر بهمرور دستاوردهای جدید در حوزه استفاده از نانوذرات
در گلهای حفاری پرداخته اس��ت .چالش ها و مس��یر پیش رو در این
حوزه ش��رح داده شد .بر اساس مرور اساس��ی صورت گرفته ،نتایج زیر
قابلارائه است.
 -1ش��کل ،اندازه و غلظت نانو ذرات بهعنوان یک عامل تأثیرگذار مهم
در کارایی نانوذرات بر پایه نانو گزارششده است.

 1خالصه از پژوهشهای مرور شده
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پژوهشگر

نانوذره موردبررسی

نتایج مشاهده شده

اماناهلل []1

فرموالسیونهای مختلف حاوی نانو ذرات

ایجاد یک کیک گل فشرده کاهشگیر اختالف فشاری در سازند تراوا

جانگ و همکاران []9

نانو ذرات آهن ()Fe2O3

افزایش تنش تسلیم و افزایش برهمکنش متقابل ذرات افزایشگرانروی

باری و همکاران []10

نانو ذرات آهن ( )Fe2O3نانوذره رس
( )ICHو رسهای آلومینوسیلیکات

افزایش دما و فشار منجر به تغییر ویژگیهای رئولوژیک سیال حفاری و درنتیجه تغییر خواص گل
حفاری خواهد شد .همچنین حجم فیلتراسیون به نسبت سیال پایه به میزان %11/5و %2/1افزایش
یافت.

محمود و همکاران []6

نانو ذرات آهن ()Fe2O3

باعث تغییر رئولوژی ،نقطه تسلیم و گرانروی پالستیک محلول گل پایه تا دمای  200شد.

کارپنتر و همکاران []12

نانو ذرات آهن ()Fe2O3

بیشترین کاهش هرزروی گل در اثر افزودن  %  Wt.  0/5نانوذره به دست آمد .این فرموالسیون باعث
کاهش % 42/5درصدی هرزروی گل به نسبت سیال پایه شد.

مائو و همکاران []14

نانوذره سیلیکا ()SiO2

هرزروی گل در شرایط  HPHT %69کاهش یافت.

لی و همکاران []15

نانوذره سیلیکا ( )SiO2و زانتان گام

استفاده از نانوذره سیلیکا در محدوده  0/1تا  ،Wt. 0/3بیشترین اثرگذاری را روی خواص گل حفاری
به نسبت غلظتهای باالتر از  Wt. 0/3دارد

اسماعیل و همکاران []17

اثر نانو ذرات لولهای کربن چند دیواره
و نانو ذرات سیلیکا

خواص رئولوژیک ،فیلتراسیون و روانسازی گل حفاری پایه آبی بهبود یافت.

بالینه و همکاران []18

نانوذره سیلیکا بر پلیمرهای ( HV-CMC
 ،LV-CMCو زانتان گام) و نمکهای  KClو
 NaClدر گلهای پایه بنتونایت

افزودن نانوذره سیلیکا باعث جابجایی مثبت رئوگرام به نسبت سیال پایه شده و سیال رفتار رقیق
شدگی برشی از خود نشان میدهد

آگاروال و همکاران []19

نانوذره رس و نانوذره سیلیکا

بهترین عملکرد ازلحاظ پایداری و ویژگیهای جریان ،از مخلوط نانو سیال و نانو رس حاصلشده است.
نانو رس نفت را بهراحتی پخش میکند و خواص ژل شدگی مطلوبی دارد.

کازینکین و همکاران []20

نانو ذرات گرافن اکسید

افزایه کنترل فیلتراسیون در گلهای پایه آبی

()ASCH

171 ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره


.همچنان نیاز به افزایه ها در کنارشان احساس می شود
 رفت��ار ژل ش��دگی گلهای حف��اری در حضور نان��وذرات پروفایلی-4
 همچنی��ن حفظ می��زان تنش حاص��ل را بهخوبی انجام.مس��طح دارد
میدهند که این امر بهنوبه خود باعث میش��ود که پتانس��یل باالیی در
.انتقال کندهها داشته باشند
 تالشهای موفقیتآمیزی درزمینه مدل س��ازی رفتار رئولوژیک گل-5
.حفاری در اثر افزودن نانوذرات انجامشده است

 افزایش چشمگیر، اثر عمده بهکارگیری نانوذرات در سیاالت حفاری-2
 این امر.خواص کنترل هرزروی گل در شرایط دما و فشار باال بوده است
میتواند منجر به آن شود که صنعت حفاری به گلهای مقرونبهصرفه
 غلظتهای بهینه گزارشش��ده کمتر از یک درصد وزنی و.دس��ت یابد
.عموماً در حدود نیم درصد وزنی بوده است
 نان��وذرات باعث اثرگ��ذاری بر خواص رئولوژی��ک گل های مختلف-3
 اما اثرات گزارشش��ده اندک بوده و.پایه آبی و پایه نفتی خواهند ش��د

پانویس ها
1. Yieldstress
2. Face to face
3. Face to edge
4. Intercalated Clay hybrids (ICH)
5. Aluminosilicate clay hybrid (ASCH)
6. Low pressure low temperature (LPLT)
7. High pressure high temperature (HPHT)

8. Polymerbased nano-silica composite with core-shell structure (SDFL)
9. Multi-walled carbon nanotube (MWCNT)
10. Low viscosity carboxymethyl cellulose (LV-CMC)
11. High viscosity carboxymethyl cellulose (HV-CMC)
12. Shear thinning
13. Grapheneoxide
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