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سخن نخست

مقام معظم رهبــری: »آنچه مورد غفلت 
قرار گرفته این اســت که ما صنایع بزرگ 
نفت  کنیم. صنعت  دانش بنیان  را  خودمان 
باید دانش بنیان بشــود. مــا در زمینه ی 
فناوری  نفت دچــار عقب ماندگی  صنعت 
هستیم. برخی از کشــورهای همسایه از 
فناوری  و  نفت  تولید  و  اســتخراج  لحاظ 

بسیار از ما جلوتر هستند.«  1400/11/1
افزایش چشمگیر تقاضای جهانی انرژی، موضوع 

چالش اصلی در سال های آتی خواهد بود. 
فنــاوری نانو ایــن ظرفیت و پتانســیل را دارد 
که تغییرات متحول کننــده ای را در حوزه های 
مختلف نفت و گاز نظیر اکتشاف، حفاری، ازدیاد 
برداشت و پاالیش و پخش و گاز به وجود آورد. 
صنعت نفت و گاز كشور كه پايه ی اقتصاد كشور 
می باشد، براي دستيابي به فناوري و پياده سازي 

صنعت دانش بنيان الزم اســت تا از فناوري ها، 
ابزارها و تكنيك هاي  روزآمد بهره گيرد تا بتواند 

خلق ثروت و ارزش افزوده کند. 
يكــي از فناوري هایي كه مي تواند در بخش هاي 
مختلف صنعت نفت ايفاي نقش کند و ســرعت 
دسترسي ما را به فناوري افزون نمايد، فناوري 
نانو اســت. به کمک مواد نانوســاختار می توان 
تجهیزات سبک تر، دقیق تر، مطمئن تر و بادوام تر 
را کــه در صنایع نفت و گاز کاربرد دارند، تولید 

کرد و به کار گرفت. 
فنــاوری نانــو، راه حل هــای متعــددی برای 
بازیابی نفت  نقشــه برداری از مخازن جدیــد، 
بیشــتر از چاه های موجود، کاهش اتالف انرژی 
در صنایــع نفــت و گاز و اســتفاده ی پاک تر و 

سازگار با محیط زیست را ارائه می دهد.
نانو فناوري اغلب به عنوان فناوري آينده در نظر 

گرفته مي شــود با اين حال زمان آن رسيده كه 
بيان كنيم اين موضوع ديگر آينده نگرانه نيست 
و بخشــي از تحوالت كنوني بشــريت اســت و 
بازيگر حياتي در انقالب صنعتي چهارم در كنار 
بيوتكنولوژي، فناوري اطالعات و علوم شناختي 
مي باشــد كه بشــريت را بار ديگر به شكستن 

موانع سوق مي دهد. 
نانــو فنــاوري در زمان بهينه ســازي فرآيندها 
و كاهــش هزينه هــا در بخــش باالدســتي و 
فرآيندهاي مياني و بهبــود بهره وري و افزايش 
ذخاير مي باشــد كه همــه در چارچوب انقالب 

صنعتي چهارم قرار دارد. 
فناوري نانو به توليد مواد، تجهيزات و سامانه ها 
در ابعــاد 100-1 نانو مي پــردازد و هر ماده اي 
كه حداقل يك بُعد آن در اين ابعاد باشــد يك 
مــاده ی نانو ســاختار نانــو دارد و در اين ابعاد 

نانو فناوري مسير دستيابي به صنعت نفت دانش بنيان 

دکتر رضا مسيبی بهبهانی، سردبير  
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خواص ويــژه اي ظاهر مي شــودكه اين مواد را 
از حالــت معمول متمايز مي كنــد، از جمله ی 
اين خواص مي توان به نســبت سطح به حجم 
باال، هدايــت حرارتي باال، خــواص مكانيكي و 
الكتريكي فوق العاده اشــاره کــرد، همچنين به 
خاطر اينكه اتم هاي آنها عمدتا در روي ســطح 
قرار مي گيرند باعث واكنش پذيري باال مي شوند. 
در قرن 21، فناوري نانو در صنعت نفت و گاز با 
كاربردهاي فراواني كه از مطالعات آزمايشگاهي 
و شبيه ســازي به تســت ميداني رسيده است 
قــدرت خــود را در بين فناوري هــاي ديگر به 

نمایش گذاشته است. 
فناوري هایــي كــه در اين زمينــه در حوزه ی 
باالدســتي به تست ميداني رســيده اند عمدتا 
بــراي غلبه بر آســيب هاي ســازند، رســوب 
آســفالتن، شــن هاي روان، رســوبات معدني 
و همچنين بهبود ســياالت حفــاري و ازدياد 

برداشت بوده است. 
از مدل هاي كاربردي اين فنــاوري مي توان به 
روش هاي مختلف براي بهبود ســياالت حفاري 
با نانو مواد در ايران، كانادا و برزيل، بهبود ازدياد 
برداشــت از مخازن نفت سنگين و فوق سنگين 
در كلمبیا، تزريق نانو كپســول ها براي تغيير تر 
شــوندگي و تزريق گاز در حضــور نانو مواد در 

آمريكا اشاره كرد. 
از ديگر مدل هاي تســت ميداني به استفاده از 
نانو مواد به همراه فوم براي آب زدايي در كشور 
چين و ازدياد برداشــت ثانويه و ثالثيه توســط 
كشــور عربستان و كلمبيا و نانو سياالت كاهش 

درگ در چاه تزريقي در چين اشاره کرد.   
از اولويت هاي صنعت نفت در حوزه ی باالدستي 
ازدياد برداشــت از مخازن مي باشــد كه در اين 
خصوص در حوزه ی نانو اين فناوري به مرحله ی 
بلوغ رســيده اســت و مدل هاي ميداني آن در 

كشورهاي مختلف اجرا شده است. 
اساس اين فناوري تزريق نانو مواد در قالب نانو 
سيال با غلظت هاي كم )ppm 1000( به مخازن 
اســت كه به واسطه ی سايز بســيار ريز آنها در 
شوري و دماهاي مختلف پايدار بوده است و به 
راحتي در محيط متخلخل نفوذ مي كند بدون 

اينكه باعث بســته شــدن حفرات شود، مانع از 
آسيب به سازند و منجر به افزايش 4-1درصدي 
ضريب ازدياد برداشــت مي شــود كه مكانيزم 
آن عمدتا تغيير تر شــوندگي و كاهش كشش 
سطحي است. با توجه به اينكه مخازن ما عمدتا 
به ســمت نفت سنگين و فوق ســنگين پيش 
مي روند و اين عمر منجر به افزايش ويسكوزيته 
شــده اســت كه نيازمند يك فناوري اقتصادي 

براي ازدياد برداشت از آنها مي باشد. 
معموال بــاالي 65درصد كل نفت در مخازن به 
دليل محدوديت هاي تكنولوژي قابل برداشــت 
نیســت و نيازمند رشــد فناوري مي باشد كه با 
رشــد فناوري نانو در اين حوزه پتانسيل ايجاد 
يك انقالب در برداشت از مخازن را دارا مي باشد.  
استفاده از اين فناوري ها در كاهش ويسكوزيته 
و به تبــع آن افزايش ازدياد برداشــت مي تواند 

نقش آفرين باشد و منجر به ارزش افزوده شود.
چهار درصد از پتنت های 25 شــرکت برتر در 
حوزه ی نفت و گاز مرتبط با فناوری نانو اســت 

و اين اهميت موضوع و مسير جهاني فناوري را 
نشان مي دهد. 

در بین این شــرکت ها Baker Hughes، آرامکو 
و هالیبرتون بیشــترین تعداد اختراعات نانویی 
را دارند. از بین کشــورهای خاورمیانه تنها دو 
کشــور عربستان و ایران شــرکت هایی در بین 
25 شــرکت برتر نفتی و گازی فعال در حوزه ی 

فناوری نانو دارند. 
عربستان در ســال های اخیر فعالیت خود را در 
حوزه ی انتشار پتنت در زمینه ی فناوری نانو با 
همکاری کشورهای دیگر از جمله آمریکا و به کار 
گرفتن محققان برجسته ی دنیا در حوزه ی نفت 

گسترش داده است. 
در برنامه ی راهبردی عربستان در فناوری نانو، 
نفت و گاز اولین اولویت کشور است و موضوعاتی 
از قبیل بهبود کاتالیست ها، افزایش مقاومت به 
خوردگــی، ازدیاد برداشــت، افزایش بهره وری 
چاه ها و توســعه ی ادوات حفر چــاه به  عنوان 
اولویت های حوزه ی نفت و گاز معرفی شده اند.

خوشــبختانه با عملکرد درست و به موقع ستاد 
فنــاوري نانو، معاونت علمی رياســت جمهوري 
کشــور ما بر قطار سریع السیر فناوری نانو سوار 
شــد. هم اکنون در مرحله ی تولید علم، رتبه ی 
چهــارم جهان را داریــم و در خصوص فناوری 

پیشرفت خوبی را حاصل کردیم. 
نانو  شــركت هاي متعددي در حوزه ی فناوري 
رشد کردند كه محصوالت متنوعی را به صنعت 
نفت عرضــه مي کنند و يا در مرحله ی تســت 
ميداني هستند و صنعت نفت مي تواند با ايجاد 
يك شــبكه ی راهبردي از آنها در مسير تحقق 
صنعت نفت دانش بنيان استفاده کند. همان طور 
که گفته شد، نانو فناوری یک ابزار قوی فناوری 
اســت که می توان با به کار بستن آن در بدنه ی 
صنعت نفــت بخشــی از عقب ماندگی فناوری 
را جبــران کرد و قســمت اعظم صنعت نفت را 
دانش بنیان کرد وحتی به صدور فناوری در این 

خصوص نیز پرداخت. 
با تشــکر از جناب آقای دکتر علیمراد رشیدی 
"اســتاد تمام پژوهشــگاه صنعت نفت" که در 

نگارش این مطلب همکاری ارزنده ای داشتند.
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