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 فنی مهندسیي دانشکده

  مهندسی شیمیگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  پیشرفتهگرایش  مهندسی شیمیي در رشته

  

  عنوان:

ده با نانو ها و نشاسته عامل دار شي اثر نانو ذرات، قوام دهندهبررسی و مقایسه

  در گل حفاري الکتریکیذرات، بر خواص رئولوژیکی، هدایت حرارتی و 

  

   :راهنما اساتید

  دکتر امیر حیدري

  دکتر مسلم فتاحی

  

 :مشاور استاد

  دکتر عبدالرضا محمدي

  

  

 :پژوهشگر

 نژادلیمو صالح

  

 96تابستان 
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  لیمو: نام                                               نژادحصال: دانشجو خانوادگی نام 

ها و نشاسته عامل دار شده با نانو ذرات، بر خواص ي اثر نانو ذرات، قوام دهندهبررسی و مقایسه :نامهپایان عنوان

  در گل حفاري الکتریکیرئولوژیکی، هدایت حرارتی و 

  ر مسلم فتاحیدکت -دکتر امیر حیدري :راهنما اساتید 

  دکتر عبدالرضا محمدير: مشاو استاد 

   مهندسی شیمی :رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                   پیشرفته                :گرایش

  99ات:صفح تعداد                           27/06/96 دفاع: تاریخ           هندسیفنی م :دانشکده 

  :چکیده

یابی به باشد. انتخاب مناسب سیال حفاري جهت دستو گاز میحفاري یکی از مهمترین فرآیندها در صنعت نفت 

 آهن دیو اکس يرو دیاکس يفلزرات باشد. در این پژوهش ابتدا نانو ذها ضروري میوري و حداقل هزینهحداکثر بهره

سنتز شده و با توجه به آزمایشات اولیه نانو ذرات اکسید روي جهت ادامه کار انتخاب شدند، سپس تاثیر نشاسته به 

صوت کردن به عنوان همگن کننده بر روي برخی از و زمان مافوق فلزي اکسید روي عنوان پلیمر طبیعی، نانو ذرات

ي پایه آبی بررسی شده است. آزمایشات بر اساس طرح مرکب مرکزي طراحی شده و نتایج خواص کاربردي گل حفار

-ته کمترین مقداررسانایی حرارتی و الکتریکی و  بیشترین مقداربا استفاده از روش سطح پاسخ بررسی و بهینه شد. 

دست آمد. مقادیر پیش دقیقه به  30و زمان مافوق صوت اکسید روي نانو ذره  %80/0نشاسته،  %80/0در  نشینی

میکرو زیمنس بر  91/508تر کلوین، وات بر م 60/0بینی شده براي هدایت حرارتی و الکتریکی و ته نشینی به ترتیب 

درصد نشاسته،  82/0رئولوژیکی، در مقادیر درصد بود. همچنین گل حفاري بهینه از نظر خواص  54/8متر و سانتی

میلی  56/45دقیقه زمان مافوق صوت به دست آمد. به ترتیب مقادیر  01/65درصد نانو ذره اکسید روي و  20/0

 میلی پاسکال بر میلی پاسکال ثانیه 43/19میلی پاسکال ثانیه و  44/3میلی پاسکال ،  08/66، 48/0پاسکال ثانیه، 

به دست  براي شاخص غلظت، شاخص رفتار جریان، نقطه تسلیم، ویسکوزیته پالستیک و پارامتر رقیق شدگی برشی

  آمد.

  

  سیال حفاري پایه آبی، خواص کاربردي، نشاسته، نانو ذرات اکسید روي، روش سطح پاسخ.: هاواژه کلید
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  بلفهرست مطا

  صفحه  شماره و عنوان مطالب
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  9  ........................................................ ................................ ................................   يحفار گل در نشاسته کاربرد  3- 2

  9  ................................. ................................ ................................ ................................   نشاسته اصالح يهاروش  4- 2

  9  ...................................... ................................ ................................ ................................   ییایمیش اصالح  4-1- 2

  10  ..................................... ................................ ................................ ................................   یکیزیف اصالح  4-2- 2

  12  ...................................... ................................ ................................ ................................   یمیآنز اصالح  4-3- 2

  12  ...................................... ................................ ................................ ................................   یکیژنت اصالح  4-4- 2

  13  ............................................................. ................................ ................................   نشاسته از استفاده بیمعا  5- 2
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  15  .......................... ................................ ................................   يحفار الیس در ها یافزودن نانو يکاربردها 10- 2

  16  ............................................................ ................................   چاه يداریپا و الیس يهرزرو کنترل  1- 10- 2
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  17  ....................................................... ................................ مخزن يباال فشار و دما چالش با مقابله  5- 10- 2
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  18  .................................................... ................................ ................................   ذراتنانو  از استفادهمشکالت 11- 2
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  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   (YP) میتسل نقطه  5- 12- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   ياژله استحکام  6- 12- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   (AV) يظاهر تهیسکوزیو  7- 12- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   (EV) موثر تهیسکوزیو  8- 12- 2
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  .Error! Bookmark not defined  .......................... ................................   یبالکل - هرشل مدل  4- 13- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   سکویس مدل  6- 13- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   پژوهشروش  16- 2

  پژوهش یشگاهیآزما بخش: سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   استفاده مورد مواد  1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   استفاده مورد يهادستگاه  2- 3
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  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   آهن دیاکس ذرات نانو  3-1- 3
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  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   یکیالکتر تیهدا یبررس  6- 3
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  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   يرئولوژ خواص یسبرر  8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   رهایمتغ سطوح نییتع  9- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   آزمایشاتطراحی 10- 3

  بحث و جینتا: چهارم فصل

 پرتو يانرژ پراش یسنج فیط و (FE-SEM)  یدانیم لیگس یروبش یالکترون کروسکوپیم زیآنال 1- 4

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   شده سنتز ذرات نانو  (EDS) کسیا

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................   يداریپا یرسبر جینتا  2- 4

  .Error! Bookmark not defined  ......................................   یاضیر يهامدل با هاداده برازش  2-1- 4
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  .Error! Bookmark not defined  ....................................   یکیالکتر و یحرارت تیهدا یبررس جینتا  3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ......................................   یاضیر يهالمد با هاداده برازش  3-1- 4

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   يشنهادیپ يهامدل یابیارز  3-2- 4

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   هاپاسخ بر رهایمتغ اثر یبررس  3-3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   يرئولوژ يپارامترها  یبررس جینتا  4- 4

  .Error! Bookmark not defined  ......................................   یاضیر يهامدل با هاداده برازش  4-1- 4

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   يشنهادیپ يهامدل یابیارز  4-2- 4

  .Error! Bookmark not defined  ............................................   هاپاسخ بر رهایمتغ اثر یبررس  4-3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   يساز نهیبه  5- 4

 Error! Bookmarkیکیالکتر و یحرارت تیهدا ،ینینشته درصد يپارامترها يساز نهیبه  5-1- 4

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................................   یکیرئولوژ يپارامترها يساز نهیبه  5-2- 4

  شنهاداتیپ و يریگجهینت: پنجم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   يریگجهینت  1- 5

  .Error! Bookmark not defined  ......................... ................................ ................................   شنهاداتیپ  2- 5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   :مآخذ و منابع فهرست
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  هافهرست جدول

  صفحه  شماره و عنوان جدول

  

  11  ............................................................   یبوم يهانشاسته از یبرخ تیحالل و ونیناسیژالت يدما: 1-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   هامدل جینتا: 2-2 جدول

 Error! Bookmarkیآب هیپا الیس نانو در آنها يپارامترها و یکیرئولوژ يهامدل یبررس: 3-2 جدول

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .....................................   تفادهاس مورد مواد مشخصات: 1-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................  استفاده مورد يهادستگاه مشخصات: 2-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................یبررس مورد يرهایمتغ راتییتغ بازه: 3-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....  رهایمتغ یواقع ریمقاد و شده يکدگذار سطوح: 1-4 جدول

 Error! Bookmark not  ......  ینینشته شاتیآزما در ینینش ته درصد و رهایمتغ سطوح: 2-4 جدول

defined.  
 !Error  .........................   ینینشدرصدته يبرا شده یبررس يهامدل مجموعه از يآمار خالصه: 3-4 جدول

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ...................   پاسخ(ANOVA)  انسیوار زیآنال جینتا: 4-4 جدول

 Error! Bookmark not  ........  یکیالکتر و یحرارت تیهدا شاتیآزما در رهایمتغ سطوح: 5-4 جدول

defined.  
 Error! Bookmark not  هاپاسخ يبرا شده یبررس يهامدل مجموعه از يآمار خالصه: 6-4 جدول

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ...............  هاپاسخ (ANOVA) انسیوار زیآنال جینتا: 7-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................يرئولوژ شاتیآزما در رهایمتغ سطوح :8-4 جدول

 Error! Bookmark notهاپاسخ يبرا شده یبررس يهامدل مجموعه از يآمار خالصه: 9-4 جدول

defined.  
 Error! Bookmark not  .......  یکیرئولوژ يپارامترها  (ANOVA)انسیوار زیآنال جینتا: 10-4 جدول

defined.  
 Error! Bookmark not  .......  یکیرئولوژ يپارامترها )ANOVA( انسیوار زیآنال جینتا: 11-4 جدول

defined.  
یکیالکتر و یحرارت تیهدا ،ینینشته درصد يبرا نهیبه طیشرا در پارامترها ریمقاد: 12-4 جدول

   ................................ ................................ ................................................  Error! Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .......  نهیبه طیشرا در يرئولوژ يپارامترها ریمقاد: 13-4 جدول
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  هافهرست شکل

  صفحه  شماره و عنوان شکل

  

  8  .................................. ................................ ................................ ................................   لوزیآم مریپل ساختار: 1- 2 شکل

  8  ......................... ................................ ................................ ................................   نیلوپکتیآم مریپل ساختار: 2- 2 شکل

  R=H or CH2COONa  .........  10 نشاسته لیمتیکربوکس در نشاسته دهنده لیتشک يواحدها: 3- 2 شکل

 دو ماردون - 4 اکسترودر مخزن -3 یخروج نشاسته - 2 هیپا - 1: یواکنش اکستروژن ستمیس: 4- 2 شکل

  12  ییایمیش مواد محفظه -9 موتور -8 دنده چرخ - 7 نشاسته هیتغذ خط - 6 ییایمیش هیتغذ خط - 5 قلو

  .Error! Bookmark not defined  ........................  یکیالکتر سنج تیهدا دستگاه ریتصو: 1- 3 شکل

) د و ج يرو دیاکس) ب و الف ذرات نانو  یروبش یالکترون کروسکوپیم يهاعکس زیآنال: 1- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   آهن دیاکس

 Error! Bookmark  .  آهن دیاکس) ب يرو دیاکس) الف شده سنتز ذرات نانو EDS فیط: 2- 4 شکل

not defined.  
 !Error  ..................   ینینشته درصد يبرا شده ینیشبیپ ریمقاد مقابل در یواقع ریمقاد نمودار: 3- 4 شکل

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .......  ینینشته درصد يبرا هامانده نرمال ينمودارها: 4- 4 شکل

 !Error  ...............  ینینشته درصد يبرا شده ینیشبیپ ریمقاد مقابل در هامانده ریمقاد نمودار: 5- 4 شکل

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ..................................   ینینشته درصد اغتشاش نمودار: 6- 4 شکل
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 درصد و استهنش درصد) الف ینینشته درصد بر رهایمتغ ریتاث کانتور و يبعد سه ينمودارها: 7- 4 شکل

 زمان و يرو دیاکس نانوذرات درصد) ج صوت مافوق زمان و نشاسته درصد) ب يرو دیاکس ذرات نانو

  .Error! Bookmark not defined  .......................... ................................ ................................   صوت مافوق

) ب ییگرما تیهدا) الف هاپاسخ يبرا شده ینیشبیپ ریمقاد مقابل در یواقع ریمقاد نمودار :8- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................   یکیالکتر تیهدا

 !Error  ....  یکیالکتر تیهدا) ب ییگرما تیهدا) الف هاپاسخ يبرا هامانده نرمال ينمودارها :9- 4 شکل

Bookmark not defined.  
) ب ییگرما تیهدا) الف هاپاسخ يبرا شده ینیشبیپ ریمقاد مقابل در هامانده ریمقاد مودارن :10- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................. ................................ ................................   یکیالکتر تیهدا

 !Error  ....................  یکیالکتر تیهدا) ب ییگرما تیهدا) الف هاپاسخ اغتشاش ينمودارها :11- 4 شکل

Bookmark not defined.  
 درصد و نشاسته درصد) الف یحرارت تیهدا بر رهایمتغ ریتاث کانتور و يبعد سه ينمودارها:  :12- 4 شکل

 !Error  ...............  صوت مافوق زمان و نانوذرات درصد) ج صوت مافوق زمان و نشاسته درصد) ب ذره نانو

Bookmark not defined.  
 درصد و نشاسته درصد) الف یکیالکتر تیهدا بر رهایمتغ ریتاث کانتور و يبعد سه ينمودارها :13- 4 شکل

 !Error  ...............  صوت مافوق زمان و نانوذرات درصد) ج صوت مافوق زمان و نشاسته درصد) ب ذره نانو

Bookmark not defined.  
 انیجر رفتار شاخص) الف هاپاسخ يبرا شده ینیشبیپ ریمقاد مقابل در یواقع ریمقاد نمودار :14- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  کیپالست تهیسکوزیو) د میتسل نقطه) ج يداریپا شاخص) ب

) ج يداریپا شاخص) ب انیجر رفتار شاخص) الف هاپاسخ يبرا هامانده نرمال ينمودارها :15- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................   کیپالست تهیسکوزیو) د میتسل نقطه

 رفتار شاخص) الف هاپاسخ يبرا شده ینیشبیپ ریمقاد مقابل در هامانده ریمقاد نمودار :16- 4 شکل

 Error! Bookmark not  .........  کیپالست تهیسکوزیو) د میتسل نقطه) ج يداریپا خصشا) ب انیجر

defined.  
 میتسل نقطه) ج يداریپا شاخص) ب انیجر رفتار شاخص) الف هاپاسخ اغتشاش ينمودارها :17- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   کیپالست تهیسکوزیو) د

 درصد و نشاسته درصد) الف يداریپا شاخص بر رهایمتغ ریتاث کانتور و يبعد سه ينمودارها :18- 4 شکل

 !Error  ...............  صوت مافوق زمان و نانوذرات درصد) ج صوت مافوق زمان و نشاسته درصد) ب ذره نانو

Bookmark not defined.  
 و نشاسته درصد) الف انیجر رفتار شاخص بر رهایمتغ ریتاث کانتور و يبعد سه ينمودارها :19- 4 شکل

 !Error  ...صوت مافوق زمان و نانوذرات درصد) ج صوت مافوق زمان و نشاسته درصد) ب ذره نانو درصد

Bookmark not defined.  
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 ذره نانو و نشاسته درصد) الف میتسل نقطه بر رهایمتغ ریتاث کانتور و يبعد سه ينمودارها :20- 4 شکل

 Error! Bookmark  ..  صوت مافوق زمان و نانوذرات درصد) ج صوت مافوق زمان و درصدنشاسته) ب

not defined.  
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  مقدمه 1- 1

 و گرانبهـا، آب  زمینی مانند نفت، گاز، فلزات زیر مهم مواد بازیابی ندي تعیین کننده برايفرای حفاري

وري توسعه مناسب این عملیات نقش مهمی در بهره. )Sarkar et al., 2011(باشد می طبیعی منابع دیگر

 هايچاه شود. درکشیده می بیرون چاه درون پیوسته از طور به حفاري، از حاصل هايچاه دارد. سنگ ریزه

 میلـه  یـک  از طریـق  فشـار  تحـت  گاز یقتزر با هاکردن سنگ ، خارج) صد متر چند از کم (کمتر عمق با

-چاه در .شودمی خارج چاه و حفاري لوله میان فضاي ها از راهشود و سنگ ریزهمی انجام خالی تو حفاري

 در را شـود. ایـن سـیاالت   ها استفاده مـی کردن سنگ ریزه خارج براي آب یا سیاالت دیگر از عمیق هاي

از لحاظ تاریخی هـدف اول در  . )Tour et al., 2012(ویند گمی 1حفاري گل یا و حفاري سیاالت حالاصط

ها از جلو مته اي براي حمل و حذف قلوه سنگاستفاده از سیاالت حفاري به کارگیري آن به عنوان وسیله

هـاي  هـاي مختلـف، کـارایی   حفاري بود. اما در حال حاضر با توجه به وظایف سیاالت حفاري در عملیات

نشـینی آنهـا،   ها و جلـوگیري از تـه  توان به تعلیق قلوه سنگشود که مینوعی در ساخت آن دنبال میمت

ها و مته حفاري، کاهش اصطکاك بین تشکیالت و تجهیزات حفاري، حفظ ثبات چـاه و  خنک کاري لوله

  .) ;Caenn et al., 2011 Li et al., 2015(جلوگیري از فرو ریختن آن اشاره کرد 

در شرایط مختلف  به طور معمولسیاالت حفاري مختلف مانند سیاالت پایه آبی، پایه نفتی و هوا 

باشند که ین آنها سیاالت پایه آبی میگیرند. در میان این سیاالت متداولترحفاري مورد استفاده قرار می

باشند تر میشوند و نسبت به سیاالت پایه نفتی مقرون به صرفهها استفاده میدرصد چاه 80تقریبا در 

)Sadeghalvaad & Sabbaghi, 2015(. يو جهان دارا رانیدر ا يحفار اتیدر عمل االتینوع س نیا 

توان یآنها م هیگردد. جهت تهیباز م 1844به سال  االتینوع س نیستفاده از اا .کاربرد هستند نیشتریب

 واعمختلف و ان يهانمک ،یمواد رس رینظ گرید هايودنیآب همراه با افز ایآب شور و  ن،یریاز آب ش

  شود. یم لیو جامد تشک عیاز دو فاز ما االتیس نیا ینمود. به طور کلها استفاده مریپل

  عیفاز ما  •

شور، سخت و سبک باشد.  ن،یری: شيهاتواند شامد انواع آبیطور که گفته شد مهمان عیما فاز

داشته باشد  يکمتر میزیو من میست که امالح نمک، کلسا یآب ي،استفاده در گل حفار يآب برا نیبهتر

بازده  رندیگیممورد استفاده قرار  یکنترل افت صاف ایو  تهیسکوزیو جادیا يکه برا يآب مواد نیدر ا رایز

  خواهند داشت. يشتریب

  فاز جامد   •

  وجود دارند: یآب هیپا االتیدو نوع ذرات جامد در داخل س معموال

                                                
1  Drilling mud 
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  ) جامدات فعال  الف

گذاشته و باعث  ریتاث يبر خواص گل حفارذرات  نیواکنش با آب را دارند. وجود ا تیذرات قابل نیا

مناطق  يهاوارهید يمناسب رو کیک لتریف جادیها و احمل کنده تیباال بردن ظرف ته،یسکوزیو شیافزا

   یآل يدهای. مانند خاك رس و کلوئشودیم رینفوذ پذ

  فعال  ری) جامدات غ ب

  .)Fink, 2015( تیبارمانند  شودیوزن به گل افزوده م شیافزا يبرا هستند که یجامدات

  پژوهشو هدف  اهمیت ضرورت، 2- 1

گذاري در حفاري یک چاه نفتی هاي سرمایههزینه سیستم سیال حفاري اغلب یکی از بزرگترین هزینه

هـاي نفـت را   هاي حفاري چـاه درصد) از کل هزینه 18تا  15سیاالت حفاري حدود یک پنجم (باشد. می

اي کارآمد در حفاري، خـواص سـیال   از برنامهاطمینان ها و براي به حداقل رساندن هزینهشود. شامل می

ترکیبـاتی  . ) ;Nasser et al., 2013 Ragab & Noah, 2014(باید پیوسته در عملیات حفاري حفظ شود 

شوند بر خواص رئولوژي، هدایت حرارتی و الکتریکی آن تـاثیر مـی گـذارد.    که به سیال حفاري اضافه می

ت در این سیاالت سبب بهبود این خواص شـده، همچنـین بـه دلیـل افـزایش هـدایت       استفاده از نانو ذرا

حرارتی در این نانو سیاالت تجهیزات حفاري مثل مته حفاري سـریع تـر خنـک شـده و رانـدمان سـیال       

توان به عدم پایـداري، تـه نشـینی،    اما از مشکالت این نانو ذرات در سیال حفاري می رود.حفاري باال می

که به منظور اصالح آن نیاز به اضافه کردن قوام دهنده هـایی   جاري و کلوخه شدن اشاره کردفرسایش م

  شود. مثل پلیمرها احساس می

در گل حفاري، پلیمرهاي طبیعی اصالح شده بسیار پرکاربردند، سلولز و نشاسـته دو پلیمـر طبیعـی     

گیرند. در واقع تعداد زیادي از رار میهستند که براي تولید پلیمرهاي طبیعی اصالح شده مورد استفاده ق

پلیمرها در آب محلول نیستند بنابراین در گل حفاري پایه آبی کاربردي ندارند مگر اینکه اصالحاتی روي 

آنها انجام شود. جهت ایجاد خاصیت انحالل در آب گاهی باید پلیمر اصالح شود این فرایند شامل تغییـر  

ا وجود تمام این موارد استفاده ب .)Lavrenko & Okatova, 1994(ت در واحدهاي تکرار شونده پلیمر اس

لیـه آن کمتـر بـوده و    تر، زیست تخریب پـذیرتر و هزینـه او  از پلیمرهاي طبیعی در صنعت حفاري راحت

باشد. در صورتی که شرایط عملیات حفاري طوري باشد کـه نـوع پلیمـر    دسترسی و تولید آن آسانتر می

پلیمرهاي  تاثیر زیادي در بازده کار نداشته باشد (مثال در بدو عملیات حفاري یا در چاه هاي کم عمق که

تـر  ه از پلیمرهاي طبیعی مقرون بـه صـرفه  طبیعی تحمل شرایط دمایی را در حین حفاري دارند)، استفاد

  .) ;Barrera et al., 2013 Lagarrigue & Alvarez, 2001; Sulaiman & Dolan, 2013(خواهد بود 

اهمیت این پروژه، در مرحله اول، انتخاب نانو ذره و قوام دهنده پلیمري مناسب جهت تولید نانو سیال 
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سـازي ایـن خـواص    باشد، سـپس بـه بهینـه   و بررسی پایداري، خواص هدایت حرارتی و الکتریکی آن می

شود. در مرحله دوم خواص رئولوژي گل حفاري تهیه شده از نانو سیال بررسی شده و بهترین می پرداخته

عملکرد گل از نظر خواص رئولوژي با استفاده از  بهینه سازي شرایط عملیاتی مثل غلظت قـوام دهنـده،   

  آید. میزان نانو ذرات و زمان فراصوت به دست می

  :اشاره کرد توان به موارد زیرمی شودژوهش دنبال میاهدافی که در این پاز جمله مهمترین 

 به جاي  نشینی آنها با استفاده از پلیمرهاي طبیعیبهبود پایداري نانو ذرات و جلوگیري از ته

 کتانت هاستفاده از مواد شیمیایی و سورفا

 نشینی سـیال پایـه نـانویی مـورد     بهبود و بهینه سازي خواص هدایت حرارتی، الکتریکی و ته

 استفاده در تهیه گل 

 اسـتحکام   ق،یـ تعل تیخاصـ  م،ینقطه تسل ،يگرانرو ي مانند:گل حفار خواص رئولوژي میتنظ

 جهت کارایی مناسب آن در تمیزکاري چاه ینیژالت

 

  روش پژوهش 1-3

 
سپس با استفاده از نـانو ذرات سـنتز شـده، نـانو      شوند.ذرات اکسید فلزي مورد نظر سنتز میابتدا نانو

مختلف نانو ذرات و قوام دهنده تهیه شده و با استفاده از دستگاه مافوق صـوت در   رصدهايدسیاالت در 

نشینی، حرارتی، الکتریکـی و رئولـوژیکی   تههاي شود. سپس از دیدگاهاکنده میهاي مختلف پرمدت زمان

  شود.سبت به ارزیابی خصوصیات اقدام مین

  

  روش تهیه سیال پایه 1-3-1

یه، حل هاي مختلف به عنوان عامل تعلیق نانو ذرات و ویسکوز کننده در سیال پادابتدا نشاسته با درص

شود. نانو ذرات ابتدا به صورت پودري تهیه و هاي مختلف به آن اضافه میشده سپس نانو ذرات در درصد

شود. جهت پراکندگی بهتر و یک دست شدن سیال پایه از حمام مافوق صوت، استفاده سپس استفاده می

  هاي مختلف انجام می گیرد. شود. عمل مافوق صوت کردن نانو سیال در مدت زمانمی

  

 بررسی میزان ته نشینی  1-3-2

شـود.  جهت بررسی میزان ته نشینی نانو ذرات در سیال پایه از دستگاه اسـپکتروفتومتر اسـتفاده مـی   

هاي مختلـف از نـانو   درصد ه و زمان مافوق صوت در تعلیقنشاست دف از این آزمون بررسی تاثیر درصده
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درجـه   25ها پس از آماده سـازي در دمـاي   باشد. نمونهها میذرات و پیشگیري از تجمع و ته نشینی آن

-یمـ  خوانده نور جذب زانیم ياقهیدق 30 یزمان يهاشده و در بازه ختهیدستگاه ر درون سلسانتیگراد 

  .شود

  

  اندازه گیري هدایت حرارتی 1-3-3

درجه سانتیگراد با اسـتفاده از هـدایت سـنج     25نانو سیال هاي آماده شده، در دماي  هدایت حرارتی

  گرمایی به روش سیم داغ گذرا اندازه گیري می شود. 

  

  اندازه گیري هدایت الکتریکی 1-3-4

شود. پـس از آمـاده   گرفته می 1هدایت الکتریکی نمونه ها با استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی

-دقیقه 30هاي زمانی شود. در بازهها را داخل ظرف ریخته و ساکن نگه داشته میال پایه، نمونهسازي سی

  شود.اي هدایت الکتریکی آنها گرفته می

  

  بررسی مشخصات رئولوژي  1-3-5

جهت بررسی پارامترهاي رئولوژیکی، پس از تهیه سیال پایه به آن بنتونیت حفاري با مقدار مشخصی 

  شود. گیري میپس از تهیه گل، خواص رئولوژي با استفاده از دستگاه رئومتر، اندازهشود. اضافه می

  

  

  

 
                                                
1 . Electrical conductivity 
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  فصل دوم

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش

  

  

  

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهشفصل دوم:  2
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  مقدمه 1- 2

هاي حفاري بدون افزودنی قادر به ارائه خواص مطلوب هاي نفت و گاز، گلدر طول فرآیند حفاري چاه

ها جهت تغییر خواص گل براي بهبود انجـام عملیـات   ر حفاري نخواهند بود. بنابراین شماري از افزودنید

چندین ماده است. از  سیال حفاري ترکیبی. )Nwosu & Ewulonu, 2014( شودحفاري به آن اضافه می

ها)، عوامل کنندهها (پخشکنندهها، دیسپرسافزا، ویسکوزکنندهتوان به مواد وزناز جمله مواد افزودنی می

هـا و  هـا، امولسـیفایر  کتانتهـا، سـورف  کننـده هـاي شـیل، روان  دهکننده هرزروي سیال، تثبیت کننکنترل

مواد افزودنی مـورد اسـتفاده بـه منظـور بهبـود      . )Makonjwa, 2015(کرد هاي خوردگی اشاره بازدارنده

هاي دفن هاي سطحی و زیرزمینی در محلشوند که آلودگیکیفیت و عملکرد مایعات حفاري استفاده می

هـاي  هاي زیست محیطی و فشـار سـازمان  کنند. با توجه به افزایش آگاهیزباله و محیط اطراف ایجاد می

دد و بهبود صنعت نفت در راستاي حفظ محیط زیسـت حـائز   محیط زیست در سراسر جهان، ارزیابی مج

هاي عمیـق،  عالوه بر مشکالت زیست محیطی در حفاري چاه. )Apaleke et al., 2012(باشد اهمیت می

شود. از جمله مشـکالتی  هاي حفاري میاثرات منفی بر عملکرد گلمشکالت ناشی از دماهاي باال موجب 

اي شدن بیش از حـد و سـپس   توان به ژلهکه در فرموالسیون سیال حفاري در دماي باال مطرح است می

- هایی میبی اثر شدن گل اشاره کرد. به همین دلیل براي حفظ ثبات گل در دماهاي باال، نیاز به افزودنی

با توسعه مواد افزودنی جدید (پلیمرها) که مقاومت بهتري در عملیات حفاري دمـا بـاال    توانباشد که می

اي رواج پیدا کرده دارند انجام شود. بر این اساس استفاده از پلیمرهاي طبیعی و مصنوعی به طور گسترده

  .).Ahmed-Haras et al(است 

هاي تولید شده از پلیمرهایی است که خواص زیست تخریب تخریب پذیر، گل هاي پلیمري زیستگل

پذیري بیولوژیکی یا حساس به میکروارگانیسم دارند. تا به حال چندین پلیمر زیست تخریب پذیر ماننـد  

نشاسته، صمغ زانتان، صمغ گوار و سلولز در تهیه گل حفاري استفاده شده است. نشاسته پلیمري طبیعی 

. این مواد به دلیل )Chikendash et al., 2012(باشد توده زیستی فراوان موجود در طبیعت می و دومین

باشـند  هاي سیاالت حفاري مـی ت زیست محیطی از بهترین افزودنیغیر سمی بودن و عدم ایجاد مشکال

)Kok & Alikaya, 2005 Versan Kok & Alikaya, 2003; (.  

 ی نشاسته شیم 2-2

نشاسته یـک کربوهیـدرات پلیمـري متشـکل از واحـد هـاي گلوکوپیرانـوز اسـت کـه بـا پیونـدهاي            

هـاي مختلـف از    n، بـا  n)5O10H6(Cگلوکواکسیداز به هم متصل شده است. فرمول شیمیایی تقریبی آن 

این پلیمر بعد از سلولز دومین توده زیسـتی فـراوان    .)Thomas, 1982(باشد چند صد تا یک میلیون می

 وپکتین تشـکیل شـده اسـت.   و از دو جزء آمیلوز و آمیل )Katopo et al., 2002( موجود در طبیعت است
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اي بلندي بـا  و آمیلوپکتین پلیمر شاخه هزار 500تا  100آمیلوز پلیمري خطی با وزن مولکولی در حدود 

 .) ;Ademiluyi Taiwo & Kazeem, 2006 Thomas, 1982(باشـد میلیـون مـی   2تـا   1وزن مولکـولی  

تغییـر   نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین بستگی به منشاء و ماهیت نشاسته دارد و این تنوع، رفتار نشاسـته را 

هاي زنجیره خطی اسـت، در نتیجـه جـزء    اي شدن نتیجه پیوند مجدد مولکولدهد. از آنجایی که ژلهمی

معمـوال   .)Amanullah & Long, 2004(اي اسـت  ) نشاسته کنترل کننده رفتـار ژلـه  1-2آمیلوز (شکل 

اي آن، تحرك و جهـت گیـري   ) بزرگ است. اندازه طوالنی و ماهیت شاخه2-2اندازه آمیلوپکتین (شکل 

هـا  دهد. نشاسته به دلیل پیوند هیـدروژنی و سـاختار بلـوري مولکـول    پلیمر در محیط آبی را کاهش می

)Sarker et al., 2013( بنـابراین جهـت آمـاده    آیددر آب سرد حل نشده و به صورت ذرات معلق در می ،

هاي پلیمري با استفاده از نشاسته ابتدا باید پوسته محـافظ آمیلـوپکتینی آن شکسـته شـده و     سازي گل

 ;Amanullah & Long, 2004(آمیلوز آزاد شود. به این فرایند پیش ژالتینه شدن نشاسـته مـی گوینـد    

Chikendash et al., 2012(.  

 
  )Simonides et al., 2002(: ساختار پلیمر آمیلوز 1-2شکل 

 
  )Simonides et al., 2002( : ساختار پلیمرآمیلوپکتین2-2شکل 
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  کاربرد نشاسته در گل حفاري 2-3

 آب در قرارگـرفتن  هنگـام  حال این با .است حفاري صافاب سیال افت کاهش ی نشاسته،اصل يوظیفه

 از دیگـر  نیـز یکـی   مناسب خاصیت گرانروي بنابراین ایجاد را دارد، تورمو  آب هايمولکول توانایی جذب

 اسـت  پودري صورت به حفاري گل در استفاده مورد نشاستهاست.  سیال حفاري به آن افزودن پیامدهاي

 شکستگی ریز انسداد جهت بتواند  که داده سیال به کمی ویسکوزیته و شده پراکنده آب در راحتی به هک

 گندم، از سازي جدا از پس شود. بنابراین نشاسته گرفته کار به سیال هرزروي از جلوگیري و دیواره هاي

  .)Thomas, 1982(شود و اصالح می پردازش...  و زمینی سیب ذرت، برنج،

  

  هاي اصالح نشاستهروش 2-4

در حال حاضر مشتقات متعددي از نشاسته اصالح شده جهت کاربرد در میادین نفتی توسعه یافتـه و  

اند. این اصالحات سبب تولیـد طیفـی از نشاسـته بـا قابلیـت      برخی از آنها به مرحله تجاري سازي رسیده

 Amanullah(در حضور آب شده است و همچنین تورم آسان آن  pHتحمل دماهاي باال، اختالط و اثرات 

& Long, 2004(. هاي متعددي صنعت اصالح نشاسته به طور پیوسته در حال پیشرفت بوده و با فناوري

  .)Samavati et al., 2014(شود مانند تغییرات شیمیایی، فیزیکی، ژنتیکی و آنزیمی انجام می

  

  اصالح شیمیایی  4-1- 2

هـاي تشـکیل دهنـده    اصالح شیمیایی شامل جایگزینی یک یا چند گروه عاملی هیدروکسیل از واحد

باشـد کـه سـبب بهبـود حاللیـت در آب،      ) با ترکیبات آلی با وزن مولکولی پایین می3-2(شکل  نشاسته

شود. تحقیقات باکتري ها میها، بهبود رفتار رئولوژیکی، ثبات حرارتی و مقاومت در برابر تحمل بهتر نمک

-Audibert( توان با اصـالح شـیمیایی بهبـود داد   دهد که خواص گرمایی و مقاومت برشی را مینشان می

Hayet et al., 1999 Simonides et al., 2002; (.  
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 R=H or CH2COONa (Simonides متیل نشاستههاي تشکیل دهنده نشاسته در کربوکسی: واحد3-2شکل 

et al., 2002)  

  

  اصالح فیزیکی  4-2- 2

هاي نشاسته شامل ترکیبی از اعمال دما، رطوبت، فشار، بـرش و  هاي فیزیکی براي بهبود گرانولروش

خطر بوده و به دلیل عدم نیاز به مواد شیمیایی تـرجیح  باشد. تغییرات فیزیکی آسان، ارزان و بیتابش می

اصالحات فیزیکی مختلف نشاسته محدود به شرایط  .)Alcázar-Alay & Meireles, 2015(شوند داده می

ژالتیناسیون به  ترین این اصالحات فرایند. یکی از مرسوم)Barrufet et al., 1998(شود خشک کردن می

  .)Simonides et al., 2002(باشد ها در آب سرد مینشاستهمنظور قابل انحالل ساختن 

 تـا  1930 دهـه  اواخـر  در کـه  گرفتمی انجام حفاري هاي دکل در ابتدا نشاسته شدن ژالتینه فرایند

 و پختن فرایند ژالتیناسیون .یافت پایان آن بودن دسترس در و شده ژالتینه نشاسته تولید با 1940 اوایل

. باشـد  می دهنده تشکیل نشاسته پلیمري هايمولکول انتشار نتیجه در و نشاسته هاي گرانول شدن پاره

 حاصـله  دوغـاب . کنـد  مـی  دایجـا  را غلیظی دوغاب و برده بین از را گرانول بیرونی ساختار پختن فرایند

  .)Thomas, 1982(شود می استفاده حفاري سیال در محصول عنوان به و شده آسیاب و خشک

دهد. در فرایند تک مرحله اي سطح اسـتوانه هـاي   میروند کلی ژالتیناسیون در یک یا دو مرحله رخ 

شوند بـا دوغـاب   دوار که براي ژالتیناسیون و خشک شدن خمیر نشاسته به صورت هم زمان استفاده می

اي دوغاب در درجه اول با یک مبدل حرارتی پخته شده و در شود. در فرایند دو مرحلهنشاسته تغذیه می

. نتیجـه اصـلی ایـن    )Ashogbon & Akintayo, 2014(شـود  مـی مرحله دوم با خشک کن دوار خشـک  

 & Alcázar-Alay(باشـد  فرایند، تخریب سـاختار گرانـول و در نتیجـه تکـه تکـه شـدن کامـل آن مـی        

Meireles, 2015(.   خواص اصلی نشاسته ژالتینه شده شامل افزایش جذب، حاللیت و پراکنـدگی در آب

 & Ashogbon(شـود  باشد که منجر به تشکیل دوغاب فوري نشاسته بدون نیاز به حـرارت مـی  سرد می

Akintayo, 2014(.  

هاي بومی مختلف آمده است. به طور کلی مشتقات ) دماي ژالتیناسیون براي نشاسته1-2در جدول (
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 & Williamson(شـوند  تري  نسبت به نشاسته طبیعی همان گونه ژالتینـه مـی  نشاسته در دماي پایین

Allenson, 1989(.  

 )Williamson & Allenson, 1989(هاي بومی : دماي ژالتیناسیون و حاللیت برخی از نشاسته1- 2جدول 

  

 نوع نشاسته
  حاللیت در آب

[%] 

  دماي ژالتیناسیون

[°C] 

 72تا 62 25 ذرت

 75تا  5/68 22 سورگوم دانه

 63تا  52 41 گندم

 72تا  63 23 ذرت مومی

 70تا  5/58 48 کاساوا

 66تا  56 82 سیب زمینی

  

  ژالتیناسیون با استفاده از حالل   4-2-1- 2

جهــت ژالتیناســیون نشاســته بــا حــالل از دو روش هیــدرولیز بــا اســید ســولفوریک و هیــدرولیز بــا 

   .)Zhang, 2001(شود هیدروکسید سدیم استفاده می

  

  تکنیک اکستروژن واکنشی  4-2-2- 2

شود. به منظور کاهش هزینـه  سیون در حضور حالل، سبب تولید فاضالب و افزایش هزینه میژالتینا 

تولید، از بین بردن فاضالب و افزایش خلوص نشاسته ژالتینه شده، از تکنیک اکستروژن واکنشی استفاده 

 .)Amanullah & Yu, 2004(شود می

اکستروژن واکنشی تکنولوژي توسعه یافته براي انجام یک واکنش شیمیایی با استفاده از اکسـترودر    

انعطاف پذیري، کارایی، عدم نیاز به حالل، هزینه تولید پایین و توانایی انجام چند واکنش در یـک   است.

استفاده از اکسترودر به  .)Amanullah & Long, 2004(باشد مزایاي استفاده از این فناوري می ازمرحله 

دهد پلیمرهایی با ویسکوزیته باال در غیاب حالل تولید شود. شـکل  عنوان یک راکتور شیمیایی اجازه می

. در طـی  )Xie et al., 2006(دهـد  ) دیاگرامی شماتیک از یـک اکسـترودر واکنشـی را نشـان مـی     2-4(

هـاي  ره شـدن پـروتئین هـا و تشـکیل واکـنش     اکستروژن، فرایندهایی شامل ژالتینه شدن نشاسته، دناتو

  .)Lai & Kokini, 1990(شود کمپلکس انجام می
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خط  - 5دو قلو  ماردون -4مخزن اکسترودر  - 3نشاسته خروجی  - 2پایه  - 1: سیستم اکستروژن واکنشی: 4-2شکل 

  .)Amanullah & Yu, 2005(شیمیایی مواد محفظه  - 9موتور  - 8چرخ دنده  - 7خط تغذیه نشاسته  -6تغذیه شیمیایی 

  

  اصالح آنزیمی  4-3- 2

اند. هاي آنزیمی در عملیات باالدستی منجر به انحالل نشاسته در سیال حفاري شدهاصالحبسیاري از 

کند و به طبع ریزد، ساختار فیلتر کیک و ثبات آن تغییر میاز آنجایی که نشاسته شکسته شده فرو می

دي بیشتري برخوردار خواهند بود آن پلیمرهاي محلول به عنوان ویسکوز کننده در داخل ترکیب از آزا

)Battistel et al., 2011(. هاي مخصوص نشاسته مانند: آمیالز و گلوکوزیداز دهد آنزیما نشان میهبررسی

اي پیوندي) نشاسته بسیار کارآمد هستند. قطعات الت مومی و اصالح شیمیایی (تقاطعبراي کاهش ح

باشند. دالتون می 5000هایی محلول با وزن مولکولی کمتر از ها، الیگومرتولید شده توسط همه آنزیم

هاي سلوالز و آنزیم .)Battistel et al., 2005(باشد دترین آنزیم براي اصالح نشاسته میآمیالز کارآم

 Battistel(باشند شور مقاومت خوبی از خود نشان داده و فعال میهاي باالي آب آمیالز در بیشتر غلظت

et al., 2011(.  

  

  اصالح ژنتیکی  4-4- 2

آمیلوپکتین (نشاسته مومی شـکل)  درصد  99هایی از در حال حاضر با تغییرات ژنتیکی، تهیه نشاسته

  .)Barrufet et al., 1998(امکان پذیر است  درصد آمیلوز (نشاسته آمیلوز باال) 70تا 

ها اشاره کـرد.  کنندهتوان به اصالح اندازه ذرات و استفاده از روانهاي اصالح  نشاسته میاز دیگر روش

افزودن نشاسته در اندازه نانو باعث عملکرد بهتر در ویسکوزیته، نقطه تسلیم گل، اسـتحکام ژل و کنتـرل   
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کننده، روان-ترکیبات نشاسته همچنین . )Zoveidavianpoor & Samsuri, 2016(شود هرزروي مایع می

ترکیباتی سازگار با محیط زیست و غیر سمی بوده که پراکندگی پایدار در سیاالت حفاري پایه آبی فراهم 

کنـد. گـل   ي غیر قابل امتـزاج در آب عمـل مـی   کنندهکند. نشاسته به عنوان عامل پخش کننده روانمی

دمایی و فشاري باال کنترل خوبی در هـرزروي مـایع از خـود    حفاري آماده شده با این ترکیب در شرایط 

  .)Sifferman et al., 2003(دهد نشان می

  

  معایب استفاده از نشاسته 2-5

اي مانند هزینه کم و زیست تخریب پذیري، این مواد در با وجود مزایاي استفاده از محصوالت نشاسته

هـاي کـم داراي محـدودیت هسـتند      pHهاي تحت فشار و دماي باال بـا اثـرات برشـی شـدید و     سیستم

)Kippie et al., 2002(.  

هاي حفاري می بایست براي مدت زمان طوالنی کارایی خود را در دماهـاي بـاال   در اغلب موارد سیال

سـبب آبکـافتی، و سـایر    تخریب حرارتی پلیمرها مهمترین مشکل استفاده از آنها اسـت کـه    .حفظ کنند

   .) ;Kippie et al., 2002 Thomas, 1982(شودتخریب هاي شیمیایی می

بـرد همچنـین قـرار گـرفتن در محـیط      بین مـی را از ، کنترل هرزروي سیال نشاسته 1پلیمریزاسیوند

ار گـرفتن بـه مـدت طـوالنی در     شـود. قـر  هاي نشاسته میسبب هیدرولیز اسیدي سریع مولکول اسیدي

تـر مـی باشـند.    هاي قلیـایی مناسـب  ه تخریب می شود با این حال محلولهاي قلیایی نیز منجر بمحلول

وجـود ایـن    .)Thomas, 1982(باشـد  مر نشاسته مـی تخریب آنزیمی نیز از دیگر مشکالت استفاده از پلی

مشکالت سبب افزایش هرزروي سیال و تغییر ویسکوزیته شده که درنهایت به ناکارآمدي سیال و تخریب 

بنابراین پلیمر طبیعی نشاسته و نانو ذرات اکسید فلزي  .)Simonides et al., 2002(شود می سازند منجر

بـاال، پایـداري حرارتـی و رئولـوژیکی     شود که هر دوي آنها در تولید و کنترل ضخامت برشـی  انتخاب می

  شود.هاي حفاري  بررسی میدر ادامه نقش نانو ذرات در گل .)Tehrani et al., 2007(کنند شرکت می

  

  نانو تکنولوژي 6- 2

باشد. نانو ذره به ذراتی که یک بعد یـا بیشـتر در   تکنولوژي، مطالعه علمی مواد در مقیاس نانو مینانو 

شود. این ذرات منحصر به فرد بوده و به دلیل داشـتن  نانو متر یا کمتر داشته باشند گفته می 100اندازه 

دهنـد. بـه   ینسبت سطح به حجم باال خواص وابسـته بـه سـطح را بـا شـدت بیشـتري از خـود بـروز مـ         

سوسپانسیون این ذرات در سیال، نانو سیال گفته شده و با توجه به حرکت براونی آنها در سیال پایـداري  

                                                
1  Depolymerization 
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نـانو   .)Amanullah et al., 2011(بیشتري دارند با این وجود ممکن است تمایل به تجمع داشته باشـند  

هاي فعال بیشـتر در  و مکانیکی بوده و داراي سطح ذرات داراي خواص منحصر به فرد حرارتی، الکتریکی

هـاي  باشند. یک اتم سطحی بسیار ناپایدار است بنابراین در نانو ذرات به دلیل افزایش اتمواحد حجم می

  .)Ponmani et al., 2016(یابد پذیري افزایش میثباتی و واکنشسطحی در واحد حجم بی

 

  هادر نانو سیال و الکتریکی هدایت حرارتی 7- 2

توان هدایت حرارتی و الکتریکـی آنهـا اشـاره    از جمله خواص فیزیکی مورد مطالعه در نانو سیاالت می

افـزایش   انتقـال حـرارت   نتیجه شده در حرارتی انتشار نامنظم نانو ذرات در سیال پایه سبب حرکاتکرد. 

فلزات اینکه  شود: اول توضیح داده تواندمی جنبه دو از سیال نانو در رتحرا انتقال افزایش سازوکار .یابدمی

توانـد  معموال هدایت حرارتی باالتري نسبت به مایع دارند و به همین دلیل بهبود هدایت حرارتی مایع می

 سیال نانو گرمایی هدایت  معلق ذرات به وسیله ترکیبات سوسپانسیونی ذرات فلزي در آنها حاصل شود و 

 به سریع تر شـدن  منجر حرارتی انتشار متعاقباً و ریز ذرات حرکت تصادفی اینکه دیگر دهد.می افزایش را

عالوه بر هدایت حرارتـی، هـدایت الکتریکـی     .)Amanullah et al., 2011(شود می سیال در انرژي انتقال

هدایت الکتریکی نـانو سـیاالت    یابد.نانو سیاالت نیز با افزایش غلظت نانو ذرات در سیال پایه افزایش می

ها) به طرف الکترودهاي ها) در سوسپانسیون براي حمل بارها (الکترونمربوط به توانایی ذرات باردار (یون

دور ذرات، به طرف  (EDL) 1پراکنده در سیال به علت تشکیل دو الیه الکتریکی شود. نانوذراتمربوط می

بـه میـزان بـار، انـدازه و کسـر حجمـی ذرات و        EDLکنند. شکل گیري الکترود با بار مخالف حرکت می

هاي موجود در سیال پایه بستگی دارد. بنابراین تحـرك الکتروفـورز (حرکـت ذرات در سـیال     غلظت یون

 ,.Sarojini et al(کند میدان الکتریکی) ذرات باردار، هدایت الکتریکی نانو سیال را تعیین میتحت تاثیر 

توانند با توجـه  هاي تریبولوژیکی در یک عملیات مکانیکی میهمچنین این ذرات به دلیل ویژگی .)2013

به اثر بلبرینگی و سیقلی موجب کاهش دماي ناشی از اصطکاك شده و در نتیجه بهبود روانکاري و خنک 

  .)Li et al., 2015(کاري سیستم شوند 

  فناوري نانو در عملیات حفاري 8- 2

هاي مختلف صنعت نفت و گاز از جمله در اکتشاف، حفـاري،  فناوري نانو کاربردهاي وسیعی در بخش

ها کاربردهاي زیادي در صنعت نفت دارنـد. آنهـا بـراي تولیـد     ایش بازیافت نفت دارد. نانو لولهتولید و افز

ردگی جهت تولیـد تجهیـزات بـه کـار بـرده شـده بـراي        در برابر خو تر و مقاومتر، قويساختارهاي سبک

                                                
1 Electrical double layer 
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تواند در جداسازي نفت از گاز در مخـازن  شوند. این فناوري همچنین میهاي دریایی  استفاده میحفاري

 .)Ragab & Noah, 2014(در سطح مولکولی استفاده شود 

 

 نانویی پایه حفاري سیال 2-9

 داشته نانومتر 100تا  1 ذرات اندازه با نانو افزودنی یک حداقل کهی، به سیالی نانوی پایه حفاري سیال

توان آن را به عنوان نانو سیال ساده یـا نـانو سـیال    ها می. بر اساس تعداد نانو افزودنیشودباشد گفته می

سیال ساده و بیش از یک افزودنـی نـانو،   افزودنی نانو را نانوت حاوي یک پیشرفته طبقه بندي کرد. سیاال

نانو سیال پیشرفته گویند. نانو ذرات همانطور که گفته شد به دلیل نسبت سطح بـه حجـم بـاال واکـنش     

اي بسیار کم خواهد بـود کـه باعـث    پذیري باالیی دارند بنابراین مقدار نانو ذرات مورد نیاز براي هر برنامه

 طریـق  از گل کلی هزینه حفاري، کاهش گل در نانو مواد از استفاده نهایی هدفشود. ا میهکاهش هزینه

 ,Ragab & Noah(اسـت   آن خـواص  بهبود نیز و حفاري مواد جامد و  مواد شیمیایی گل مصرف کاهش

2014(.  

اي مـاکرو و  هاي حفاري فرموله شده با مـواد پایـه  سیستم گل  (HTHP)١در شرایط دما و فشاري باال

هاي پلیمري و تقسـیم شـدن   میکرو (مواد شیمیایی و پلیمرها) به دلیل شکسته شدن ارتباط بین زنجیره

دهنـد.  سـت مـی  یته خود را از داي و ویسکوزهاي حرارتی، خاصیت ژلهي حرکت براونی و تنشبه وسیله

براي حل این مشکل، باید نانو موادي با خواص پایداري حرارتی باال و تحمل فشارهاي شدید ایجاد شـود  

)Apaleke et al., 2012(.  

  

  حفاري ها در سیال افزودنی نانو کاربردهاي 2-10

دهد که استفاده از نانو سیاالت جهت حل مسائل مربوط به حفاري مانند دما و مطالعات اخیر نشان می

باشـد  مـوثر مـی   3دراگپیچشـی و   2فشار باالي چاه، چسبندگی، کاهش جریان سـیال حفـاري، گشـتاور   

)William et al., 2014(.  نانو مواد در تکنولوژي سیال حفاري سبب بهینه سازي خواص سیال با توجه به

شـود. در  هاي گران قیمت و ارائـه عملکـرد بهتـر آن مـی    شراط خاص حفاري، کاهش استفاده از افزودنی

هـاي حفـاري و   وري حفاري، صرفه جویی در هزینـه توانند نقش مهمی در بهبود بهرهنتیجه نانو مواد می

تـوان بـه   از کاربردهاي ایـن مـواد مـی    .)Ragab & Noah, 2014(محیط زیست داشته باشند  حفاظت از

                                                
1 High temperature high pressure 
2 Torque 
3 Drag 
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  موارد زیر اشاره کرد.

 

 2و پایداري چاه 1کنترل هرزروي سیال  10-1- 2

 بـه  آبی پایه حفاري سیاالت اغلب دارد. اما حفاري عملیات در زیادي اربسی چاه اهمیت حفظ پایداري

 چـاه، تخریـب   ناپایـداري  چـون  پیدایش مشکالتی موجب که کندمی  نفوذ 3شیل سازند درون به راحتی

ذرات این امر معموال بزرگ بـودن   شود. علتچسبیدگی لوله می و جداري لوله چاه، چین خوردگی دیواره

 & Ragab(کننـد   پـر  کامـل  شـیل را  نانومتري منافذ توانندسیال حفاري است که نمی مورد استفاده در

Noah, 2014(. نتـرل  توان به دو روش بـه پایـداري چـاه و ک   کردن نانو ذره به سیال حفاري می با اضافه

  هرزروي سیال دست یافت:

ها، نقش مثبتی ها و سنگدون درز و آب بندي شده درون شکافروش اول: نانو ذرات با ایجاد فیلمی ب

  در جلوگیري از تخریب سازند و حفاظت مخزن دارد. 

روش دوم: افزودن نانو ذره مناسب به سیال حفاري سبب تشکیل کیکی با تراوایـی پـایین و ضـخامت    

داره چاه شده و به این ترتیب موجب کـاهش آلـودگی مخـزن بـه سـیاالت حفـاري، کـاهش        کم روي ج

 El-Diasty & Ragab, 2013(شـود  ها به دیواره و آسیب به سازند در حین حفاري مـی چسبندگی لوله

Ragab & Noah, 2014; (.  

  

 4جلوگیري از گل گرفتگی مته 10-2- 2

پایـدار   و سـطوح  متـه  سـر  روي فـیلم آبگریـز   تشکیل دلیل قابلیت به حاوي نانوذرات هاي حفاريگل

به حجم باال و  سطح ده شوند. با توجه به نسبتو سطوح پایدارکنن گرفتگی مته گل کننده،  قادرند مانع از

میکـرو،   و مـاکرو  با سیاالت بـا پایـه   مقایسه در این سیاالت حفاري، سیاالت پایین نانوذرات در نیز غلظت

 & El-Diasty(ند هسـت تـر  چسـبنده مناسـب   هاي واکنش پذیر، انعطـاف پـذیر و  سنگ در براي حفاري

Ragab, 2013(.   

 

 دراگ و نیروي پیچشی گشتاور کاهش  10-3- 2

نانو سیاالت به دلیل ریز بودن ذرات و نازك بودن فیلم حاصل از نانو مواد، فیلمی پیوسـته و نـازك از   

                                                
1 Fluid loss control 
2 Well-bore stability 
3 Shale 
4 Bit balling 
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در  چشـمگیري  کـاهش  موجـب  ، در مرز مشترك لوله و دیواره چاه تشکیل مـی دهنـد کـه   1روان کننده

 بسـیار  بسـتري  کروي قادرند نانو ذرات این، ه برچاه می شود. عالو دیواره و میان لوله اصطکاکی مقاومت

هاي حفاري که لوله آورند به طوري وجود به 4هچا و دیواره میان لوله 3بلبرینگی سطح مشابه یک و  2كناز

 مشـکالت نیـروي   سطوح بلبرینگی به راحتی حرکت کرده و موجب کاهش گشتاور پیچشـی و  روي این 

   .)El-Diasty & Ragab, 2013(حفاري شوند در دراگ

  

  سمی گازهاي حذف 10-4- 2

تواند مفید بوده و از انتشار آن توسط رسوبات و گل حفاظت پیشرفته و یا تجزیه آالینده در محیط می

 شـدت  بـه  گـازي  5هیـدروژن  سـولفید . )Nasser et al., 2013(حفاري در محیط اطراف جلوگیري کنـد  

منظـور   نفوذ کند. به گل به درون زمان حفاري از سازند در تواندمیاست که  خطرناك سمی و  ،6خورنده

 ادوات خوردگی خطوط لوله و  جلوگیري از سالمت کارگران و محیطی، حفظ هاي زیست کاهش آلودگی

  .)El-Diasty & Ragab, 2013(زدوده شود  از گل باید  گاز  حفاري، این

پایـه آبـی    حفـاري  گـل  از هیـدروژن  حذف سولفید به قادر) 1-2( واکنش اکسید روي طبق نانو ذرات

  .)Apaleke et al., 2012(هستند 

)2 -1(  
2 2ZnO H S ZnS H O    

  

 مخزن باالي فشار و دما الشچ با مقابله 5- 2-10

 پایینی دارند.  بسیار حرارت انتقال حفاري، ضریب سیال هاي موجودسیستم باال، دما و فشار شرایط در

 سطوح تجهیزات از حرارت اتالف بودن کند دلیل به سنتی حفاري سیاالت 7خنک کنندگی بازده بنابراین

 مهـم  هـاي از نگرانی یکی باال، دماي در 8حرارتی ریبتخ دلیل به نتیجه یابد. درکاهش می چاه، اعماق در

 ارتقـاي هـدایت   سـبب  نـانو ذرات  باالي حجم به نسبت سطح. است شرایط گونه این در تجهیزات خرابی

 در ادوات شـده و   سـایر  و و سریعتر متـه  کاري بهترسبب خنک که است نانویی حفاري سیاالت حرارتی

  .)El-Diasty & Ragab, 2013(یابد می ایشافز نیز تجهیزات این مفید عمر نتیجه

                                                
1 Continuous & thin lubricating 
  film 
2 Ultra-thin 
3 Ball-bearing 
4 Borehole wall 
5 Hydrogen sulfide 
6 Corrosive 
7 Cooling efficiency 
8 Thermal degradation 
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 ارتیحر باال، هدایت دمایی تحمل بزرگ، سطح بسیار مساحت با بیشمار ذرات وجود علت به همچنین، 

 در محوري قادرند نقشی نانویی حفاري سیاالت شیل، خارجی و داخلی سطوح با موثر برهمکنش نیز باال و

  .)Amanullah et al., 2011( نمایند باال ایفا باال و فشار دما حفاري شرایط

  

 حفاري گل دانسیته کنترل 6- 2-10

شود  تنظیم باید حفاري سیاالت دانسیته حفاري، عمق افزایش با نیز و مختلف سازندهاي وجود دلیل به

وزن دهنـده   عنـوان  به موادي لذا معموال سازد.  متوازن حفاري فرآیند حین را سیستم درستی به بتواند تا

از  تـوجهی  قابـل  مقـادیر  تولیـد  موجـب  خود امر این که شود افزوده حفاري سیال به پیوسته طور به باید

 اسـتفاده بـراي   مـورد  مـواد  حفاري و مقـدار  سیال دانسیته این روش،  می شود. با جامد و سیال پسماند

 جامـد  و سـیال  پسـماندهاي  زیـادي از  مقدار تولید کنترل شده و از نانوذرات مقدار تنظیم وزن با افزایش

 .)Li et al., 2012(کاهش می یابد  توجهی قابل طور به جلوگیري می شود. هزینه ها نیز

  

  مشکالت استفاده از نانو ذرات 11- 2

در سیاالت پایه آبی به دلیل انرژي سطحی باال ممکن است به همانطور که گفته شد نانو ذرات خالص 

اي از نانو ذرات تبدیل شود. در نتیجه براي کاربردهاي عملی، نانو ذرات راحتی تجمع پیدا کرده و به توده

. ) ;Wu, Wang, et al., 2016 Wu, Yan, et al., 2016(باید به خوبی در سیال حفـاري پراکنـده شـوند    

آماده سازي نانو سیالی همگن و داراي ثبات و پایـداري، بـدون اسـتفاده از سـورفکتانت، پلیمـر یـا مـواد        

ها با ایجاد یـک  هد که مواد شیمیایی، پلیمرها و سورفکتانتدشیمیایی بسیار دشوار است. نتایج نشان می

الیه محافظ در اطراف نانو ذرات قادر به خنثی کردن یا به حداقل رساندن نیروهاي سطحی شده و موجب 

هـا بـراي   شـوند. اسـتفاده از سـورفکتانت   گیري از لخته شدن و حفظ ثبات و پایداري نانو سیال میپیش

هاي شیمیایی کـه سـبب آسـیب بـه     باشد و همچنین استفاده از افزودنیهزینه می پایداري نانو سیال پر

هاي جهانی، پذیرش ضعیفی در صنعت خواهند داشت. از این محیط زیست شوند، به دلیل افزایش نگرانی

هـاي فنـی مناسـب حـائز اهمیـت اسـت       دار محـیط زیسـت و روش  هـاي دوسـت  رو استفاده از افزودنـی 

)Amanullah et al., 2011(. هاي افزایش پایـداري نـانو ذرات در محلـول اسـتفاده از     بنابراین یکی از راه

 باشد.پلیمرهاي زیست تخریب پذیر می

جهت بهبود نتایج حاصل از تعامل و همکاري میان پلیمرها و نانو ذرات (مواد وزن افزا)، به پلیمري بـا  

)، دانسـیته پـایین بـار (وجـود بـار در      وزن مولکولی متوسط (براي جلوگیري از ویسکوزیته پالستیکی باال
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دهد) و ثبات در درجه پلیمرها استحکام شاخه اصلی پلیمر را با تاثیر بر ویسکوزیته پالستیک افزایش می

توانـد مـایعی مقـاوم بـه مـواد افزودنـی       حرارت باال نیاز است. ترکیبی مناسب از پلیمرها و نانو ذرات مـی 

کند که کنترلی خوب بر رئولوژي و هرزروي مایع در ایه آبی تولید هاي پمختلف مورد استفاده در سیستم

تـوان بـه خـواص رئولـوژي مطلـوب در مقـادیر       دماهاي باال دارد. همچنین با تنظیم غلظت افزودنی مـی 

   .)Tehrani et al., 2007(ویسکوزیته پالستیک و نقطه تسلیم براي اهداف خاص دست یافت 

  

  خواص رئولوژي سیال حفاري 2-12

توان رئولوژي مطالعه تغییر شکل و جریان ماده است. از کاربردهاي اصلی مطالعه خواص رئولوژیکی می

هـا،  به ارزیابی رفتار سیال حفاري در حل مشکالتی مانند تمیزکـاري چـاه و فرسـایش آن، تعلیـق کنـده     

  .)Kok & Alikaya, 2005(محاسبات هیدرولیکی و اصالح سیال حفاري اشاره کرد 

نظارت و کنترل خواص رئولوژي سیال حفاري بخش جدایی ناپذیر تالش براي حفاري مطلوب نفت و 

کی سـیال حفـاري   هاي اصطکاکی به شـدت بـه مطالعـات رئولـوژی    بینی دقیق خسارتباشد. پیشگاز می

شود، اثر ترکیبی دما، فشار، زمان و باشد. زمانی که از این سیال در عملیات حفاري استفاده میوابسته می

کند. بررسی و پیش بینی ریاضی ها تغییر قابل توجهی ایجاد میتنش اعمالی بر مشخصات رئولوژیکی آن

-و انـدازه  نرخ کـرنش م مربوط به تنش برشی و اي بوده و با استفاده از مفاهیخواص رئولوژي کار پیچیده

 Kok & Alikaya, 2005 Vryzas(شود پذبر میگیري آنها، توصیف ریاضی جریان سیاالت حفاري امکان

& Kelessidis, 2017; (.  

 

  (τ)تنش برشی  12-1- 2

شـود کـه در شـرایط    اعمال شـده گفتـه مـی   رنش نرخ کبه مقاومت سیال در برابر نیرو یا  تنش برشی

باشد. در جریان آرام، تنش برشی، اصـطکاك کششـی موجـود بـین     میادین نفتی شبیه به فشار پمپ می

  هاي آرام است.الیه

Force

Area
  )2 -2(  

  ,Chikendash et al., 2012Kok & Alikaya(باشـد  مـی  /2ftlb در سیسـتم انگلیسـی   واحد آنکه 

2005; (.  
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  (ɤ) نرخ کرنش  12-2- 2

بوده و برابر سرعتی نسـبی حرکـت یـک الیـه آرام     نرخ کرنش مقدار نیروي اعمال شده به یک سیال 

باشد. در میادین نفتی با استفاده از سرعت جریـان  نسبت به الیه آرام مجاور تقسیم بر فاصله بین آنها می

 & Chikendash et al., 2012 Kok( را تعیین نمودنرخ کرنش توان میسیال از یک شکل هندسی خاص 

Alikaya, 2005; (.  

tan

Velocity

Dis ce
  )2 -3(  

  . باشدمی  sec-1واحد آن 

 

  (µ) ویسکوزیته 12-3- 2

نـرخ  ویسکوزیته نشان دهنده مقاومت داخلی سیال در برابر جریان بوده و برابر نسبت تنش برشی بـه  

 باشد.میکرنش 





 )2 -4(  

  شود.گفته می 1به آن پویز باشد کهمی  2Dyne.sec/cmواحد آن 

اي، استحکام ژله ،(PV) 2ویسکوزیته پالستیک توان بهگل حفاري می مهم در از جمله خواص رئولوژي

(  ;Caenn et al., 2011 Makonjwa, 2015اشاره کرد  (AV) 4و ویسکوزیته ظاهري (YP) 3نقطه تسلیم

  در ادامه به بررسی هر کدام از این پارامترها پرداخته می شود. .)

 (PV)ویسکوزیته پالستیک   12-4- 2

از یک فاز پیوسته که ذرات جامـد در آن پراکنـده هسـتند تشـکیل      به طور معمولهاي حفاري سیال

 شده است. ویسکوزیته پالستیک که بخشی از مقاومت در برابر جریان است ناشی از اصطکاك مکانیکی در

هـاي کـاربردي،   باشـد. در برنامـه  اثر غلظت جامدات، اندازه و شکل جامدات و ویسکوزیته فـاز مـایع مـی   

اگر درصد حجمی  شود.ویسکوزیته پالستیک به عنوان راهنمایی براي کنترل مواد جامد در نظر گرفته می

ویسکوزیته پالسـتیک   د،مواد جامد افزایش یابد، یا اگر درصد حجمی ثابت مانده و اندازه ذرات کاهش یاب

  .یابد یابد. کاهش اندازه ذرات سبب افزایش سطح شده در نتیجه کشش اصطکاکی افزایش میافزایش می

 

 

                                                
1 Poise 
2 Plastic viscosity 
3 Yield point 
4 Apparent viscosity 
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Abstract: 

Drilling is one the most important processes for the oil and gas industries. Selection of a 

proper drilling mud is necessary to have an acceptable drilling with the minimum of the 

cost and maximum of the efficiency. In this research, first, metal nanoparticles of zinc 

oxide and iron oxide were synthesized and according to initial experiments, zinc oxide 

nanoparticles were selected to continue the work, then the effects of starch as a 

biodegradable polymer, zinc oxide as metallic nanoparticles and ultrasonic treatment time 

as homogenizer were studied on some of the functional properties of water based drilling 

mud. Experiments were arranged based on central composite design and results were 

analyzed and optimized using response surface methodology. The optimum of the thermal 

and electrical conductivity and sedimentation were found at 0.80% starch, 0.80% ZnO and 

30 min for ultrasonic treatment. The predicted values were 0.6 (W/mK), 508.91 (µS/cm) 

and 8.54% for the thermal and electrical conductivity and sedimentation, respectively. 

Also, to have an optimum drilling mud from the viewpoint of rheological properties, 

0.82% starch, 0.20% ZnO and 65.01 min for ultrasonic treatment was found. The predicted 

values were 45.56 (mPa.s), 0.48, 66.08 (mPa), 3.44 (mPa.s) and 19.43 (mPa/mPa.s) for 

flow consistency index, flow behavior index, yield point, plastic viscosity and shear-

thinning characteristic, respectively. 

 

Keywords: Water based drilling mud, Functional properties, Starch, ZnO nanoparticle, 

Response surface methodology.  
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