مقاالت تحليلي-كاربردي

بررسي كاربردهاي فناوري نانو در بخش باالدستي صنعت نفت
و ارائه راهكارهايي با هدف كاهش مشكالت اساسي
و نيازهاي كوتاهمدت ايران در اين بخش
ناصر مياحي*  ،منصور مياحي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماهشهر

امروزه توس��عه روزافزون كش��ورهاي جهان(به ویژه کشورهای كمترتوس��عه یافته) در کنار رش��د جمعيت ،نياز به انرژي هاي فسيلي را در اين
كش��ورها افزایش داده اس��ت .ازاینرو ،تالش در جهت کشف میادین نفت و گاز جدید که براس��اس آمارهای جهانی و سالیانه ،تعداد آنها رو
به کاهش اس��ت و افزایش تولید از ميادين موجود ،امری بدیهی و اجتناب ناپذیر ش��ده است .به همين دليل ،شرايط بازار و اقتصاد نفت در كنار
تجهيزات پيشرفته كشف و توليد نفت و گاز ،دو عامل مهمي است كه كشورهاي تأمين كننده نفت و گاز جهان به آن نياز اساسي دارند.
دراين مقاله ،كاربردهاي فناوري نانو به عنوان فناوري اي كه بس��ياري از علوم ،تجهيزات و صنايع را متحول كرده اس��ت ،در چهار ركن اصلي
اكتش��اف ،حفاري ،استخراج و مديريت مخازن نفت و گاز بخش باالدستي صنعت نفت بررسي گرديد .هم چنين نيازهاي كوتاه مدت ايران به
اين فناوري با هدف توسعه سريع يا كاهش ضررهاي مالي و معنوي(به عنوان كشوري كه مجموع ذخاير نفت و گاز آن در رتبه نخست جهان
قرار دارد) ،با اش��اره به مش��كالت اصلي و عمده كشورمان در صنعت نفت بررسي ش��د و راهكارهايي از كاربرد اين فناوري ارائه گرديد .اين
بررسي نشان داد كه با توجه به اهميت صنعت حفاري و تأثير آن بر ساير بخش هاي باالدستي ،اين صنعت بيش از ساير بخش ها به اين فناوري
نيازمند اس��ت و فوايد كوتاه مدت زيادي از كاربرد آن در اين بخش حاصل مي ش��ود .به عالوه ،بخش هاي استخراج و مديريت مخازن نفت و
گاز نيز با توجه به اينكه هدف اصلي و يكساني را دنبال ميكنند(افزايش توليد از مخازن) ،به نيازهاي به نسبت مشابهي از اين فناوري نيازمندند.
هم چنين ،باتوجه به اينكه مخازن ايران از نظر رفتار س��نگ و س��يال ،مخازن ويژه اي در دنيا به حساب مي آيند ،استفاده از نتايج آزمايشگاهي و
انجام آزمايشهاي علمي و كاربردي پيش از استفاده از اين فناوري در بخش استخراج (با هدف كاهش ريسك پذيري) ،الزامي است.
فناوري نانو ،صنايع باالدستي ،اكتشاف ،حفاري ،استخراج ،مديريت مخازن نفت و گاز
مقدمه

امروزه با افزايش تقاضاي انرژي در نتيجه
صنعتي ش��دن كش��ورها و رش��د جمعيت،
مص��رف مناب��ع نف��ت و گاز ش��دت يافت��ه
اس��ت .ازس��وي ديگر ،روزب��ه روز از تعداد
ميادين نفت وگازي كه به دس��ت بشر كشف
مي ش��وند ،كاس��ته مي ش��ود و در كنار آن،
روش ه��اي متداول و س��نتي تولي��د ذخاير،
ديگر مانند گذش��ته پاس��خگوي كامل اين

نيازه��ا نيس��ت .ازاينرو ،ل��زوم اس��تفاده از
فناوري هاي جديد در صنايع باالدستي نفت
و گاز احساس مي شود.
دراين ميان ،فن��اوري نانو علم نويني اس��ت
ك��ه تأثير انقالب��ي و فراواني در بس��ياري از
صنايع از جمله پزش��كي ،نظامي ،هوافضا و
غيره داشته اس��ت .صنعت نفت نيز به عنوان
اولين صنع��ت تأمين كننده ان��رژي جهان از
اي��ن قاعده مس��تثتي نيس��ت[ .]5هرچند اين
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صنع��ت در ابتداي راهِ اي��ن تحوالت علمي
قرار دارد(به ويژه در بخش باالدستي) ،اما در
گروه صنايعي به حساب مي آيد كه پتانسيل
و تأثي��ر موفقيت آميز كاربرد فناوري نانو در
بخش هاي مختلف آن(حتي در بُعد ميداني)
به اثبات رسيده است.
بخ��ش باالدس��تي صنع��ت نف��ت ب��ر
چه��ار رك��ن اصل��ي اكتش��اف ،حف��اري،
اس��تخراج(بهره برداري) و مديريت مخازن

دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ﺗﻮﻟ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ژﺋﻮﻓﻮن ﻧﺎم دارد)ﺷﻜﻞ .(1-ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎ
ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 107آذر ماه 1392
اﻧﻔﺠﺎر ،ﺑﻪﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك ﻻﻳﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺛﺒﺖ ﻛﺮد .درﺣﻘﻴﻘﺖ ،ژﺋﻮﻓ
ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر و ﺗﺒﺪﻳﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ،اﻧﺤﺮاف آنﻫﺎ از ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﺮ
مي توان س��اختار و چيدمان کل��ي اليه هاي
دﻫﺪ.چيست؟
فناوري نانو
1
هيدروكربوري استوار است كه كاربردهاي
ﻧﮕﺎري ا–راﺋﻪ ﻣﻲ

نانوتکنول��وژی ب��ه م��واد و سیس��تمهایی زمي��ن و مخزن را تش��خيص داد .اين فرايند
ميداني مح��دود و مطالعات آزمايش��گاهي
پايان يافته ي اخير نش��ان مي ده��د كه ورود مربوط می ش��ود ک��ه س��اختار و اجزای آن براس��اس تفاوت س��رعت حرک��ت صوت
فن��اوري نان��و در اي��ن عرصه ه��ا منج��ر به به دلی��ل ابع��اد نانومتری ،رفت��ار جدیدی در در اليه ه��اي مختلف ص��ورت مي پذيرد و
اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖميو ﮔﺎز
فیزیکی،در
ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎ
ﻛﺎرﺑﺮد
پيشرفتهاي بهنسبت چشمگيري شده است-1-1-2 .
ت��وان آن را براس��اس ش��رايط تفس��ير و
ش��یمیایی و
پدیده ه��ای
خ��واص،
اين درحالي است كه پتروشيمي ها(كه اغلب بیولوژیک��ی از خود نش��ان می دهن��د .مواد ابزارهاي موجود ،به ش��كل هاي يک بُعدي،
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ و اﺧﺘﺮاع ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،ﺧﺮوﺟﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ
خ��وراك آن ه��ا از مخ��ازن گازي همراه و دارای اندازه ذره نانومقیاس در حوزه ای بین دوبُعدي و سه بُعدي انجام داده ،به كمك آن،
ﻣﺘﺪاولهاي
وجود اليه
ﻫﻤﺎن به
خواص
مولکولها،
غيرهمراه تأمين مي ش��ود) و پااليشگاه هاي اﺳﺖ.اثرات
هيدروكربوريﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
ﺧﻮدبا اﻧﺠﺎم
ﺷﻜﻞ
روشو ﺑﻪ
اتمها ودر اﻳﻦ
کوانتومیﻧﮕﺎري
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺮزه
پتانس��يلﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ
تصفي��ه نفتخام ،از پيش��گامان تغيي��ر در اين ت��وده اي آن ها ق��رار دارن��د[ .]1درحقيقت ،ي��ا غيرهيدروكربوري پي ب��رد .لرزه نگاري
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺖ اﻛﺘﺸﺎف ارﺳﺎل ﻣ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ
دس��تكاريﻧﺎﻧﻮ
تغيير وﻳﻚ دﺳﺘﻪ از
علم،(2-
)ﺷﻜﻞ
صنعت ب��ه حس��اب ميآيند كه س��الهاي از اﺑﺰار
ﻒصورت
ﻣﺨﺘﻠ به
تازگ��ي و
چهاربع��ديﺑﻪني��ز كه به
خواص
وﻳﮋهنانو
فناوري
زيادي است كه از كاتاليست هاي با خواص مواد در ابع��اد كنترلي نان��و و محصول آن ،محدود در ايران كاربردي شده است ،همان
ﺛﺒﺖهايﻟﺮزهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر
بعديﺗﻔﺴﻴﺮ
س��هﻫﺎ و
نگاري آن
ﻧﮕﺎري ،ﺑﺎلرزهﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
يك ياﻟﺮزه
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد
توليدﺑﻌﺪ
نانوذرات در ابعاد عملياتي استفاده مي كنند .ﺷﻮد ،ﺗﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ،زمان
است که در
بيشتر
اي(ذراتي كه
موادازنانوذره
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎ)ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎي
روش
ﺳﺎﻳﺮ
ﻳﺎ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ
ﺑﺎ
اﻧﻔﺠﺎر
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ژﺋﻮﻓﻮن ﻧﺎم دارد)ﺷﻜﻞ .(1-ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد
ام��ا آنچه امروزه فن��اوري نانو را در صدر از يك بُعد آن ها كمتر از  100نانومتر باشد) مختلف انجام مي شود و از طريق آن مي توان
دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮدن ژﺋﻮﻓﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻳﻊ
ژﺋﻮﻓﻮننحوه پيشروي سياالت مختلف را مشخص
است.
كاربردي موردنظر
دادهﻫﺎاست،
كاربردي
ﺗﻮانعلمي
اخبار
ﻧﻔﺖوﺧﺎم ،از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴ
درﺣﻘﻴﻘﺖ،
دلخواه وﺛﺒﺖ ﻛﺮد.
خواصﺷﺪه را
شناختاﻧﻔﺠﺎربا اﻳﺠﺎد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮكقرارﻻﻳﻪ
ﻣﻴﺰان
اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻲ
كرد.
ابعاد پنهان آن در فيزيك
ﻛﻤﻚﻟﺮزهﺷﺎﻳپيشﺎﻧﻲبينيﻛﻨﺪ.
اﻧﺤﺮافدﻗﻴﻖ
مواد ﺛﺒﺖ
ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮذرات در اﺑﻌﺎد ﻋﻤ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻳﻦﻋﻨﻮان
ﺻﻮﺗﻲرا ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﺎ
آنﺗﺮﻫﺎ از ﺧﻂ
اجسامﻫﺎ وﺑﻪعلموﻟﺘﺎژ،
ﺗﺒﺪﻳﻞ آن
ج ﺻﻮﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر و
مهمترين ابزار فرآيند لرزه نگاري ژئوفون
 -2كاربرده�اي فن�اوري نان�و در بخ�ش
اس��ت كه با اختراع ميكروسكوپ هاي اتمي
انفجار باآﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ
نام دارد(ش��كل .)1-بعد از ايج��اد اﻣﺎ
دﻫﺪ.
باالدستي صنعت نفت
به اوج خود رسيده اس��ت[ .]5به همين دليل،
ديناميت يا س��اير روش هاي تولي��د انفجار،
 -1-2صنعت اكتشاف
در اين مقاله س��عي گرديد ت��ا ضمن معرفي
اﺟﺴﺎم و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ
صنع��ت اكتش��اف ،پايه و اولي��ن ركن از به كمك اي��ن ابزار مي ت��وان ميزان تحرك
كاربرده��اي همه جانبه اين فناوري در بخش
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
كوتاه و
اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ
ﺮد ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در
ﮔﺎزو كاربردي صنعت نفت اس��ت .از تكنيك هاي رايج در اليه ها نس��بت به انفجار ايجاد ش��ده را ثبت
مدت
باالدستي ،به نيازهاي
وفور ﻳﺎﻓﺘﻪكرد .درحقيقت ،ژئوفون ب��ا دريافت امواج
ني��ز از
صنعت(كه در
ايران ودر اين
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
ﻧﮕﺎريآن بهﺑﻬﺒﻮد
ايرانﻟﺮزه
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
اي��ن و ﻧﺘﺎﻳﺞ
فناوري(با ﺧﺮوﺟﻲ
حوزهﻧﺎﻧﻮازﺣﺴﮕﺮﻫﺎ،
اﺧﺘﺮاع
صنعتاﻳﻦنفتﻋﺮﺻﻪ
ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ
ه��دف رفع مش��كالت اصل��ي صنعت نفت اس��تفاده مي ش��ود) ،لرزه نگاري است .البته صوتي حاص��ل از انفج��ار و تبديل آن ها به
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و
ﻣﺘﺪاول ﺧﻮد
ﺷﻜﻞ
ﻫﻤﺎن
كشور)روش
زهﻧﮕﺎري در اﻳﻦ
در آن ﺑﺎ
چونﻛﻪ
ﺗﻔﺎوت
ﺷﻮد ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدهولتاژ ،انحراف آن ه��ا از خط مبنا را به عنوان
س��نجي و
گران
اﻳﻦ هم
ديگري
ﻣﻲهاي
راهكارها اﻧﺠﺎمروش
است كه
بديهي
اشارهﺑﻪشود.
ارﺳﺎل ﻣﻲنتايج لرزه نگاري ارائه مي دهد.
اﻛﺘﺸﺎفبا توجه
ﺗﺤﺖ دارد كه
نيز وجود
س��نجي
مغناطيس
ﺑﻪ نسخه
مقاله،
در اين
ﻧﺎﻧﻮ ارائه شده
پيش��نهادهاي
اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي
ﺻﻮﺗﻲ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي
ﻜﻞ ،(2-ﻳﻚو دﺳﺘﻪ از
توس��عه و درمان كليه مشكالت صنعت نفت به دقت روش لرزه نگاري در مقايسه با آن ها،
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻓﻨﻲ
ﺑﺎ
اﻧﻔﺠﺎر
شود.ﺣﺎﺻﻞ از
پرداختهﻟﺮزهميﻫﺎي
روش ﺛﺒﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮاينﻧﺘﺎﻳﺞ،
اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ،ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آنﻫﺎ و
 -1-1-2كاربرد نانوحسگرها در اكتشاف نفت
ايران نيست و از اين حيث تصميم كاربرد يا به
ﺳﺮﻳﻊ وو گاز
انفجار
اس��تﺑﻪاز ايجاد
ﻛﺮدنعبارت
ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرنگاري
لرزه
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪميدان
فن��اوري در هر
كاربرد اين
ﻋﻤﻠﻜﺮد
ژﺋﻮﻓﻮنﻫﺎ
اﺳﺖياﺗﺎهرﺑﺎ
ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ
عدمﻋﻼوه،
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻧﮕﺎري
ﻟﺮزه
ﺑﺨﺶ
در
ﻛﺎرﺑﺮدي
ﻫﺎي
ژﺋﻮﻓﻦ
از
ﻫﺎﻳﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
(:
1
)
ﺷﻜﻞ
عملياتي بايد با در نظر گرفتن شرايط خاص در نق��اط مختل��ف ناحيه تحت اكتش��اف و
عرصه ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟
امروزه با ورود فن��اوري نانو به اين – 1
ﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮﺗﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ.
ثبت لرزه هاي ايجاد شده كه با كمك آن ها و اخت��راع نانو حس��گرها ،خروج��ي و نتايج
و فني منطقه و ميدان اتخاذ شود.

ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺳﻴﺴ
در ﺧﻮاص ،ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺣﻮزهاي ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﺳﺘﻜﺎري ﺧﻮاص ﻣ
ﻳﻚ ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 100

ﻟﺮزهﻧﮕﺎري
ﺷﻜﻞ ) :(1ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ژﺋﻮﻓﻦﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺑﺨﺶ
 1نمونههايي از ژئوفنهاي كاربردي در بخش لرزهنگاري

ﺻﻮﺗﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪاياياز از
ﺷﻜﻞ:(2)2
اﻣﻮاجصوتي
ﺛﺒﺖامواج
دﻗﻴﻖدردرثبت
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲدقيق
ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎياكتشافي
نانوحسگرهاي
نمونه

 -2ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻧﺎ
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ﺳﻴﺎﻻ
ﺟﺮﻳﺎن
ﻧﺤﻮه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداريﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ-ﻟﺮزهاي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع و
ﺑﻪوﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد( ،ﻟ
ﻻﻳﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻣﺨﺰن
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر)ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ
ﺗﻮﺟﻪوﺑﻪ د
وﺟﻮدازدارد ﻛﻪ

مقاالت تحليلي-كاربردي

چهاربع��دي در صنع��ت اكتش��اف اي��ران
مي گذرد ،در كوتاه مدت مطلوب است و تا
زمان كاربردي تر ش��دن فناوري نانو در اين
بخش ،نياز به تغييرات س��اختاري احس��اس
نمي شود .بديهي اس��ت كه در اين مدت (تا
زمان كاربردي تر شدن فناوري نانو در بخش
اكتش��اف) ،تالش در جهت بومي سازي اين
فناوري بايد در رأس امور قرار گيرد.

فرآيند لرزه نگاري بهبود يافته است .فرآيند تولي��د از يك اليه هيدروكرب��وري ،دوباره
لرزه ن��گاري در اي��ن روش به همان ش��كل انجام ش��ود) .هم اكن��ون در ش��ركت هاي
متداول خود انجام مي ش��ود ،ب��ا اين تفاوت بزرگ  BPو  ،Shellفرآيند اكتشاف ميادين
كه در آن با استفاده از ابزار ويژه(شكل ،)2-جديد نفت و گاز ب��ا كاربرد نانوتكنولوژي
ي��ك دس��ته از نانو حس��گرهاي صوت��ي به در تصويرب��رداري ل��رزه اي و لرزه ن��گاري
ِ
مختلف ناحيه تحت اكتش��اف چهاربُعدي انجام مي شود .شكل 3-با هدف
موقعيت هاي
ارس��ال مي ش��ود ،تا بع��د از انج��ام مجدد اش��اره به اهميت كاربرد فرآيند لرزه نگاري
عمليات لرزه نگاري ،با بازيابي آن ها و تفسير چهاربع��دي در ش��ناخت نح��وه جابجاي��ي
نتاي��ج ،ثبت لرزه ه��اي حاص��ل از انفجار با سياالت ،كاربرد آن در يكي از ميادين نفتي
 -2-2صنعت حفاري
دقت بيشتري انجام ش��ود .به عالوه ،فناوري ايالت تگزاس امريكا را نشان مي دهد.
 -1-2-2روش هاي حفاري
ام��ا كاربرد فناوري نان��و در اين بخش از
نانو توانس��ته اس��ت تا با نانوس��اختار كردن
و
BP
ﺑﺰرگ
ﻫﺎي
ﺷﺮﻛﺖ
در
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
ﺷﻮد(.
اﻧﺠﺎم
دوﺑﺎره
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري،
عملكردﻻﻳﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ بهاز ﻳﻚ
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل از
ركن دوم بخش باالدس��تي صنعت نفت،
س��ريع و ثبت دقيقتر صنعت نفت در ابتداي راه است و مشكالتي
ژئوفون ه��ا
ﻧﮕﺎري
صنعتﻟﺮزه
كاربردﻟﺮزهاي و
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در
ش��ايانيﻛﺎرﺑﺮد
كمكﮔﺎز ﺑﺎ
ﻧﻔﺖ و
ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
 ،Shellﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف
اس��ت .در اوايل عمر صنعت
حفاري
دارد .محدوديت
ﻧﺎﻧﻮراه آن وجود
بر سر
فرآيند
صوتي اين
اطالعات
هاي حفاري ضربه اي(كابلي)
ﺑﻌﺪي درنفت ،از
محيطي
ش��رايط
ﻟﺮزهب��ه
نس��بت
نانوحس��گرها
ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲكند.
روشﻧﺤﻮه
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭼﻬﺎر
ﻧﮕﺎري
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺷﻮد .ﺷﻜﻞ 3-ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد
مش��كالت در مناطق داراي پتانسيل نفت و گاز استفاده
ﻧﺸﺎنجمله
مختل��ف از
زيرزمين��ي
ﻧﻔﺘﻲ در
حس��گرها
اس��تفادهازاز نانو
ﻣﻲدﻫﺪ.
اﻣﺮﻳﻜﺎ را
اﻳﺎﻟﺖ وﺗﮕﺰاس
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
بنابراي��ن،در ﻳﻜﻲ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻻت ،ﻛﺎرﺑﺮد آن
محدوديت هاي عمقي ،مشكل
كه
ش��د
مي
است
شده
س��بب
كه
اس��ت
تكنولوژي
اين
و
اي
صوتي-ل��رزه
ه��اي
تصويربرداري
اﻣﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اﺑﺘﺪاي راه اﺳﺖ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آن وﺟﻮد دارد.
ش��ناخت ن��وع و نح��وه جري��ان س��ياالت ت��ا اي��ن روش فق��ط در نواح��ي اكتش��افي تخريب س��ازند ،دش��واري انتقال َكنده ها به
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
زيرزمين��ي براس��اس تفس��ير ام��واج صوتي ويژه اي پاس��خگو باش��د .به ع�لاوه ،هزينه س��طحُ ،كندي عمليات(ص��رف زمان زياد)
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻳﮋهاي
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
روشب��هﻓﻘﻂ
حاص��ل ازﺗﺎ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
رﻳﺴﻚ اين روش از صنعت نفت
منجرو به حذف
ﻋﻼوه ،و...
ﺑﻪويژه
اكتش��اف(به
باالي صنعت
ريس��ك
ﻧﻮاﺣﻲ و
دراطالعات
دريافت
انفجار(كه
گرديد.آن
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري
ﻳﻜﻲ از ﻣ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻛﻪدردر ﺷﻜﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺸﻮري
وﻳﮋه در
ﺑﺎﻻي ﺻﻨﻌﺖ اﻛﺘﺸﺎف
ﻧﺸﺎناين روش فقط در حفاري
امروزه از
ﻴﺎدﻳﻦك��ه در
آمري��كا،
كش��وري3-مانن��د
اليه ها منجر
مخ��زن و
س��اختار
)ﺑﻪت��ر از
دقيق
ﻛﻤﺘﺮآبي استفاده مي شود.
كم عمق
هيدروكرب��وريﻧﻮع چاه هاي
ميادي��ن
ش��كل3-يكي
فناوري نانو
كاربردي
مزاياي
ش��ود) ،از
داده ﺷﺪه اﺳﺖ( و مي
ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ
ﺳﺒﺐ ازﺷﺪه
ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
اﻛﺘﺸﺎف و
ﺻﻨﻌﺖ
ﺿﻌﻴﻒ
ارﺗﺒﺎط
تكنولوژي ،اين روش حفاري
پيشرفت
ضعيف در با
ﻧﮕﺎري ارتباط
ﻟﺮزهاست) و
ﻫﺎيش��ده
روشداده
آن نشان
است(به
ﻛﻪگاز
نفت و
فرايند
در
اﻛﺘﺸﺎف
ﺻﻨﻌﺖ
ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪي
ويژهﺑﺎ ورود
اﻣﺮوز
آﻧﭽﻪ
اكتشافرﺳﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺗﻐﻴﻴﺮاتروش مكانيكي ديگري با
ج��ايﺑﻪخود را ب��ه
س��بب
نانوتكنولوژي
و
اكتش��اف
صنع��ت
كش��ف
اكتش��اف،
از
هدف
كه
مواردي
در
اﻳﺮان ﻣﻲﮔﺬرد ،در ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮديﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻴﺎز
يك ميدان ي��ا مخزن جديد نبوده و عمليات ش��ده اس��ت تا از اين نوع محصوالت كمتر عنوان حف��اري د َوراني داد .س��رعت باالي
ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت )ﺗﺎ زﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮديﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ در ﺑﺨﺶ
اكتش��اف با هدف بررس��ي نحوه جابجايي اس��تفاده ش��ود .بنابراين ،به نظر مي رسد كه حفاري(جلوگيري از ات�لاف وقت با انتقال
آنچهاﻣﻮر
ﺑﺎﻳﺪازدر رأس
ﺳﺎزي اﻳﻦ
س��ياالتﺑﻮﻣﻲ
اﻛﺘﺸﺎف( ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ
ﮔﻴﺮد.روش هاي لرزه نگاري س��ريع َكنده ه��ا به س��طح زمي��ن) و حذف
ﻗﺮار ورود
امروز ب��ا
ﻓﻨﺎوريس��ال
گذش��ت چندين
بع��د از
محدودي��ت عمقي از مهمتري��ن مزيت هاي
نواحی زرد و آبی رنگ به ترتیب نواحی نفتی و تحت هجوم اب هستند
اين روش به حس��اب مي آيد .هرچند بعد از
آن ،روش هاي حفاري ديگري مانند حفاري
1985
حرارتي ،لرزشي ،شيميايي ،ليزري و ...ارائه
ش��د ،اما امروزه به جرأت مي توان گفت كه
به دلي��ل تجارت وس��يع در سراس��ر جهان و
فوايد عملياتي ،بيش از  98درصد حفاري ها
1999
به ش��كل دوران��ي انج��ام مي گ��ردد و از
روش هاي ذكر ش��ده ،بيشتر در حفاري هاي
ِ
خ��اص معادن
آزمايش��ي يا در حفاري هاي
زيرزميني استفاده مي شود.
پيش��رفت هاي ش��گرف فن��اوري نانو در
ﺷﻜﻞ ) :(3ﻛﺎرﺑﺮد ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪي در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن
بحث س��اخت نانومواد در س��اليان گذش��ته
 3كاربرد لرزهنگاري چهار بعدي در شناخت جابجايي سياالت مخزن
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ﻫﺎي ﺣﻔﺎري

رﻛﻦ دوم ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎري اﺳﺖ .در اواﻳﻞ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،از روشﻫﺎي ﺣﻔﺎري
ﺿﺮﺑﻪاي)ﻛﺎﺑﻠﻲ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ،ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ
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و ارتب��اط صنعت حفاري با فيزيك اجس��ام
سبب ش��ده اس��ت تا بخش حفاري بيش از
س��اير بخش هاي صنعت باالدس��تي پتانسيل
كاربرد فناوري نانو را داش��ته باشد .با توجه
به اينكه در ايران كليه حفاري هاي نفت وگاز
به ش��كل دوراني انجام مي ش��ود ،در ادامه،
روش حف��اري دوراني و تأثير فناوري نانو بر
بخش هاي مختلف آن بررسي و در كنار آن
به نيازهاي ايران در اين بخش از صنعت نفت
اشاره مي شود.

درون چ��اه و انتقال كنده ها به س��طح زمين
انجام مي شود،
-4زيرسيس��تم تأمين نيروكه با استفاده از
ژنراتورهاي توليدكننده برق ،نيروي َدوراني
ميزدوار را تأمين مي كند،
-5زيرسيستم ايمني كه بهطوركلي شامل دو
بخش اصل��ي فورانگيرها و لولههاي جداري
اس��ت و با هدف كنترل ايمني چاه و جدايش
اليههاي مختلف از يكديگر نصب ميشود،
-6زيرسيستم آگاهي دهنده و ديده باني كه
وظيفه آن مانيتورينگ و كنترل فرايند توليد
با استفاده از تجهيزات ابزار دقيق نصب شده
در بخش هاي مختلف است.
دراين مي��ان ،س��ه زيرسيس��تم دوران��ي،
گردش��ي و ايمني از جاي��گاه ويژه و مهمي
برخوردارند.
مته هاي حفاري به عنوان بخش��ي از رشته
حفاري جزء سيستم دوراني مي باشند كه نرخ
نفوذ آن ها عالوه بر انرژي دوراني ،به شدت
تابعي از شكل ،جنس و ساختار مته است .از
آن جايي كه بيشترين تنش وارده در عمليات
حف��اري ،به مته ه��ا وارد مي ش��ود ،مته هاي
حفاري قس��مت فرسايشي رش��ته حفاري به
حس��اب مي آيند به طوري كه پ��س از حفر
يک متراژ مشخص ،کارايي شان كم مي شود
و باي��د تعويض ش��وند .ازاي��ن رو ،همواره

چالش اصلي در زمان ساخت مته ها ،انتخاب
و كارب��رد م��واد مقاوم در برابر فرس��ايش و
خوردگي است .به همين دليل ،امروزه با ورود
فناوري نانو به عرصه ساخت مواد با ويژگي ها
و خواص دلخواه بش��ر ،اس��تفاده از مته هاي
نانوكامپوزيتي با پوشش مقاوم نانو در برخي
از كشورهاي نفتخيز جهان از جمله عربستان
و عمان افزايش يافته است(شكل.)4-
معموالً مته هاي با پوش��ش نانو براس��اس
درجه سختي پوشش هايشان به دو گروه كلي
تقسيم بندي مي شوند:
گ��روه اول ،گروه پوش��ش هاي س��خت
ک��ه داراي س��ختي کوچکت��ر از 40 GPa
هس��تند و گ��روه دوم ك��ه به پوش��ش هاي
ابَرسخت(پوش��ش هاي چنداليه اي نانومتري
که معموالً از دو اليه مختلف فلزي ،نيتريدي،
اکسيدي يا ترکيبي از آن ها ساخته شده اند و
ضخامت آن ها در مح��دوده  5تا  10نانومتر
است) ،معروفند و داراي سختي بيشتر از GPa
 40مي باشند .الزم به ذكر است كه از لحاظ
تعداد ،فراوانيِ پوش��ش هاي س��خت نسبت
به پوش��ش هاي ابرس��ختي مانند نيتريد بور با
س��اختار مکعب��ي) ،(c-BNالماس واره هاي
بيش��كل) (DLCو نيتريدهاي كرب��ن ب��ي-
شكل)  (-CNxبيشتر است.
افزاي��ش س��رعت حفاري ،درجه س��ختي
متهها ،نرخ نفوذ متهها ،راندمان حرارتي متهها
و افزاي��ش مدتزمان تعويض مته  ها در كنار
فوايد اقتصادي ك��ه از كاربرد اين نوع متهها
حاصل ميش��ود ،از مزاي��اي كاربرد فناوري
نانو در اين بخش صنعت نفت است .متأسفانه
تاكن��ون در ايران از اين ن��وع متهها به داليل
مختلف(تحريمه��اي صنعت��ي ،قيمت باالي
اين نوع متهها ،انتخاب فرايند تعمير چندباره
متهه��ا بج��اي تعوي��ض و  )...در بُعد ميداني
استفاده نشده اس��ت .از اينرو بهنظر ميرسد
كه ب��ا توجه به اينكه تعداد دكلهاي حفاري
موردنياز ش��ركتهاي نفتي در ايران اندك
اس��ت ،يكي از راهه��اي افزاي��ش جابجايي

ﺧﻮاص دﻟﺨﻮاه ﺑﺸﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻪﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘ
ز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ.(4-
 -2-2-2حفاري دوراني
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮ
ﺳﺨﺘﻲ
ﺎس درﺟﻪ
به طوركلي ،فرايند و سيستم روش حفاري
دوراني از شش بخش تشكيل شده است:
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  40 GPaﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه دوم ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘ
ﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﺨﺘﻲ
-1زيرسيس��تم َدوراني ك��ه وظيف��ه تأمين
چرخش موردنياز مته و لوله ها به منظور نفوذ
استفاده ازاز دو ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰي ،ﻧﻴﺘﺮﻳﺪي ،اﻛﺴﻴﺪي ﻳﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻛﻪاليه هاي زمين -با
ﺎﻧﻮﻣﺘﺮيبه درون
صحيح
ميز دوار را برعهده دارد،
مجموعهي 10ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ( ،ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ و داراي ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸ
ﻣﺤﺪودهاستفاده5از ﺗﺎ
نﻫﺎ در-2زيرسيستمتعليق كهبا
سيمها و قالبها ،وظيفه كنترل صحيح اسكلت
ﺗﻌﺪاد،لولههاي
ﻟﺤﺎظب��اال و پايين ب��ردن
ﻛﻪ ازدكل و عملي��ات
ﻓﺮاواﻧﻲِ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي
حف��اري را برعه��ده دارد ت��ا از انحرافهاي
جلوگيري شود،
خالل حفاري
c-BNدر
ناخواسته
سيستمﻫﺎي ﺑﻲﺷﻜﻞ) (DLCو ﻧﻴﺘﺮﻳﺪﻫﺎيﻛﺮﺑﻦ ﺑﻲﺷﻜ
واره
اﻟﻤﺎس
(،
ﻲ)
-3زيرسيس��تم گردش��ي كه قلب
عمليات حف��اري و وجه تماي��ز آن با روش
كابلي اس��ت و با هدف اصل��ي پمپاژ گل به

پوشش نانوﻣﺘﻪﻫﺎي داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮ
ﻧﻤﺎﻳﻲ از
نمايي4از(:
ﺷﻜﻞ)
متههاي داراي
4
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ﺘﻲ ﻣﺘﻪﻫﺎ ،ﻧﺮخ ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻪﻫﺎ ،راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺘﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪتزﻣ

مقاالت تحليلي-كاربردي

دكله��ا در مناطق مختل��ف و جلوگيري از زمين انجام مي دهد و ممكن اس��ت در طول كربني ،يكي از روش هاي تهيه نانوس��ياالت
انتظارهاي ناخواسته،كاربرد متههايي است كه مس��ير در اثر تغييرات پارامتره��اي عملياتي اس��ت كه حصول گرانرو و چگالي مطلوب
از عمر مفيد بيشتري برخوردارند و استاندارد محيط س��نگ و س��يال اطراف آن ،برخي از آن بدون صدمه زدن به س��اير خواص سيال،
مورد پذيرش بس��ياري از كارشناس��ان فعال
خواص خود را از دست دهد.
تعداد دفعات تعويض كمتري دارند.
هم اكن��ون كنت��رل خواص ف��وق با ورود در بخش پژوهش هاي س��يال حفاري است.
يك��ي ديگ��ر از كاربرده��اي نان��و در
زيرسيس��تم گردش��ي عمليات حفاري است فناوري نانو و س��اخت نانوسياالت(سياالت خاصي��ت ژالتين��ي يا توانايي برگش��ت گل
كه قلب آن را سيال حفاري تشكيل مي دهد .هوش��مند) ،س��اده تر ش��ده اس��ت .ب��ا به حال��ت جريان��ي در زمان ش��روع به كار
اهميت اين سيال زماني آشكارتر مي شود كه اف��زودن نان��وذرات مناس��ب به يك س��يال مجدد پمپ ها نيز از ديگر خواص مهم سيال
به وظايف چندگان��ه آن از جمله تميزكردن حفاري(به عنوان بخش معل��ق در فاز مايع) ،حفاري است(كه مانع ته نشین شدن کنده ها و
ته چاه و انتقال كنده ها به سطح ،خنك كاري مي توان س��يالي با چگال��ي ،گرانرو ،هدايت گیر کردن ابزار در چاه مي شود) و از كاربرد
و روغن كاري مته و لوله ها ،پايداري ديواره حرارت��ي و گرم��اي وي��ژه مطل��وب تهي��ه نانوپلیمرها ،نانوکامپوزیتها ،نانوذرات رسی و
چ��اه ،كنترل فش��ارهاي زيرزمين��ي ،قدرت ك��رد[ .]3از ويژگي هاي اي��ن نانوذرات كه پراکنده کننده هاي نانو حاصل مي شود.
همچني��ن در س��ال  ،2003ب��ا ِرن و
شناورس��ازي كنده ه��ا در زمان خاموش��ي ترجيحاً غيرآلي هس��تند ،عدم انحالل آن ها
پمپ ها(قدرت ژالس��يون) ،ترخيص آس��ان در فاز مايع س��يال حفاري(آب يا گازوئيل) ،همکارانش موفق به تولید نانوموادی ش��دند
شن و كنده ها روي الك لرزان ،تحمل بخشي س��ازگاري باال با س��ياالت مخزن و خواص كه افزودن آن ها به س��یاالت حفاري موجب
از وزن لوله ه��ا و انتق��ال ت��وان هيدروليكي زيس��ت محيط��ي مطل��وب آن ه��ا اس��ت .توليد نوعي کف خاص مي ش��ود .توليد اين
پمپ ها به مته اش��اره ش��ود .ب��ه همين دليل ،هم چنين ،پايداري بسيار مطلوب ديواره چاه نوع كف ،هم سبب ساخت و توليد گل های
کاربرد اين س��یال زمان��ی از کیفیت باالیی در كنار جلوگيري از هرزروي زياد صافاب حفاری س��بک مي گردد و هم قابليت خارج
برخوردار اس��ت كه مرتب��اً خواص مختلف گل حف��اري كه ع�لاوه بر تخريب س��ازند کردن كنده هاي حفاری را نس��بت به شرايط
آن مانن��د وزن ،گرانرو ،قدرت ژالس��يون ،منجر به تغيير خواص سيال حفاري مي شود  ،معمول��ي افزاي��ش مي ده��د[ .]7مهم تري��ن
نرخ هرزروي صاف��اب ،مقدار نمك ،درجه از جمله مزاياي نانوسياالت است كه تاكنون كاربرد گل هاي س��بك در صنعت حفاري،
س��ختي و درجه اس��يدي يا بازي به وسیله ی نتاي��ج مطلوب��ي از كاربرد آزمايش��گاهي و انجام حفاری هاي غیرتعادلی اس��ت(حفاري
با فش��ار گل كمتر يا برابر فش��ار سازند) كه
آزمایش��هاي اس��تاندارد کنترل شود .چراكه ميداني آن ها گزارش شده است.
اف��زودن نان��وذرات پ��ودري س��يليس به مهم ترين مزيت آن ها نس��بت به
اين س��يال وظايف خود را با پمپ
حفاريوهايﮔﺎز
ﻧﻔﺖ
ش��دن بهاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل
ﻫﺪف
ﻔﺖ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮ اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ ﺑﺎ
درون رش��ته حفاري ،عب��ور از نازل هاي مته س��يال حفاري(كه مخصوصاً گرماي ويژه و معمولي كاهش صدمات سازندي مي باشد.
القا.[6 ،
اﺳﺖگل]2
لوله ﻧﻔﺖ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
با توجه به عدم كاربرد ميداني نانوس��ياالت
مي كند)
ﮔﺎز مطلوبي به
هدايتوحرارتي
از حلقوي بين
ﺗﻮﻟﻴﺪفضاي
ادامه ،گ��ذر از
وري ﻧﺎﻧﻮ در و در
جداري و رش��ته حفاري و رس��يدن به سطح و كارب��رد نانوكامپوزيت ها و نانوتيوب هاي در ايران ،بهنظر ميرسد كه كاربرد نانوسياالت
هوش��مند در حفاري مخازن نفت و گاز يكي
از راهحله��اي مفي��د و كوتاهم��دت صنعت
حفاري ايران جهت حذف يا بهحداقل رساندن
مشكالتاينصنعتعظيمميباشد.عمرپايينو
فرسايش زياد متهها ،حفاري سازندهاي حساس
و متورم شيلي (كه نسبت به گلهاي پايه آبي از
خود حساسيت بسياري نشان ميدهند) ،تخريب
سازند در نتيجه نفوذ صافاب گل ،هرزروي زياد
صاف��اب و پايداري ضعيف ديواره چاه دركنار
مش��كالت اقتصادي حاصل از اين مشكالت،
تنها بخشي از مشكالت اصلي صنعت حفاري
ﺷﻜﻞ ) :(5ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﺣﺬف و ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ ايران اس��ت .نتايج آزمايشگاهي اخير محققان
 5نمايي از متههاي داراي پوشش نانو

راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج
اراﺋﻪ
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و ..

ﺮان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻪﭼﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ)و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺳﻴﺎل در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄ
ﻼت اﺻﻠﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮي و در دﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ور
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نش��ان ميدهد كه ساخت نانوذرات افزودني به
گل حفاري ،بسياري از محدوديتهاي فوق را
از بين برده است.
هم چني��ن ،تهي��ه لوله ه��اي ج��داري
مق��اوم در براب��ر خوردگي و س��اير عوامل
مخ��رب با اس��تفاده از نانومواده��ا و كاربرد
نانوذرات(به وي��ژه نانو س��يليس ها) با هدف
ساخت س��يمان هاي با اس��تحكام خمشي و
تراكمي باال از جمله كاربردهاي اين فناوري
در زيرسيستم ايمني حفاري دوراني است.
 -3-2-2نمون�ه اي موفقيت آمي�ز از كارب�رد
فناوري نانو در صنعت حفاري ايران

هرچن��د از لوله هاي جداري نانوس��اختار
تاكنون در ايران اس��تفاده نش��ده اس��ت ،اما
اخيرا ً در بع��د ميداني و به ص��ورت محدود
از س��يمان هاي نانوس��اختاري اس��تفاده
ش��ده اس��ت كه زمان بن��دش طوالني تري
دارند(سيمان بندي مناسب لوله هاي جداري
بخشي از زيرسيستم ايمني مي باشد).
مزيت افزايش زمان بندش سيمان ،كاهش
ميكروشكافهايي است كه در نتيجه بندش
سريع سيمان پورتلند معمولي بوجود ميآيند
و ممكن اس��ت راهي بهمنظور نفوذ س��يال از
اليههاي پرفش��ار تش��كيل دهند .براي مثال،
مش��كل نفوذ آب و به دنبال آن توليد آب از
پوشسنگ پُرفشار گچساران همواره يكي از
مشكالت توليدي و عملياتي چاههاي نفت و
گاز حوزه جنوب غرب ايران بوده اس��ت كه
هماكنون از كاربرد س��يمانهاي نانوساختار
نتاي��ج مطلوب��ي از كنترل و رفع اين مش��كل
حاصل ش��ده اس��ت .بهعالوه ،س��يمانبندي
ضعي��ف منجر ب��ه مچالگي رش��ته لولههاي
حف��اري در نواحي پرفش��ار نس��بت به زمان
ميش��ود كه اين مشكل در بسياري از ميادين
نفتخيز ايران مشهود است.
 -3-2صنعت استخراج و بهره برداري

بع��د از كش��ف و حفاري نواح��ي ای كه

حض��ور مناب��ع هيدروكرب��وري در آن ها به
اثبات رسيده اس��ت ،توليد و بهره برداري از
اين منابع به عنوان ركن سوم بخش باالدستي
آغ��از مي ش��ود .اين بخ��ش نيز هم��واره با
مش��كالت عمليات��ي و تولي��دي فراواني در
بخش هاي سطحي و زيرسطحي همراه بوده
اس��ت .در ادامه ،ب��ه برخ��ي از كاربردهاي
فناوري نانو در اين حوزه اشاره مي شود.
 -1-3-2كاربرده�اي فناوري نانو در صنعت
استخراج و بهره برداري

استفاده از نانومواد در تسهيل جدايش نفت و
گاز در داخ��ل مخزن و افزاي��ش در جدايش
موث��ر نف��ت و آب نم��ك در مخ��ازن و
تفكيكگرهاي س��طحي ،كاهش آلودگي با
كاربرد نانوفيلترهاي جاذب تركيبات غيرآلي
نفت و بخارات آن (شكل ،)5-تسهيل كاهش
آلودگ��ي ب��ا كارب��رد نانوكاتاليس��تها در
جداس��ازي H2S, H2O ,COو  CO2از گاز
طبيعي ،تزريق هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي در
مخازن توس��عه يافته ب��ا هدف انس��داد منافذ
توليد كننده آب و گاز ،استفاده از نانوغشاهاي
پليمري با هدف افزايش پايداري نانوذراتي كه
در ش��رايط دما و فشار باالي زيرزمين كاربرد
دارند ،استفاده از نانو غشاها در حذف واكس و
اكسيدهاي فلزي ،حذف تيوفنها و تيولهاي
همراه نفت با استفاده از نانوكاتاليستها ،تبديل
نفتس��نگين ب��ه نفتس��بك(فرآيند
هيدروكانورژن) ،بهبود روشهاي تزريق بخار
و تولي��د از مخ��ازن نفتس��نگين ب��ا افزودن
نانوكاتاليزوره��ا ب��ه بخار تزريق��ي و افزايش
راندم��ان جاروبي آن در كن��ار جلوگيري از
ات�لاف ان��رژي بخار ،س��اخت پمپه��اي ريز
درونچاهي در ابعاد سلول ،كاربرد نانوجاذبها
با هدف ح��ذف آلودگيهاي درياي��ي در اثر
نش��ت نفت ،كارب��رد نانو اس��فنجها با هدف
افزايش عمر مفيد لولههاي دريايي انتقال نفت
و گاز و  ...از جمله كاربردهاي فناوري نانو در
فرآيند توليد از ميادين نفت و گاز است [.]6 ،2

 -2-3-2بررس�ي و ارائه راهكار براي يكي از
مهمترين مشكالت ايران در بخش استخراج

با توجه اينكه در ايران افت فش��ار ش��ديد
ته چاهي ناش��ي از تشكيل پوس��ته(و ناكامي
س��يال در رس��يدن به س��طح زمين) از جمله
مش��كالت اصل��ي بهره ب��رداري از چاههاي
تعمي��ري و در دس��ت تعمير اس��ت ،به نظر
ميرس��د ك��ه ورود فن��اوري نان��و يك��ي از
ملزومات بخش استخراج است كه تا به حال
از آن در هيچيك از بخش��هاي خود استفاده
نكرده است .انجام عمليات اسيدزني سنتي با
هدف حذف پوس��ته و بهب��ود توليد از چاه،
روش متداولي اس��ت ك��ه در ايران(با هدف
رفع مشكل افت فشار ته چاهي) به دفعات از
آن استفاده مي ش��ود .اين درحالي است كه
كاربرد اين روش به صورت سنتي در مواردي
نه تنها باعث بهبود شرايط توليدي نمي شود،
بلكه گاهي واكنش��هاي ش��يميايي ناخواسته
در نتيجه برهم كنش اس��يد تزريقي و سنگ
مخزن منجر به تخريب سازند ،تغييرات منفي
خواص مخزني سنگ(نفتدوستي) و حتي در
م��واردي باعث از دس��ت دادن چاه و مخزن
در آن ناحيه از ميدان مي شود .ازاينرو ،به نظر
ميرسد كه از منظر كاربرد فناوري هاي نوين
و كارب��ردي ،كاربرد نان��وذرات افزودني به
اسيدهاي تزريقي يكي از بهترين راه حل هاي
حذف يا به حداقل رساندن افت فشار اضافي
ته چاه ناشي از تش��كيل پوسته است(ممكن
اس��ت اين افت فش��ار غير از تشكيل پوسته،
دالي��ل مختل��ف ديگ��ري داش��ته باش��د).
چراك��ه اي��ن ذرات دركنار بهب��ود عملكرد
اس��يد تزريقي(و به حداقل رس��اندن دفعات
اس��يدكاري) ،مانع��ي در براب��ر واكنش آن
با س��نگ مخ��زن و عواق��ب ناخواس��ته آن
هس��تند و با محيط زيست سازگاري مطلوبي
دارن��د .بديهي اس��ت كه كاربرد اس��يدهاي
داراي نانوذرات فعال كه از تخريب س��ازند
جلوگيري مي كنند ،منافع مالي زيادي را نيز
به دنبال خواهد داشت.
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-4-2مهندسي و مديريت مخازن نفت و گاز

مديري��ت مخ��ازن هيدروكرب��وري جزء
وظايف مهندس��ان مخزن بهش��مار ميآيد؛
مهندس��اني كه وظايف آنها با توليديش��دن
مخزن آغاز ميشود و بايد با توجه به چالشهاي
خاص هر مخزن و براساس شرايط مخزني و
عملياتي ،تصميمات صحيحي راجع به توليد
اتخ��اذ نمايند .ازاينرو ،ارتب��اط نزديكي ميان
فعاليتهاي مهندسان و مديران مخزن با مديران
بهرهب��رداري وج��ود دارد .بهعبارتي ديگر،
هدف اصلي دو بخش اس��تخراج و مديريت
مخزن ،بهبود ش��رايط توليدي اس��ت؛ با اين
تفاوت كه تصميمات توليدي مديران مخزن
ب��ا در نظر گرفتن زم��ان و دورههاي توليدي
اتخ��اذ ميش��ود ،چراكه معم��والً هر مخزن
هيدروكربوري در عمر توليدي خود بهترتيب
سه دورهي افزايش دبي ،تثبيت دبي و كاهش
دبي(يا ترك مخزن) را تجربه مي كند .وظيفه
مهندس��ان مخزن ،طوالنيتر ك��ردن هر چه
بيش��تر دوره مياني اس��ت كه امروزه با ورود
فن��اوري نانو ميتوان از كاربردهاي آن در اين
بخش بهرهمند گرديد.
 -1 -4-2روش�هاي ازدياد برداشت و جايگاه
آن در ايران

در مهندس��ي مخ��ازن ب��ه روش��هايي كه
با ه��دف تولي��د بخش��ي از نف��ت باقيمانده
مخزن(نفتي كه توسط روشهاي قبلي به توليد
نرس��يده اس��ت) و افزايش درص��د بازيافت
نهاي��ي مخزن طراحي و پيش��نهاد ميش��ود،
روشهاي ازدياد برداشت ميگويند .روشهاي
ازدياد برداش��ت بايد براس��اس حجم ذخاير
قابل برداشت ،جنس س��نگ و سيال مخزن،
مكانيسمهاي فعال مخزني ،شرايط اقتصادي-
عملياتي ،شرايط سياسي و ...براي يك مخزن
خاص از سوي مهندسان مخزن پيشنهاد شوند.
بهعبارتديگر ،هدف از كاربرد اين روشهاي
پيشرفته(روش��هاي ثالثيه) كه اغلب براساس
تزريق يك س��يال خارجي به مخزن اس��توار

38

هستند ،توليد بخش��ي از ذخاير قابل برداشت
از مخزن اس��ت ك��ه با مكانيس��مهاي طبيعي
مخزن يا روشهاي ثانويه(تزريق آب و تزريق
غيرامتزاجي گاز) قابل توليد نيست .دربهترين
شرايط ،معموالً تنها  30تا  40درصد نفت قابل
برداش��ت مخزن از كاربرد مجموع روشهاي
اوليه و ثانويه حاصل ميشود.
روش��هاي حرارتي(تزريق بخار ،آبگرم)،
ش��يميايي(تزريق پليمر ،ح�لال و مواد فعال
س��طحي) و تزري��ق امتزاج��ي گازها(تزريق
گازهاي هيدروكربوري ،دياكس��يدكربن)،
س��ه روش كلي ازدياد برداشت از مخازن به
حس��اب ميآيند .دراينمي��ان ،تزريق گاز به
مخازن نفتي هماكنون تنها روش��ي است كه
از آن ب��ه عن��وان روش ازدياد برداش��ت در
ايران اس��تفاده ميش��ود .معموالً اين فرآيند
را ميت��وان به دو ش��كل امتزاج��ي با نفت و
غيرامتزاجي انجام داد .در روش غيرامتزاجي،
گاز ب��ا نفت مخزن اختالط نمي يابد و هدف
اصل��ي آن رانش نف��ت به س��مت چاههاي
توليدي اس��ت .ام��ا در روش امتزاجي ،گاز
با تركيب و فش��ار مشخصي(براس��اس نتايج
شبيهس��ازي مخزن) به مخزن تزريق ميشود
ك��ه از اختالط آن با نفت مخزن ،نفت متورم
ش��ده ،خواص فيزيكي و ش��يميايي آن تغيير
مي كند و توليد آن با س��هولت بيشتري انجام
ميپذيرد.
بررس��ي مخ��ازن هيدروكرب��وري تحت
تزري��ق گاز در ايران نش��ان مي ده��د كه از
روش غيرامتزاجي(تزريق در كالهك گازي
كه با هدف فشارافزايي مخزن انجام مي شود)
به مراتب بيش��تر از تزريق امتزاجي اس��تفاده
مي شود .از اينرو ،با توجه به تعريف روشهاي
ازدياد برداش��ت به عنوان كليه روشهايي كه
عالوه بر ران��ش نفت ،تزريق س��ياالت آنها
منجر ب��ه تغيير خواص فيزيكي و ش��يميايي
نفت مخزن مي شود ،ميتوان نتيجه گيري كرد
كه كاربرد روشهاي ازدياد برداشت در ايران
هنوز مرسوم نشده است.

فشار نسبتاً باالي مخازن نفتي ،در دسترس
ب��ودن گاز همراه و غيرهم��راه فراوان جهت
تزري��ق غيرامتزاج��ي ،هزينه ب��االي برخي
از روش ه��اي ازدي��اد برداش��ت در ابتداي
كاربرد ،كربناته و ش��كاف دار بودن مخازن
به عن��وان ويژگي اصلي و غالب اكثر مخازن
ِ
مطل��وب كاربرد اغلب
ايران(چراك��ه نتايج
روش ه��اي ازدي��اد برداش��ت در مخ��ازن
ماسه سنگي حاصل شده است) و  ...از جمله
چالش هاي كاربرد اي��ن روش ها در صنعت
نفت ايران به شمار مي آيد.
ام��ا عليرغم اينك��ه تاكن��ون در ايران به
شكل جدي از روشهاي ازدياد برداشت در
ابعاد ميداني استفاده نشده است ،اما مطالعات
صنعتي و رس��الههاي دكتري و كارشناس��ي
ارش��د فراواني در اين زمينه به ثبت رس��يده
اس��ت .امكانس��نجي تزريق بخار به چندين
مخزن نفتس��نگين دريايي و بررسي تزريق
پليمر و مواد ش��يميايي با هدف افزايش توليد
از مخازن تخليه ش��ده يا مخازني كه استمرار
توليد نفت آنها با مش��كالت فراواني همراه
بوده اس��ت ،تنها بخش اندك��ي از آمادگي
صنعت نفت ايران جهت كاربرد اين روشها
در آينده است .از اينرو ،با توجه به وضعيت
توليد نف��ت ايران و نياز كش��ور ب��ه كاربرد
روشهاي ازدياد برداشت در آينده نزديك،
آگاهي از تغييرات و اصالحاتي كه روشهاي
ازدياد برداشت با ورود فناوري نانو دستخوش
آن شدهاند(با توجه به ويژگي خاص مخازن
كربناته ايران) ،اجتنابناپذير است.
 -2-4-2برخي كاربرده�اي فناوري نانو در
بخ�ش ازدي�اد برداش�ت و مباح�ث مرتبط با

مديريت مخازن

كارب��رد نان��وذرات افزودني به س��ياالت
تزريقي با هدف بهينه س��ازي نسبت تحرك
سيال تزريقي به نفت مخزن و افزايش راندمان
جاروبي ميكروس��كوپي و ماكروس��كوپي،
اندازه گي��ري م��داوم دب��ي ،فش��ار و ديگر
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پارامترهاي توليدي با استفاده از نانوحسگرها،
كاربرد نانوغش��اها با ه��دف افزايش قابليت
امتزاج پذيري سياالت تزريقي(به ويژه گازها)
در دما و فش��ارهاي عمليات��ي با نفت مخزن،
انس��داد نواحي ای از مخزن كه مشكالتي را
در روند توليد بوجود آورده اند (مانند هجوم
آب يا گاز از ش��كاف هاي ب��زرگ مخازن
كربناته ،تغيير خواص مخزني مخازن كربناته
از نفت دوس��تي به آب دوس��تي با استفاده از
نانوذرات��ي كه روي س��نگ مخزن ته نش��ين
مي ش��وند و در نتيج��ه بهبود نس��بي ضريب
بازياف��ت اين مخازن ،تش��خيص و بررس��ي
بهت��ر رون��د حرك��ت و جابجايي س��ياالت
تزريقي در مخزن با اس��تفاده از نانوردياب ها
و  ...گوش��ه اي از كاربردهاي فناوري نانو در
بخش مهندسي و مديريت مخازن نفت و گاز
است .به عبارتي ديگر ،امروزه فناوري نانو به
بهبود عملكرد نيروها و مكانيسم هاي رانشي
فعال در مخزن ،پديده هاي س��طحي و جذب
و به طوركل��ي ،روش هاي ازدياد برداش��ت،
كمك شاياني كرده است.
يكي ديگر از كاربردهاي نانوذرات ،اضافه
كردن نانوذرات آزمايش شده به سيال تزريقي
و افزايش ويس��كوزيته س��يال تزريقي(بدون
افزايش دانس��يته) اس��ت .بديهي است كه با
افزايش ويسكوزيته ی سيال تزريقي ،به دليل
كاه��ش تحرك پذي��ري آب در فرآين��د
س��يالب زني ،نس��بت تحرك  پذيري آب به
نفت كاه��ش يافته و پديده انگشتي-ش��دن

س��يال تزريقي(كه مانع��ي در برابر جاروب
ش��دن صحيح نفت مخزن است) ،به حداقل
مي رس��د .عالوه براين ،كاربرد نانوروبات ها
و تأثيرش��ان بر كاهش خطاي نمودارگيري،
از ديگر مزيت هاي فناوري نانو اس��ت[ .]4با
كمك اين فناوري مي ت��وان اثرات محيطي
موثر ب��ر عمليات نمودارگيري را كاهش داد
يا به حداقل رس��اند كه اي��ن موضوع باعث
ش��ناخت و ارزيابي هر چه دقيق تر مهندسان
مخزن از رفتار اس��تاتيك و ديناميك مخزن
منجر خواهد شد.
نتيجهگيري

ام��روزه فناوري نانو ب��ه راهي جهت تغيير
ديدگاه هاي ما نس��بت به اكتشاف ،حفاري،
استخراج و مديريت ميادين نفت و گاز تبديل
شده اس��ت .از اين رو در اين مقاله ،با هدف
مرور و شناخت بيشتر كاربردهاي فناوري نانو
در صنعت نفت ،عمده ترين مشكالت بخش
باالدستي صنعت نفت ايران(كه رفع آن ها به
پيشرفت و توس��عه كوتاه مدت مي انجامد)،
بررسي شد و راهكارها و پيشنهاداتي با هدف
رفع يا ب��ه حداقل رس��اندن آن ها براس��اس
نيازهاي نانوتكنولوژيكي ارائه گرديد.
محصوالتي از نان��و كه در اين مقاله مرور
ش��دند به س��ادگي نش��ان مي دهد ك��ه اين
فن��اوري در صنعت باالدس��تي از قابليت ها و
كاربردهاي فراواني مانند نانوسياالت(بخش
حف��اري) ،نانومواد(بخ��ش حف��اري)،

نانوحسگرها(بخش اكتشاف) ،نانوذرات(در
بخش اس��تخراج و مديري��ت مخازن نفت و
گاز) و  ...برخوردار اس��ت كه تاكنون نتايج
ميدان��ي مطلوبي از كاربرد آن ها در برخي از
كش��ورهاي توليدكننده نفت و گاز به دست
آمده است.
در حقيقت ،هر چند اين فناوري در ابتداي
راه خوي��ش اس��ت و هن��وز در م��واردي با
چالش هايي در زمين��ه كاربرد ميداني مواجه
است(ناپايداري نانوذرات در شرايط دمايي و
فش��اري اعماق زمين و هرزروي ناخواس��ته
نانوذرات ،مشكالت تكنولوژيكي حل نشده،
مق��رون به صرفه نبودن و  ،)...اما آگاه كردن
بخ��ش باالدس��تي نس��بت ب��ه م��واردي كه
كاربرد ها و مزاياي آن كام ً
ال به اثبات رسيده
اس��ت ،ضروري اس��ت .چراكه به طوركلي،
س��نتي بودن فرآيند تولي��د ،ارتباط ضعيف
صنعت نفت با مراجع توس��عه فناوري نانو در
اي��ران و آگاهي ضعي��ف و ع��دم تمايل به
ريس��ك پذيري در هزينه هاي اوليه مربوط به
اين فناوري از سوي مديران ارشد ،سبب شده
است تا هم چنان با مشكالت صنعت نفت در
بخش باالدستي ،به صورت ناقص و ناكارآمد
برخ��ورد ش��ود .هم چنين ،به نظر مي رس��د
كاربرد فناوري نانو با اولويت بخش حفاري
و در قالب روش هاي چاه محور كه به برخي
از آن ها اشاره شد ،بهترين راه شروع توسعه و
پيشرفت كوتاه مدت و رفع مشكالت عملياتي
و اقتصادي با كمك اين فناوری است.
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