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امروزه نفت و گاز به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشــر است که 
فرآیند تولید و استخراج بهینه ی نفت و گاز از مخازن هیدروکربوری 
یکی از دغدغه های جهان کنونی در زمینه ی تامین سوخت می باشد. 
با در نظر گرفتن محدودیت منابع نفت و گاز در جهان و نیز توانایی 
محدود بشر در اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع هیدروکربوری، 
نیاز به توسعه ی فناوری های جدید در جهت توسعه ی علمی و عملی 

استخراج و تولید احساس می شود. 
در این میان نانو تکنولــوژی به عنوان عامل کلیدی و تاثیرگذار در 
بین این مواد حائزاهمیت است. چراکه نقش بی بدیل نانو تکنولوژی 
و دانش نانو به عنوان عامل ایجاد انقالبی در ســاخت نانو ساختارها 
مشخص است. همچنین این نانو مواد با خواص و کاربرد گسترده در 
صنعت]1[ از ســاختار پلیمری و نانو کامپوزیت های پلیمری گرفته 
تا مواد الکترونیکی، حرارتی، مغناطیسی و حتی در زندگی روزانه ی 
ما به دلیل ساختار متفاوت، وزن و هزینه ی کم و پایداری شیمیایی 

قابل توجه بوده و اهمیت ویژه ای یافته اند.]2[ 
همچنیــن می توان توجه داشــت که خواص مکانیکــی و فیزیکی 

قابل توجه نانو مواد ناشــی از مساحت سطح آنها می باشد که باعث 
کاربرد گســترده ی آنها در صنایع مختلف و به خصوص نفت و گاز 

شده است.]1[
 قابل توجه اســت که امروزه با توجه به افزایش آسیب های ناشی از 
صنایع نفتی و گازی به خصوص در کشورهای توسعه یافته، پیشرفت 
روزافــزون بهره وری و قابلیت تولید بهینــه ی این صنایع از اهمیت 

ویژه ای برخوردار شده است. 
همچنین دو سوم نفت خام درجای درون مخزن فرآوری نشده و نیاز 
به بازیابی توسط روش های مناســب ازدیاد برداشت دارد که منجر 
به افزایش نیاز ما به نانو مواد یا نانو فناوری شــده اســت.]3[ ذرات 
نانو به هنگام ســنتز در گســتره ی اندازه ی مشــخصی با یک طرح 
پوشــش دهی شــده خواص منحصربه فردی از خود بروز می دهند، 
زیرا زمانی که در اکتشــاف و فرآینــد تولید نفت، ذرات در اندازه ی 
مولکولی هســتند، می توانند بســیاری از خواص کلوئیدی خود را 
حفظ  کنند، لذا می توانند مســافت زیادی را درون سنگ های دارای 

خلل وفرج طی کنند. 

  عطا فيضی زاده، کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه گرمسار  مريم دارايی* ، دکتری مهندسی شيمی 

امروزه با افزایش جمعیت، رشــد تمدن و رشد روزافزون مصرف سوخت های فسیلی و محدود بودن آن، 
فراهم کردن انرژی به دلیل محدودیت منابع نفت و گاز بســیار مهم اســت. نانو فناوری به عنوان یک 
عرصه ی جدید در صنایع مختلف توجه بســیاری را به خود معطوف داشــته اســت. این نانو ساختارها 
به دلیل اندازه ی کوچک، حجم منافذ و مســاحت ســطح ویژه ی باال دارای خواص فیزیکی و شیمیایی 
منحصربه فردی هستند که کاربردهای گسترده ای را پیدا کرده اند. حضور این مواد باعث پیشرفت شگرفی 
در صنایع مختلف و به خصوص نفت و گاز در حوزه ی باالدســتی، میان دستی و پایین دستی شده است. 
نانو ذرات و به خصوص نانو ســاختارهای کربنی مثل نانولوله ی کربنی به تنهایی و یا در ترکیب با مواد 
دیگر به عنوان نانو کامپوزیت به دلیل اندازه ی کوچک، حجم منافذ و مســاحت سطح ویژه ی باال دارای 
خواص فیزیکی و شــیمیایی منحصربه فردی هســتند که کاربردهای گسترده ای را پیدا کرده اند. بر این 
اســاس، در ســال های اخیر تحقیقات فراوانی بر روی نانولوله ی کربنی به عنوان یک نانو ساختار کربنی 
مهم و کاربردهای آن در بخش های مختلف فرآیند های نفتی و به خصوص باالدستی انجام شده است. به 
علت اهمیت این موضوع، در این تحقیق ســنتز و کاربردهای نانولوله ی کربنی در صنعت باالدستی نفت 

مورد بررسی قرار گرفته است.
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به همین دلیل امروزه فعالیت های گسترده ای در زمینه ی  پیشرفت 
عملکرد جدید صنایع باالدســتی به کمک ذرات نانو در حال انجام 
اســت.]4[ بسیاری از مخازن نفتی دارای تخلخل یکنواخت هستند 
لذا وقتی آب یا ســیالی دیگر تحت شرایط فشار باال تزریق می شوند 
مســیر کوچک ترین بخش ســاختار مقاومتی را می پیمایند و باعث 
شکستگی ناشی از سیاالت تزریق شده می شوند که در نهایت باعث 
ایجاد تله ی نفتی در اثر انتقال یافتن درون زون های با تراوایی کمتر 

می شوند. 
غوطه وری شــیمیایی با توجــه به اینکه می توانــد موجب افزایش 
بهره وری تولید نفت درجا تا 35درصد شود، به عنوان یکی از بهترین 
فرآیندهای مورد اســتفاده در ازدیاد برداشت هنگامی که روش های 

حرارتی میسر نیست، می باشد. 
اخیرا روش های مختلفی از غوطه وری شــیمیایی مانند تزریق پلیمر، 
پلیمــر قلیایی، ســورفکتانت پلیمری و میکروامولســیون ها به دلیل 
توانایی و قابلیت قابل توجه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.]3[ 
انواع گوناگون نانو ســاختارهای کربنی در اکتشــاف، تولید، ازدیاد 
برداشــت، پاالیش، فرآیند تصفیه و حمل ونقل و ذخیره ی نفت خام 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. اســتفاده از پلیمرها در ترکیب با نانو 
مــواد کربنی مثل نانولوله های کربنی نیز بســیار مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. در میان انواع مختلف نانــو پرکننده های به کار رفته 
در نانو کامپوزیت ها، نانولوله هــای کربنی یکی از معدود نانو ذراتی 
هســتند که با در نظر گرفتن خواص الکتریکی، مکانیکی، لیزری و 
حرارتی ویژه ی خود نظیر چگالی جرمی پایین، سطح ویژه ی انتقال 
جرم وســیع و پایداری شــیمیایی به میزان قابل توجهی به عنوان 

تقویت کننده ی پرکننده ها به کار می روند.]5[ 
نانــو مواد کربنی و به خصوص نانولولــه ی کربنی به دلیل خواص 
ویژه ای کــه دارند به عنوان مــوادی نویددهنده بــه تنهایی و یا 
به صــورت کامپوزیت مورد توجه هســتند. در این مقاله ضرورت 
اســتفاده از نانولوله هــای کربنی در صنایع باالدســتی نفت مورد 
بررســی قرار گرفته که به طور خالصه ســنتز آنها بررسی شده و 
در ادامه بررســی دقیق و جامع بر روی کاربرد آنها در باالدســتی 

نفت خام انجام شده است.

2- کاربرد نانولوله های کربنی در فرآيند باال دستی نفت
1-2-توليد و بهره برداری

امروزه با پیشــرفت چشمگیر صنایع، آلودگی اصلی حوادث ناشی از 

ســرریز شدن نفت جاری که در دریا توسط حرکت موج ها منجر به 
آلودگی خط ساحلی شده و در خشکی طی حمل و نقل های نفتی به 
وجود می آید و همچنین از انتشار آب هدررفته ی صنایع پتروشیمی 
نشات گرفته، باعث نگرانی ها و مشــکالت جدی اکولوژیستی شده 
اســت.]6[ به همین دلیــل هزینه ی پایین، تاثیرگذاری و ســرعت 
باالی پاک ســازی، رفع نفت سرریز شده و بازده بقای باال نسبت به 
آالینده های آلی، حائزاهمیت اســت که در این میان خصیصه های 
قابل توجهی همچون وزن ســبک ـ االستیکی ـ نیروی رانش ناشی 
از قانون ارشــمیدس و جاذب های متفاوتی مانند اروژل سیلیکات- 
سیلیکات های آبدار )زئولیت( – ذرات ســلولزی- گرافیت تراشیده 
شده رس چربی دوست اصالح شده ـ کربن فعال و گرافن برای رفع 

سرریزی نفت به کار می روند. 
همچنیــن قابل توجه اســت کــه در دهه های اخیر مــواد جاذب 
 PDMS متخلخــل/ نانو اســفنج های PVDF نفتــی متخلل شــامل
)پلی دی متیل سیلوکســان(]۷[، اروژل های کربنی زیست توده،]8[ 
غشــای LDH و فیبرهای PET به دلیل مســاحت ســطحی ویژه ی 
گسترده و حجم منافذ به عنوان جاذب های اثرگذار نفتی در جداسازی 
نفت و حالل های آلی، مورد اســتفاده و تحقیق قرار  گرفتند. در این 
میان، جاذب های با هزینه ی  پایین و زیســت تجزیه پذیری طبیعی 
در بازیابی نفت استفاده می شــدند با این وجود خصلت آب گریزی 
ضعیف و گنجایش اندک جذب شــوندگی نفت عمل این جاذب ها را 

محدود می کند. 
به دلیل دشــواری تولید مــواد جاذب نفتــی متخلخل در مقیاس 
گســترده، کارآیی ظرفیت آنها در بقای نفت، توانایی ترمیم ضعیف 
آنها، محققان بســیاری را جهت غلبه بر این محدودیت ها به تالش 
در زمینه ی ســاختن مواد جداساز نفتی فوق  آب گریز توسط اصالح 

سطحی گوناگون وا داشته است. 
با در نظر گرفتن نهشــت بخاری شــیمیایی دو مرحله ای، دانگ1 
در مقاله ی مــروری]9[ یک هیبرید یکپارچه ی ســه بُعدی فوق 
آب گریــز را که دارای گرافن و نانولولــه ی کربنی بود، با توجه به 
ظرفیت جذب ســطحی باال و بازیابی ایــده آل، به عنوان ماده ای 
اثرگذار در جداســازی نفت از حالل های آلی آب مورد بررســی 
قرار داد. در واقع نانولوله های کربنی به دلیل ســاختار شــبکه ای 
ســه بُعدی  ـ  غلظت پایین ـ خواص برجســته ی مکانیکی و پایداری 
مناســب حرارتی و شیمیایی در تحقیقات، بســیار مورد توجه قرار 
گرفتند. همچنین اخیرا ژانگ2 در مقاله ی مروری]10[ نانولوله های 
 )co-بوتیل متاآکریالت ،n-کربنی/مواد هیبریدی پلی)بوتیل آکریالت
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را با گنجایش جذب سطحی از 2/01 تا g/g 3۷/8۷ برای جداسازی 
نفت/آب مورد استفاده قرار داد. با این حال، فرآیند پیچیده ی تهیه 
و تولید- مواد اولیه ی گران قیمت-ســاختار غیرقابل کنترل منافذ - 
دمای تف جوشــی )زینترینگ( باال و توانایی اندک بازداری نفت از 
جمله معایب قابل توجه و حساس اســفنج های نانولوله های کربنی 
هســتند که کاربردهای اثرگذار و مهم آنها در جداسازی نفت/آب را 

محدود می کنند. 
در ایــن حیطه فــرد3 در مقاله ی    مــروری]11[ اکســید آهن/نانو 
کامپوزیت های نانولوله های کربنــی را به عنوان یکی از مواد جدید 
جاذب سطحی نفت مورد بررسی و تهیه قرار داد. نهایتا ابداع کاربرد 
اکســید آهــن درون نانولوله های کربنی منجر بــه افزایش خواص 
واجذبی نفت به علت گســتردگی موقعیت های در دسترس جذبی 

فعال و افزایش به هم پیوستگی ریزقطره های نفتی شد. 
گو4 در مقاله ی]12[ غشا هیبریدی نانولوله های کربنی/پلیمری فوق 
آب گریز را توســط پیوند کوواالنســی پلیمر آب گریز ساخت که به 
صورت گزیده می توانست حالل های آلی موجود در آب را به کمک 

خواص جذبی باال و توانایی بازیابی مناسب جدا سازد. 
همچنین اســفنج )فوم( پلی اورتان )PUF( کــه دارای مواد پلیمری 
ســه بُعدی متخلخل با ساختارهای سلول باز، غلظت پایین و خواص 
باالی جذبی هســتند به عنوان یکی از جاذب هــای منتخب برای 
جداسازی نفت/آب معرفی شدند.]13[ در نهایت در یک تحقیق]14[ 
روشی آســان و تطبیق پذیر در تهیه ی هیبریدهای PUF/CNT فوق 
آب گریز برای جذب سطحی حالل های آلی و نفت مورد بررسی قرار 
گرفت. آزمون های زاویه ی اتصال بیانگر ســطح نانولوله های کربنی 
پیوند داده شــده بود که توانایی ترشــوندگی آب گریز را با زاویه ی 

اتصال آب که 131 درجه به دست آمد، نشان می داد. 
در نهایت ظرفیت جذب ســطحی نفت با اتصال نانولوله های کربنی 
افزایــش یافت و CNT/PUF - 3 به عنــوان جاذبی مطلوب برای جذب 

سطحی نفت معرفی شد. قابل توجه است که هیبریدهای  
نیز ظرفیت جذب سطحی بسیار گسترده ای را برای انواع حالل های 

آلی و نفتی نشان دادند. 
در ایــن زمینه، وانــگ5 در مقاله ی مــروری]15[ طراحی، تولید و 
توصیف ســاختاری نانولوله های کربنی آرایش داده شده با نانوذرات 
اکســید آهن را برای جداسازی نفت سرریز شــده در مکانیسم دو 
مرحلــه ای گزارش داد کــه در مرحلــه ی اول نانولوله ی کربنی در 
ســطح مشترک نفت-آب پراکنده و ســپس به همراه ریزقطره های 
نفتی توسط یک آهنربا کشیده شــدند. گویی6 در]16[ یک اسفنج 

نانولوله ی کربنی آهنربایی را به کمک ترکیب ســاختار متخلخل با 
نانولوله ی کربنی اتصال داده شــده با آهن کپســولی شده ساخت. 
این اســفنج نانولوله ی کربنی نشان دهنده ی گنجایش باالی جذب 
ســطحی نفت دیزلی بود و با استقامت باالی مکانیکی که فشردگی 
اسفنج توسط تراکم پذیری و در نهایت قابلیت استفاده ی مجدد آن 

را ممکن می ساخت، معرفی شد. 
همچنین می توان اشــاره کرد که اونگ۷ در مقاله]1۷[ یک ماده ی 
جــاذب اثرگذار را با اســتفاده از قند به عنوان عاملــی موثر برای 
نانولوله هــای کربنــی، قبل از افزودن ترکیــب PDMS به نانولوله ی 
  کربنی کپســول شده در سطح یکبار بسپار شده ی آن ترکیب داد و 
در نهایت ترکیب ماده ی جذب کننده، افزایش گنجایش و نرخ بیشتر 
جذب سطحی را در مقایسه با جاذب های PDMS قبلی گزارش کرد. 
استفاده از اسفنج های ترکیبی PDMS انباشته شده از کربن هایی بر 
پایه ی پرکننده ها، نویدبخش روشــی محتمل است که می تواند به 
مــاده قابلیتی دهد تا به صورت انتخابی مقادیر بزرگ نفتی را از آب 
آلوده با حفظ مقیاس موثر و فرآیند ساخت مقرون به صرفه، جذب و 

در نهایت جدا سازند.]۷[ 
در نهایت در مقاله ای]18[ اسفنج های متخلخل PDMS انباشته شده 
از نانولوله های کربنی ترکیب داده شــده و مورد بررســی ساختاری 
قرارگرفتنــد که دلیل اســتفاده از پرکننــده ی نانولوله ی کربنی را 
می تــوان افزایش خاصیت آب گریزی و نفت دوســتی اســفنج های 
پلی دی متیل سیلوکســان در نظر گرفت. ســرانجام مقایسه ی بین 
نانولوله ی کربنی اولیه و نانولوله ی کربنی عامل دار شــده به بررسی 
گنجایــش جذب شــوندگی، ریخت شناســی و خواص ســاختاری 
ترموفیزیکی اسفنج های ترکیب داده شده پرداخت و برای نانولوله ی 
کربنی عامل دار شــده کاهش گنجایش جذب شــوندگی، مقاومت 

گرمایی و چگالی حجمی اسفنج گزارش شد. 
همچنین افزایش اندازه ی متوسط حفره ها نیز از دیگر نتایج به دست 
آمده برای این نانولوله های کربنی بود. در حالی که نانولوله ی کربنی 
اولیه منجر به تقویت خواص اسفنجPDMS ، از جمله افزایش گنجایش 
جذب شوندگی ) mg.g - 1 6830 درون نفت سفید( و مقاومت گرمایی 
مناســب )% wt 4۷/4( و آب گریزی )درجه: WCA 118( شد که با در 
نظر گرفتن هزینه ی تولید پایین و توان عملیاتی باال می تواند به عنوان 

یکی از جاذب های مناسب در بهره برداری نفت معرفی شود. 
بــا توجه به اینکــه تکنولوژی غشــایی یکی از روش هــای موثر و 
مقرون به صرفه برای جداســازی نفت/آب اســت، غشــای پلیمری 
بهبودیافتــه به کمک پلی اترســولفون، پلی ســولفون )Psf یا P( یا 
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پلی وینیلیدن فلوراید)PVDF(، به دلیل خواص فیزیکی و شــیمیایی 
مناسب معموال در عملیات جداسازی مورد استفاده قرار می گیرند، 
اما عملکرد آنها در فرآیند جداسازی به دلیل آب گریزی تحت الشعاع 
قرار گرفته و محدود می شود که با افزایش تخریب غشایی منجر به 
کاهش عملکرد و قابلیت اســتفاده ی مجدد آنها می شــود.]19[ در 
این بین پلی وینیل پیرولیدون)PVP(]20[ و نانولوله های کربنی]21[ 
بــه عنوان نانو افزودنی های آب گریز شــناخته شــده اند که به طرز 
قابل توجهی منجر به بهبود خواص غشای پلیمری به عنوان کارآیی 

بهتر در جداسازی می شوند. 
در یک مقاله ی مروری]22[ کربوکســیالت نانولوله های کربنی/نانو 
هیبرید گرافن اکســید چند جداره مورد تهیه و بررســی ساختاری 
 CGP قرار گرفته و به منظور بهبود ترکیب غشــای الیاف توخالی با
برای اثرگذاری در جداســازی نفت/آب، درون غشای الیاف توخالی 
پلی ســولفون )Psf HFMs( همپوشانی شــدند. در نتیجه آمیختگی 
نانولوله ی کربنی عامل دار شــده درون غشای الیاف توخالی، بهبود 
قابل توجه خواص غشــایی به خصوص پایداری مکانیکی و گرمایی، 
آب دوستی و بار سطحی و اصالح عملکرد جداسازی منحصرا تراوایی 
آب خالص، طبیعت ضد رســوب دهی و جداســازی آب/نفت و در 
نهایت افزایش خواص فیزیکی و شــیمیایی مالحظه شد. همچنین 
اروژل نانولولــه ی کربنی گرافن دار نیز بــه عنوان جاذبی اثرگذار در 
جداســازی کامل نفت از آب در هر دو شــرایط ثابت و آشــفته در 

موقعیت های دریایی معرفی شد. 

2-2-ازدياد برداشت
با توجه به روند رشــد روزافزون تقاضای جهانی جهت تامین منابع 
نفت و گاز یا باید منابع جدید هیدروکربنی، کشــف شــده و مورد 
بهره برداری قرار گیرند و یا با استفاده از فناوری های گوناگون، نفت 
و گاز درجا و بدون اســتفاده درون مخزن تحت فرآیند های ازدیاد 

برداشت، مورد بهره برداری قرار گیرد. 
با توجه به وابســتگی نرخ  تولید به ویســکوزیته ی ســیاالت )نفت 
و آب( – فشــار موئینگی و تراوایی ســنگ مخزن لذا تراوایی پایین 
ســنگ و ویســکوزیته ی باالی نفت منجر به بهره برداری نامطلوب 
آن می شــود. در نهایت با توجه به اینکه دو سوم نفت خام درجا در 
یک مخزن، قابل تولید نیســت و همچنین میزان اکتشاف میادین 
نفتی جدید بسیار محدود شده است، امروزه مکانیسم های متعددی 
به منظور بهینه ســازی درجه ی موئینگی و نسبت تحرک )نفت( و 

در نتیجه افزایش بهره وری نفت باقی مانده، مانند تزریق شــیمیایی 
درون مخازن،  غوطه وری توسط آب، عملیات گرمایی، تزریق  پلیمر 
و جاذب ها در حال پیشــرفت هســتند که در علم نفت و شــیمی، 
ازدیاد برداشــت نامیده می شوند.]23.1و24[ روش بازیافت گرمایی 
شــامل اعمال حرارت به مخزن با تزریق انواع بخار، آب داغ، روش 
الکترومغناطیس و... است و سبب کاهش ویسکوزیته ی نفت سنگین 

و خروج آن از مخزن می شود. 
در روش تزریق مواد شیمیایی با اعمال مواد شیمیایی خاص می توان 
به بهبود جریان ســیال در چاه و افزایش برداشــت کمک کرد. در 
روش تزریق گاز با اســتفاده از تزریق گازهــای نامحلول مانند گاز 
طبیعی، کربن دی اکســید و نیتروژن که در مخزن منبسط شده اند، 

باعث حرکت سیال به دهانه ی چاه می شوند. 
همچنین با اســتفاده از تزریق گازهای محلول در نفت که با کاهش 
ویســکوزیته ی آن، ســبب افزایش ازدیاد برداشت از چاه می شوند. 
بســیاری از مخازن نفتی به سختی دارای خلل وفرج های یکنواختی 
هســتند، لذا وقتی آب یا سیالی دیگر در شرایط فشار باال به مخزن 
تزریق می شوند، معموال مســیر آخرین بخش مقاومت ساختاری را 
طی کرده و منجر به شکســتگی زودرس در اثر سیاالت تزریق شده 
می شــوند. در نتیجه ی این امر نفت به دام افتاده در الیه های دارای 

تراوایی پایین در مسیر فرعی حرکت می کند. 
غوطه وری شــیمیایی یکی از بهترین فرآیندهای مورد اســتفاده 
در ازدیاد برداشت اســت که به منظور بهره وری نفت خام درجای 
اضافی تا 35درصد کاربرد دارد و همچنین یکی از روش های اصلی 
ازدیاد برداشــت مخصوصا برای مخازنی که روش های حرارتی در 
مورد آنها عملی نیســت، می باشــد. اخیرا غوطه وری شیمیایی در 
روش های مختلفی از قبیل تزریق پلیمری، پلیمر/آلکالین، جاذب/

به دلیل  آلکالین/جاذب/پلیمر)ASP( و میکروامولســیون  پلیمــر، 
توانایی قابل توجه از اهمیت باالیی برخوردار هستند. 

در ســال های اخیر ازدیاد برداشــت به کمک مواد مهم شــیمیایی 
پیشــرفته، به دلیل ارزان بودن و همچنین اثرگذاری در غلظت های 
پایین به یکی از مواد موثر در پاســخگویی به نیازهای صنعت نفت 

تبدیل شده اند. 
در سال های اخیر فناوری نانو توانسته است برای فرآیند ازدیاد برداشت 
نفت خام نیز عملکرد بسیار خوبی را نشان دهد حتی برای مخازنی که 
برداشــت از آنها اقتصادی نیســت.]10[ از مهم ترین کاربردهای آنها 
می توان به توانایی جذب در فضای میانی نفت-آب به هنگام مهاجرت 
در میان ســنگ های مخزن و کاهش تنش سطحی میانی به منظور 
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ایجاد امولسیون نفتی در آب و در نهایت تحرک نفت به دام افتاده در 
اثر فشار موئینگی اشاره کرد که به عنوان فرآیندی مرغوب برای ازدیاد 

برداشت به شمار می رود. 
با در نظر گرفتن نیروهای بین مولکولی، ســه هدف برای ذرات نانو 
در فضای متخلخل قابل پیش بینی است: جذب شوندگی؛ زمانی که 
بین نانو ذرات و سطح ســنگ نیروی جاذبه موجود باشد، واجذبی؛ 
در حضور نیروی دافعه و مهاجرت که در نتیجه ی تعادل دینامیکی 

بین نیروی جاذبه و دافعه رخ می دهد. 
برهم کنش واندروالســی قوی و هم نیروزایی زیاد، نانو ذرات را برای 
تشکیل قطعات بزرگ تر تحت شرایط سخت مخازن مقاوم و توانمند 
می کند. لذا ســاخت یک سوسپانســیون )تعلیق( همگن و پایدار از 
نانو ذرات یکی از مهم ترین چالش های تکنیکی پیش ِروی محققین 
به شمار می رود. امروزه بسیاری از محققین با تاکید بر کاربرد شگرف 
نانو ذرات در ازدیاد برداشت، این ماده ی مهم را توسط مکانیسم های 
متفاوتی مورد بررسی گسترده قرار داده اند. یکی از این مکانیسم ها، 
تغییر ترشــوندگی از نفت دوســت به آب دوست اســت.]25و26[ 
همچنیــن نانو ذرات می توانند بهره دهی نفت را طی دو ســازوکار، 
شامل کاهش کشش سطحی و افزایش ویسکوزیته ی سیال تزریقی 
افزایــش دهنــد.]2۷[ در حقیقت ذرات نانــو می توانند در تقویت 
بهره دهــی تولید نفت به کمک تنظیم امولســیون های نفت موجود 
درون آب یا نفت دارای آب موثر واقع شوند.]28[ برای مثال کاربرد 
امولســیون های نانو ذرات در ازدیاد برداشــت نفت با توجه به دارا 
بودن برخی ویژگی های خاص و مزیت در میان انواع امولسیون های 

متداول از اهمیت ویژه ای برای دانشمندان برخوردار شده است. 
اثر توســعه یافته ی امولســیون های پایدار نانو ذرات در ویسکوزیته 
می توانــد منجر به بهبود بهره وری به کمک تاثیرگذاری در نســبت 
تحــرک به هنــگام غوطه  وری شــود.]24[ روش جدیــدی که در 
ســال های اخیر بسیار مورد اســتفاده قرار گرفته، روش امولسیون 
پیکیرینگ8 نام دارد که توســط ذرات جامد به جای مواد فعال در 
سطح آلی استفاده می شود. مقایسه ی بین امولسیون های پیکیرینگ 
پایدار شده توســط ذرات و امولسیون های مطابق بهترین نمونه که 
توسط مواد فعال در سطح پایدار شده بودند نشان داد که امولسیون 

پیکیرینگ منجر به افزایش پایداری می شود. 
به منظور پیشــگیری از به هم پیوســتگی نانو ذرات، معموال آنها را 
توســط تقویت کننده های مختلفی از قبیــل نانولوله ی کربنی مورد 
استفاده قرار می دهند.]29[ امولســیون های پیکیرینگ گرافن نانو 
متخلخل/نانو هیبرید سیلیکایی توسط اکتان نرمال به عنوان مدلی 

نفتی، مواد فعال در ســطح آنیونی پایــدار و 2-پروپانول به عنوان 
ماده ی کمکی سورفکتانت دارای الکل در pH = ۷ و دمای محدود به 

همراه آب مقطر آماده شد. 
پایداری امولســیون پیکیرینگ مورد اشاره به مدت یک ماه کنترل 
شده و ساختارشناسی فاز امولسیونی توسط عکس های ثبت شده به 
کمک میکروسکوپ نوری مورد مشاهده قرار گرفت. در نهایت ارزیابی 
نتایج به ثبت رســیده بهترین نمونه های به دست آمده را نانولوله ی 
کربنی چند جداره/SiO 2 با درصد خلوص ۷0 نشــان داد. قابل ذکر 
اســت که این نانو هیبریدها می توانند رفتار ریولوژیکی )علم جریان 
و تغییر شــکل ماده( را در پایداری سوسپانسیون های پلیمری برای 
تکنیک غوطه وری پلیمری بهبود بخشند.]1[ همچنین النرابیجی9 
در]30[ نانولوله های کربنی چند جداره ی آب گریز را مورد استفاده 
قرار داده و نانو سوسپانســیونی را در یــک مدل میکرو تزریق کرد. 
نتایج مشــاهدات بیانگــر بهره دهــی 29.2،31.8 و 23درصد نفت 
ســنگین مخازن عربی در غلظت های % wt 0/05، 0/01 و 0/1 بوده 
و بهبــود آن تا غلظت % wt 0/05نمایان شــد و پس از این غلظت 
کاهش بهره وری گزارش شــد. همچنین ســلیمانی10 و همکارانش 
در]31[ نانولوله های کربنی آب گریــز )چندجداره( را برای ارزیابی 
تنش ســطحی هوا و محلول نانو سوسپانســیون را  به کمک روش 

Pendant-Drop مورد استفاده قرار دادند. 

در نتیجه بــرای این محلول که دارای تنش ســطحی باالتری بود 
کاهش کشش ســطحی نفت نشان داده شــد. ویالمیزر11 در]32[ 
فرآیند انتشــار به وســیله ی تزریق نانولوله ی کربنــی تک جداره 
اکســیده/نانو هیبرید ســیلیکایی در ماسه ی فشــرده شده را مورد 

بررسی قرار داد. 
نتایج نشان داده شــده بیانگر بازیابی مقدار زیادی از نانو هیبریدها 
در ماسه ی فشرده شده شیشــه بود. در حالی که این چنین ازدیاد 
برداشــتی در صورتی که ماسه ی فشرده شــده توسط سنگریزه ی 
Berea شــکل داده شود، ممکن نیســت. قابل ذکر است که مقدم12 

در]33[ نانولوله های کربنی چند جداره ی آب گریز را برای مطالعه ی 
ترشوندگی معکوس ســنگ های کربناته مورد استفاده قرار داد که 
نتایج اولیه نشــان دادند که نانولوله های کربنی ترکیب داده شده با 
پارافین به واسطه ی پلی نمک های اسید سوربیک 80 و مواد فعال در 
سطح مونولورات سوربیتان گنجایش تغییر ترشوندگی از نفت دوست 
به آب دوست را داشــتند. در همین حیطه در مقاله ی]34[ بررسی 
نقش سیالب زنی MWCNT-COOH در افزایش بهره وری نفت سنگین 
نشان دهنده ی کاهش کشش بین سطحی از 1۷.8 تا  mN/m 8/29  و 
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افزایش ویسکوزیته ی نانو سیال ازcp 1/06 به 1/3، با افزایش غلظت 
نانو ذره از % wt 0/01 به 0/1 بود و همچنین تغییر ترشــوندگی از 
نفت دوســت به آب دوست و شکل گیری امولسیون آب درون نفت و 
افزایش تعداد و سایز ریزقطره های آب در حین بهبود ویسکوزیته ی 

امولسیون گزارش شد.
مطالعات ارشادی13 و همکارانش در]35[ ساخت نانولوله های کربنی 
چند جداره/نانو هیبریدهای سیلیکایی و بررسی اثرات نانو سیال را 
بر ترشوندگی ســنگ های کربناته و ماسه سنگ نشان می دادند. در 
این بین قابل توجه اســت که روش های عملی متداولی نظیر جذب 
ســطحی کربن فعال]36[ و جذب سطحی رزین]3۷[ برای بررسی 
نفت حاوی آب تغلیظ شــده بعد از خنک سازی مورد استفاده قرار 

گرفتند. 
با این وجود به خاطر محدودیت های بسیاری شامل آلودگی ثانویه، 
هزینه ی باال، مقاومت حرارتی بسیار ضعیف، توانایی بازیابی اندک و 
بازده جداســازی پایین که بسیاری از کاربردهای آن را تحت الشعاع 
قرار می دادند، در این زمینه غیرقابل استفاده شدند. لذا برای تثبیت 
امولسیون نفت/آب توسط مواد فعال در سطح و جداسازی مستقیم 

آب تغلیظ شده با دمای باال، راه حلی موثر نیاز است. 
بــه این دلیــل در]38[ نانولوله های کربنی بر پایــه ی صافی برای 
جداســازی هیدروکربن ها از هدرروی نفت خام موثر گزارش شــد. 
نانولوله های کربنی به دلیل برخی خواص مکانیکی قابل توجهشــان 
نظیر مقاومت کششــی باال )GPa 200-100(، ضریب کششــی باال 
)TPa 2-1( و شکســتگی باالی ناشــی از کشش بیشتر از 15درصد 
باید به همراه غشــای نانولوله ی کربنی تثبیت کننده مورد استفاده 

قرار گیرد. 
الزم به ذکر است تحقیقات اخیر حصول پیشرفت هایی در به کارگیری 
اتصال نانولوله های کربنی به درون غشــای پلیمری]39[ و غشــای 
سرامیکی بر پایه ی اسپینل )با فرمول شیمیایی MgAl2O4(]40[، برای 
تصفیه ی پیشــرفته ی آب را گزارش کردند. در اثر غشای کامپوزیت 
نانولوله ی کربنی ســرامیکی برای اینکه در جداســازی مســتقیم 
امولسیون آب/نفت بدون خنک سازی در دمای باال مناسب واقع شود، 
عالوه بر مقاومت دمایی باال، ساختار مردود شده ی غشای مشخص 
الیاف توخالی ســرامیک، اصالح و بهبود یافت. در یک تحقیق]41[ 
برای جداســازی مستقیم امولســیون آب/نفت از آب تغلیظ شده با 
دمای باال، ساخت غشــای فوق تصفیه شده ی کامپوزیت نانولوله ی 
کربنی مولتی )نوعی کانی پایدار در برابر گرما( توسط رشد درجای 
نانولوله هــای کربنی روی/درون زیرالیه ی متخلخل مولتی به کمک  

فرآیند ساده ی رسوب ســازی شیمیایی توسط بخار گزارش شد که 
می تواند در مقیاس های بزرگ تر نیز کارآ باشد. 

در نتیجه می توان اظهار داشت که الیه ی شبکه ای نانولوله ی کربنی 
به مقیاس تقریبی 5/8 میکرومتر که به طور مســتقیم در ســطح 
زیرالیه ی مولتی رشد می کند، یک ساختار بسیار متخلخل را نشان 
می دهد که می تواند غشــای کامپوزیــت نانولوله ی کربنی مولتی را 
توسط تراوش باال در عامل تراغشــایی فشارهای پایین که به علت 
ساختار به هم پیوسته بسیار متخلخل شبکه ی نانولوله ی کربنی به 
وجود می آید، بهره مند سازد. در نهایت غشای کامپوزیت نانولوله ی 
کربنــی مولتی را می توان به عنوان عاملی موثر در عمل مســتقیم 
جداســازی امولسیون آب/نفت از آب تغلیظ شــده با دمای باال در 

نظر گرفت.

3-2-حفاری
به  طور معمول در هنگام اســتفاده از سیمان های سنگین موردنیاز 
برای چاه در حفاری طبقات پرفشار، مشکالتی در زمینه ی اختالط، 
پمپ کردن و نیز رسوب ذرات جامد سنگین و ته نشست آنها ایجاد 
می شــود. دوغاب های ســنگین وزن با مقادیر زیــاد مایع، مقاومت 
فشاری اولیه ی کمی دارند و در نهایت مقاومت فشاری پایینی ارائه 
می دهند. اگرچه افزودنی های شــیمیایی برای اجرای سیمان کاری 
موفــق، موثر واقع می شــوند اما مهم ترین عامــل تعیین کننده در 

دوغاب ها، نسبت آب به سیمان است. 
کاربرد نانو مواد در تولید ســیمان و بتــن می تواند منجر به بهبود 
زیرســاخت صنعت عمران شــود، زیرا مقاومت مکانیکی و عمر بتن 
به ســاختار میکروی آن و انتقال جرم در ابعاد نانو بســتگی دارد. با 
توجه به اینکه در فرآیند حفاری ۷5درصد ساختارهای حفاری شده 
به شــکل شیل و 90درصد مشکالت ناشی از بی ثباتی دیواره ی چاه 
به عدم پایداری شیل نســبت داده می شود، ثبات ساختاری آن در 

دهه های گذشته از اهمیت زیادی برخوردار شده است.]30[ 
تحقیقات اخیر نشــان می دهند که به تعویق انداختن انتقال فشار 
به عنوان راه حلی موثر جهت از بین بردن مشــکالت ناشــی از عدم 

پایداری شیل می باشد. 
با این وجود با توجه به اینکه ساختارهای شیلی توسط مشخصه هایی 
از قبیــل تخلخل و تراوایی اندک آن شناســایی می شــوند و فیلتر 
کیک تا زمانی که افزودنی های ســنتی برای سیاالت حفاری بسیار 
درشت هســتند و جهت اتصال و به هم چسباندن خلل وفرج بسیار 
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ریز ساختارهای شیل اســتفاده می شوند نمی توانند در سطح شیل 
شکل بگیرند. 

به همین منظور افرادی دیگر از محققین نانو ذرات التکس پلیمری 
را به منظور اتصال و به هم چســباندن میکــرو ترک خوردگی های 
ساختمان شیل مورد بررسی قرار دادند.]42[ علی رغم موفقیت هایی 
که در این زمینه به دست آمد، التکس پلیمری ساخته شده توسط 
ماده ی امولســیون کننده  بدون پلیمریزه شدن امولسیون، پایداری 
ضعیف و ســختی اندکی را نشــان داد که برای کاربردهای میدانی 

محدودیت های بسیاری را شامل می شود. 
در مقالــه ی]35[ پلیمــر اصالح شــده ی آب گریز بــر پایه ی  نانو 
کامپوزیت سیلیکاتی )NFC( به عنوان یکی از عوامل پایدارکننده ی 
شیل در سیاالت پایه آبی برای حفاری پر دردسر ساختارهای شیلی 
مورد بررســی قرار گرفت که دارای مقاومت حرارتی مناسبی بوده و 
همچنین می تواند انتقال فشــار را به تعویق انداخته و تراوایی شیل 
را افزایش دهد. جذب ســطحی NFC می تواند به افزایش آب گریزی 

سطح شیل و در نهایت پایداری بیشتر آن منجر شود. 
ســیاالت حفاری شــده یا گل حفاری به عنوان یکی از اجزای مهم 
و اثرگذار در فرآیند حفاری چرخشــی که عموما برای حفاری نفت 
یا گاز موجود در خشــکی یا دریا استفاده می شود، به شمار می روند. 
از مهم ترین وظایف ســیاالت حفاری شده، انتقال خرده ها به سطح 
زمین، ایجاد تعادل زیرســطحی، خنک کــردن، روانکاری و تحمل 
بخشی از وزن مته و لوله ی حفاری است.]43[ گل های پایه روغنی 
که از مشــتقات نفت خام یــا نفت دیزلی به دســت می آیند، برای 
مهار پوســته ی حســاس به آب و رس های امتدادیافته در چاه های 
reach، ســاختار با چگالی باال و حفاری از طریق نمک بسیار مناسب 

می باشــد. امروزه دغدغه مندی های بســیاری برای افزودن موادی 
مانند آسفالت دمیده )که با دمیدن هوا به آن در دمای زیاد به میزان 
دلخواه اکســید می شــود( یا مواد جامد طبقه بندی شده به نفت به 
منظور افزایش چگالی، ویسکوزیته و مقاومت ژل و به دست آوردن 
خواص اندودگری سیال با هدف کاهش هدرروی آن در ساختارهای 
نفوذپذیر به وجود آمده است.]44[ همچنین با در نظر گرفتن نفوذ 
اجزای جامد گل حفاری به درون منافذ دیواره ها که می تواند باعث 
کاهش قطر خلل وفرج سنگ مخزن، نفوذپذیری و نهایتا کاهش نرخ 

تولید شود. 
افزودنی های کنترل هرزروی سیاالت، فیلتر کیک که دیواره ی چاه 
را احاطه کرده است، به منظور جلوگیری از هدرروی سیال حفاری 
رخنه کرده به درون ســاختارهای تراوا شکل می دهند. قابل توجه 

اســت که گل های پایه آبی به عنوان یکی از ســیاالت حفاری پایه 
آبی به دلیل هزینه ی مقرون به صرفه، توانایی زیســت تخریب پذیری 
و مشــخصه های بومی مساعد، ســیاالتی مناسب در فرآیند حفاری 
شناخته شــده اند.]45[ از رایج ترین مواد کاربردی بر روی سیاالت 
حفاری بــه منظور بهبود پایداری و خواص ســیالی در تعلیق رس 
می توان به پلیمرها و مواد فعال در ســطح یا ســورفکتانت ها]46[ 

اشاره کرد. 
با این وجود نانولوله های کربنی و به خصوص نانولوله های کربنی چند 
جداره به عنوان یکی از اثرگذارترین افزودنی های ســیاالت حفاری 
معرفی شدند.]4۷[ در این زمینه، حاللی14]48[ و اسماعیل15]49[ 
قابلیت نانولوله های کربنی چند جداره در بهبود ویسکوزیته، توانایی 
حمل خرده های حفاری، تنش تسلیم و برخی دیگر از مشخصه های 

رئولوژیکی سیاالت حفاری را اثبات کردند. 
قابل ذکر اســت که نتایج مشــابهی با آزمایش های تصفیه ی سیال 
حفاری به دســت آمد کــه حاکی از آن بود که افــزودن نانولوله ی 
کربنی چند جداره با در نظر داشــتن ابعاد مناسب آنها، یک کیک 
گل رقیق و فشــرده شده را بر دیواره ی چاه به منظور کاهش جزئی 

اتالف سیال حفاری به جای می گذارد. 
همچنین در این زمینه محققان بســیاری دریافتند که نانولوله های 
کربنی چند جداره می توانند به عنوان یکی از افزودنی های مناســب 
در کاهش اتالف تصفیه ی گل حفاری در ســازند استفاده شوند. در 
این میان قابل ذکر اســت که پلیمرها نیز به عنوان افزودنی مناسب 
جهت بهبود برخی از خواص ســیاالت حفاری شــامل مشخصه های 
ویسکوزیته، ویژگی های مربوط به ژل و تصفیه شناخته شده اند.]50[ 
در یک مقاله]51[ یک کمپلکس از ســطح نانولوله ی کربنی اصالح 
 )POCNT( شــده با فرآیند اسیدشویی و لفاف اســتوانه ای پلیمری
آمیخته و به عنوان افزودنی جدیدی جهت بهینه سازی رفتار سیال 

حفاری استفاده شد. 
همچنین مشــخص شــد که POCNT به طرز قابل توجهی می تواند 
منجــر به کاهش تراوایی کیک گل شــده و نــرخ تصفیه ی خیلی 
کمتری را نســبت به سیال متداول نشــان داد. در حقیقت حجم 
پاک ســازی گل پایه آبی اصالح شده توســط POCNT مشخصا تا 
82درصد به علت ســاختار تقویت شــده ی کیک گلی که توسط 
نانولوله ی کربنی و پوششــی ازPEG هــای انعطاف پذیر بهبودیافته 

بود، کاهش پیدا کرد. 
در نهایــت خواص برجســته ی لفاف اســتوانه ای پلیمری به عنوان 
جداساز ایده آل خرده حفاری و کاهنده ی اثرگذار اتالف صافی حتی 
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در غلظت های خیلی پایین معرفی شد. 
همچنین قابل ذکر است که در گل های پایه آبی اغلب افزودنی های 
کنترل هرزروی ســیال شــامل رس، آســفالت معدنــی، لیگنیت، 
پلیمرهای آلی و خاک رس بنتونیتی می باشد. مشکل دیگری که در 
حفاری مخارن نفت یا گازی وجود دارد، نفوذ H2S اســت که گازی 
ســمی، بدون رنگ همراه با مزه ی تــرش و قابل حل در آب، الکل، 

نفت و بسیاری از حالل های دیگر است.
pH  گل حفــاری بــر روی مقدار آســیب های ناشــی از خوردگی 

تاثیرگذار اســت. از آنجایی که ارتقای pH به عنوان راهی مناســب 
بــرای حفــظ H2S از آســیب های احتمالی تحت شــرایط بحرانی 
است، افزودنی های مناسب از اهمیت بســیاری برخوردار می شوند 
که در این زمینه تحقیقات متعددی در اســتفاده از نانو ذرات-نانو 
ســاختارها شامل پلیمری، بدون پلیمر و نانو ذرات اکسید فلز مانند 
ســاختارهای نانو متفاوتی از قبیــل نانولوله های کربنی و به منظور 
اصالح اجزای گل حفاری انجام شــده اســت.]52[ لذا قابل اشاره 
است که نانولوله های کربنی به دلیل خواص مکانیکی ممتازی شامل 
مقاومت باال و صلبیت، به عنوان رایج ترین نانو مواد شــناخته شده 

استفاده می شوند. 
کامپوزیت های پلیمری CNT به دلیــل این خواص و چگالی پایین  
به جایگزینی مناسب برای فلزات و سرامیک های موردنیاز صنایع و 
فرآیندهای ماشینی موردنیاز حفاری تبدیل شده اند.]53[ چند نوع 
آســیب دیدگی در طی فرآیند حفاری از قبیل الیه الیه شــدگی رخ 
می دهد. جدا شــدن الیه ها از هم یکی از علل اصلی وقوع خطرات 

جدی برای قابلیت ساختاری می باشد. 
طــی دهه های گذشــته، حفــاری چنــد منظوره، پیشــرفت های 
قابل توجهی داشــته اســت، برای مثال در این زمینــه تعدادی از 
محققیــن اثرات پارامترهای موثر در فرآیند، نرخ تغذیه و ســرعت 
خرده حفاری را بر روی نیروی ناشــی از cutting و آســیب وابسته 

توسط آنالیز ANOVA و تاگوچی بررسی کردند. 
در مقالــه ی مروری دیگری]54[ آزمایشــاتی بــرای آنالیز نیروی 
فشاری، ضریب الیه الیه شــدگی و مقاومت خمشی باقی در حفاری 
کامپوزیت هــای به هم تنیده شــده فیبراپوکســی E-glass تقویت 
شــده توســط نانولوله های کربنی چنــد دیواره انجام شــد که در 
طی آزمایش پارامترهایی نظیر ســرعت محوری، قطر حفر شــده و 
درصد وزنی نانولوله های کربنی در نانو کامپوزیت چندالیی در نظر 
گرفته شــد. نتایج نشان داده شــده از آنالیز واریانس نرخ تغذیه را 
به عنوان بزرگ ترین عامل اثرگذار بر روی نیروی فشــاری و ضریب 

الیه الیه شدگی نشــان داد که می تواند به عنوان عاملی در برخورد 
زیاد ناشی از لبه ی خرده حفاری بر روی فیبرها و افزایش نرخ تغذیه 

و در نتیجه رشد ترک های درون الیه ای باشد. 
وقتی نرخ خوراک در ســطح پایینی نگه داشــته می شــود، نیروی 
فشاری کوچک تر می شود که در نتیجه ی آن آسیب دیدگی کمتری 
را در اطراف چاه به دنبال دارد. همچنین می توان توجه داشــت که 
افزایــش جزء نانو از صفر تا 0/5درصد وزنی منجر به کاهش نیروی 
فشارشی و سایز ورقه شدگی و متعاقبا اصالح مقاومت خمشی باقی 

نمونه ها می شود. 
قابل ذکر اســت که در تحقیق دیگــری]55[ پایداری کلوئیدی باالی 
نانولوله ی کربنی چند جداره در الکترولیت های باال، دما و قلیای زیاد، 
  SI-ATRP توسط پیوندزنی نانولوله ی کربنی چند جداره به کمک روش

مشاهده شد. 
در نهایت تســت مسدودشــوندگی در دمای اتاق، اشباع آب نمک و 
API شورابه، انســداد مناسب MWCNTs-g-SPMA- 2 را برای مخازن 

کم تراوا )ســاختار شیلی( نشــان داد که بازده گرفتگی نانولوله های 
کربنی پیوندزنی شده با SPMA-2 حتی در غلظت پایین 0/3درصد، 

حدودا 50/96درصد گزارش شد. 
همچنین به طور هم زمان مواد روزن گیری آماده توانستند مانع نفوذ 
ســیال به داخل شــیل شــده و منجر به ارتقای موفقیت حاصل از 

تبدیل گل پایه روغنی به گل پایه آبی شوند. 
جدول1 کاربردهای مختلف نانولوله ی کربنی را به صورت هیبرید یا 

کامپوزیت در صنایع باالدستی نفت آورده است.  

نتيجه گيری
ایــن تحقیق به بررســی انــواع نانولوله هــای کربنی، ســنتز و 
کاربردهــای آن در صنعت باالدســتی نفت پرداخته اســت. در 
ســال های اخیر صنعت نفت و گاز مزایای زیادی را به وســیله ی 

نانو ذرات به دست آورده اند. 
مطابق تحقیق استفاده از نانولوله ی کربنی به تنهایی و یا در ترکیب 
با مــواد دیگر مثل پلیمرها بــه عنوان نانــو کامپوزیت در صنعت 
باالدستی نفت منجر به تغییر شگرفی در بخش های مختلف نفت و 

کاهش هزینه ها شده است. 
هرچند به علت گســتردگی نانو مواد و خــواص منحصربه فرد آنها 
تحقیقات در این راســتا توســط محققین همچنــان ادامه خواهد 

داشت.
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 1   کاربرد هیبرید یا کامپوزیت نانولوله ی کربنی در باالدستی نفت

مقاله ی مرجعکاربردماده ی مورد استفادهسطح باالدستی

بهره برداری

هیبرید یکپارچه سه بعدی فوق
آب گریز دارای گرافن و  نانولوله ی  کربنی

جداساز نفت/آب مناسب به دلیل ساختار شبکه ای سه بعدی-غلظت پایین-خواص برجسته 
مکانیکی و پایداری مناسب شیمیایی

  ]9[ 

نانولوله های کربنی/مواد هیبریدی
محدود کردن کاربردهای اثرگذاردر جداسازی نفت/آب به دلیل مواد اولیه ی  گران قیمت، دمای 

سینترینگ باال و...
]10[

اکسید آهن/نانوکامپوزیت های نانو  لوله ی کربنی
افزایش خواص واجذبی نفت و به هم پیوستگی ریز قطره های نفتی به علت گستردگی موقعیت های 

جذبی فعال
]11[

]12[محدودیت در جداسازی حالل های آلی از نفت با وجود خواص جذبی باال و بازیابی مناسبغشا هیبریدی نانولوله ی کربنی/پلیمری فوق آب گریز
اسفنج)فوم()PUF(  دارای مواد پلیمری سه بعدی  

متخلخل
]13[موثر در جداسازی نفت/آب به دلیل ساختارهای سلول باز، غلظت پایین و خواص باالی جذبی

هیبریدهای PUF/CNT فوق آب گریز و هیبریدهای  
CNT/PUF-3

افزایش ظرفیت جذب سطحی نفت- نانولوله های کربنی و گستردگی ظرفیت جذب سطحی برای 
انواع حالل های آلی و نفتی

]14[

اسفنج های متخلخل PDMS انباشته شده از نانولوله های 
کربنی

جاذبی مناسب با در نظر گرفتن افزایش گنجایش جذب شوندگی، آب گریزی مناسب، هزینه ی تولید 
پایین و توان عملیاتی باال

]18[

کربوکسیالت نانولوله های کربنی/نانو هیبرید گرافن 
اکسید

بهبود قابل توجه خواص غشایی و آب دوستی همچنین اصالح عملکرد جداسازی تراوایی آب خالص و 
در نهایت جداسازی آب/نفت

]22[

ازدیاد برداشت

انواع امولسیون های نانو ذرات
بهبود بهره وری به کمک تاثیرگذاری در نسبت تحرک به هنگام غوطه وری به کمک اثرگذاری در 

ویسکوزیته
]24[

]30[بهره دهی 31/2، 29/2 و 23درصد نفت سنگین مخازن عربی در غلظت های 0.01،0.05و      نانولوله های کربنی چند جداره ی آب گریز

]32[  کاهش تنش بین سطحی و تغییر ترشوندگی سنگ از شرایط مخازن نفت دوست به آب دوست نانولوله های کربنی چند جداره/نانو هیبریدهای  سیلیکایی

نانولوله های کربنی بر پایه صافی
موثر در جداسازی هیدروکربن ها از هدرروی نفت خام و همچنین مقرون به صرفه در خالص سازی 

آب شرب آلوده
]38[

]39[موثر در تصفیه ی پیشرفته ی آباتصال نانولوله های کربنی به درون غشای پلیمری

اتصال نانولوله ی کربنی به درون غشای سرامیکی بر پایه 
اسپینل

اصالح ساختار مردود شده ی غشای الیاف توخالی سرامیک و موثر در جداسازی مستقیم امولسیون 
آب/نفت بدون خنک سازی در دمای باال

]40[

]41[عاملی موثر در عمل مستقیم جداسازی امولسیون آب/نفت از آب تغلیظ شده با دمای باالغشای فوق تصفیه شده کامپوزیت نانولوله ی کربنی مولتی

MWCNT-COOH سیالب زنی
کاهش کشش سطحی از 17.8 تا  و افزایش ویسکوزیته ی نانو سیال از 1.06 به  

 و شکل گیری امولسیون آب درون نفت
]34[

حفاری

پلیمر اصالح شده ی آب گریز بر پایه ی نانو کامپوزیت 
)NFC( سیلیکاتی

تعویق انتقال فشار و افزایش تراوایی و آب گریزی سطح شیل به کمک جذب سطحی NFC و در 
نهایت پایداری بیشتر آن

]35[

]42[محدودیت های بسیار برای کاربردهای میدانی در نتیجه پایداری ضعیفنانو ذرات التکس پلیمری

نانولوله های کربنی چند جداره
بهبود توانایی حمل خرده های حفاری و برخی از مشخصه های ریولوژیکی سیاالت حفاری و افزودنی 

مناسب در کاهش اتالف تصفیه ی گل حفاری
 ]48[

کمپلکس نانولوله ی کربنی اصالح شده با فرآیند 
)POCNT(اسیدشویی و لفاف استوانه ای پلیمری

کاهش تراوایی کیک گل و حجم پاک سازی گل پایه آبی اصالح شده توسط POCNT مشخصا تا 
82درصد،جداساز ایده آل خرده حفاری و کاهنده ی اثرگذار اتالف صافی حتی در غلظت های خیلی 

پایین
]49[

CNT 51[جایگزینی مناسب برای فرآیندهای ماشینی مورد نیاز حفاریکامپوزیت های پلیمری[

فیبر اپوکسی E-glass تقویت شده توسط نانولوله ی کربنی 
چند  دیواره

افزایش نرخ تغذیه و رشد ترک های درون الیه ای در نتیجه ی نیروی فشارشی کوچک تر شده و 
آسیب دیدگی کمتر اطراف چاه

]53[

پیوندزنی نانولوله ی کربنی چند جداره به کمک روش 
SI-ATRP 

مانع نفوذ سیال به داخل شیل شده و منجر به تبدیل موفقیت آمیز گل پایه روغنی به گل پایه آبی 
در مخازن کم تراوا شد

]54[

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

4.
2.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.194.2.3
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3225-fa.html


مقاالت کاربرد ی/مروری

68

منابعپانویس ها
[1]. Negi, A., et al., Analysis of CNT reinforced polymer nanocomposite 
plate in the presence of discontinuities using XFEM. Theoretical and Applied 
Fracture Mechanics,103: p, 2019,102292. 
[2]. Huang, C., X. Qian, and R. Yang, Thermal conductivity of polymers and 
polymer nanocomposites. Materials Science and Engineering: R: Reports,132: 
p. 1-22,2018.
[3]. AfzaliTabar, M., et al., Facile and economical preparation method of 
nanoporous graphene/silica nanohybrid and evaluation of its Pickering 
emulsion properties for Chemical Enhanced oil Recovery (C-EOR). Fuel,206: 
p. 453-466,2017.
[4]. Ko, S. and C. Huh, Use of nanoparticles for oil production applications. 
Journal of Petroleum Science and Engineering,172: p. 97-114,2019.
[5]. Wang, J., S. Wang, and D. Chen, Development and characterization of 
insert injection moulded polypropylene single-polymer composites with 
sandwiched woven fabric. Composites Science and Technology,117: p.18-
25,2015.
 [6]. Lin, S. et al., High Thermoelectric Performance of Ag9GaSe6 Enabled 
by Low Cutoff Frequency of Acous tic Phonons. Joule,1(4): p. 816-830,2017.
[7]. Zhao, X., et al., Durable superhydrophobic/superoleophilic PDMS sponges 
and their applications in selective oil absorption and in plugging oil leakages. 
Journal of Materials Chemis try A,2(43): p. 18281-18287,2014.
[8]. Yuan, D., et al., Recyclable biomass carbon@ SiO2@ MnO2 aerogel with 
hierarchical s tructures for fas t and selective oil-water separation. Chemical 
Engineering Journal,351: p. 622-630,2018.
[9]. Dong, X., et al., Superhydrophobic and superoleophilic hybrid foam of 
graphene and carbon nanotube for selective removal of oils or organic solvents 
from the surface of water. Chem Commun (Camb),48(86): p. 10660-2,2012.: 
[10]. Zhang, T., et al., A novel multi-wall carbon nanotubes/poly(n-
butylacrylate-co-butyl methacrylate) hybrid resin: synthesis and oil/organic 
solvents absorption. Fibers and Polymers, 18(10): p. 1865-1873,2017.
[11]. Fard, A.K., et al., Enhancing oil removal from water using ferric oxide 
nanoparticles doped carbon nanotubes adsorbents. Chemical Engineering 
Journal, 293: p. 90-101,2016.
[12]. Gu, J., et al., Janus Polymer/Carbon Nanotube Hybrid Membranes 
for Oil/Water Separation. ACS Applied Materials & Interfaces,6(18): 
p. 16204-16209,2014.
[13]. Kong, L., et al., Fabrication of hydrophobic and oleophilic polyurethane 
foam sponge modified with hydrophobic Al2O3 for oil/water separation. 
Journal of indus trial and engineering chemis try, . 58:p. 369-375,2018. 
[14]. Zhang, T., et al., Preparation of carbon nanotubes/polyurethane hybrids as 
a synergis tic absorbent for efficient oil/water separation. Fibers and Polymers, 
19(10): p. 2195-2202,2018.
[15]. Wang, H., et al., Removal of oil droplets from contaminated water using 
magnetic carbon nanotubes. Water research,47(12): p. 4198-4205,2013.
[16]. Gui, X., et al., Magnetic and highly recyclable macroporous carbon 

nanotubes for spilled oil sorption and separation. ACS applied materials & 
interfaces, p. 5845-5850,2013.
[17]. Ong, C.C., et al., Nanoscaled surface modification of poly 
)dimethylsiloxane( using carbon nanotubes for enhanced oil and organic 
solvent absorption. ACS omega, 3(11): p. 15907-15915,2018.
[18]. Piperopoulos, E., et al., Thermo-Physical Characterization of 
Carbon Nanotube Composite Foam for Oil Recovery Applications. 
Nanomaterials,10(1): p. 86,2020.
[19]. Padaki, M., et al., Membrane technology enhancement in oil–water 
separation. A review. Desalination, 357: p. 197-207,2015.
[20]. Chakrabarty, B., A. Ghoshal, and M. Purkait, Cross-flow ultrafiltration 
of s table oil-in-water emulsion using polysulfone membranes. Chemical 
Engineering Journal,165 : p. 447-456,2010.
[21]. Daramola, M.O., et al., Performance of Carbon Nanotube/Polysulfone 
(CNT/Psf) Composite Membranes during Oil-Water Mixture Separation: 
Effect of CNT Dispersion Method. Membranes (Basel),7(1):p.2-15,2017.
[22]. Modi, A. and J. Bellare, Efficiently improved oil/water separation 
using high flux and superior antifouling polysulfone hollow fiber membranes 
modified with functionalized carbon nanotubes/graphene oxide nanohybrid. 
Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(2): p. 102944,2019.
[23]. Radnia, H., et al. A novel nanofluid based on sulfonated graphene for 
enhanced oil recovery.Journal of Molecular Liquids,271: p. 795-806,2018.
[24]. Rezaei Namin, A., et al., Experimental application of functionalized 
N-doped graphene for improving enhanced oil recovery. Colloids and Surfaces 
A: Physicochemical and Engineering Aspects,581: p. 123801,2019.
[25]. Al-Anssari, S., et al., Wettability alteration of oil-wet carbonate by silica 
nanofluid. Journal of colloid and interface science,461: p. 435-442,2016.
[26]. Ehtesabi, H., et al., Enhanced heavy oil recovery in sands tone cores using 
TiO2 nanofluids. Energy & Fuels,28(1): p. 423-430,2014.
[27]. Maurya, N.K., P. Kushwaha, and A. Mandal, S tudies on interfacial 
and rheological properties of water soluble polymer grafted nanoparticle 
for application in enhanced oil recovery. Journal of the Taiwan Ins titute of 
Chemical Engineers,70: p. 319-330,2017.  
[28]. Son, H., et al., Enhanced oil recovery using nanoparticle-s tabilized oil/
water emulsions. Korean Journal of Chemical Engineering,31(2): p. 338-
342,2014.
[29]. Xu, J.-g., et al., Hydrophobic modified polymer based silica 
nanocomposite for improving shale s tability in water-based drilling fluids. 
Journal of Petroleum Science and Engineering,153: p. 325-330,2017.
[30]. Alnarabiji, M.S., et al., The influence of hydrophobic multiwall carbon 
nanotubes concentration on enhanced oil recovery. Procedia engineering,148: 
p. 1137-1140,2016.
[31]. Soleimani, H., et al., Synthesis of carbon nanotubes for oil-water 
interfacial tension reduction. Oil Gas Res,1(1): p. 1000104,2015.

 ادامه منابع در )دبیرخانه( موجود است.

پانویس هاپانویس ها
1. Dong
2. Zhong
3. Fard
4. Gu
5. Wang

6. Gui
7. Ong
8. Pickering emulsion
9. Alnarabiji
10. Soleimani

11. Villamizar
12. Moghaddam
13. Ershadi
14. Halali
15. Ismail

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

4.
2.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.194.2.3
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3225-fa.html
http://www.tcpdf.org

