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بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو اکسید روی بر
پایدارسازی سازندهای شیلی
حمید پورخلیل ،1علی نخعی ،1علیرضا نصیری *2و مجید ولیزاده
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 -1انستیتو مهندسی نفت ،دانشگاه تهران ،ايران
 -2واحد پژوهش حفاری پژوهشکده اکتشاف و تولید ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/10/3 :

تاريخ پذيرش94/9/8 :

چكيده
مشــکل ناپایــداری شــیل یکــی از مســائل چالشبرانگیــز در صنعــت حفــاری اســت .وقــوع ناپایــداری در ایــن نــوع ســازندها یــک مســئله
وابســته بــه زمــان ،بهدلیــل نفــوذ تدریجــی آب بــه داخــل شــیل ،اســت .بهدلیــل تراوایــی فوقالعــاده پاییــن شــیل( 10-12تــا 10-6
دارســی) و همچنیــن بزرگتــر بــودن ذرات جامــد موجــود در ســیال حفــاری از گلــوگاه فضــای منفــذی شــیل( 3تــا  ،)100 nmتشــکیل
کیــک حفــاری بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب بــه شــیل ممكــن نيســت ،در نتیجــه مــواد فیلترشــده ســیال حفــاری پیوســته بــه ســازند
وارد میشــوند .ایــن امــر بهمــرور باعــث افزایــش فشــار منفــذی و همچنیــن تضعیــف خــواص مکانیکــی ســنگ و ریــزش دیــوار ه چــاه
میشــود .یکــی از روشهــای جلوگیــری از نفــوذ آب مســدود کــردن حفــرات شــیل بــا اســتفاده از نانــوذرات اســت .در ایــن پژوهــش از
نانــوذرات اکســید روی اســتفاده شــده کــه عــاوه بــر انــدازه مناســب ،خــواص ســطحی مناســبی نيــز دارنــد .بــا طراحــی آزمایــش انتقــال
فشــار( ،)PPTتاثیــر اســتفاده از نانــوذرات بــر کاهــش نفــوذ آب بــه نمونــه شــیلی بررســی شــده اســت .ایــن آزمایــش بهخوبــی افزایــش
فشــار منفــذی ســازند(در اثــر انتقــال فشــار ســیال حفــاری بــه داخــل نمونــه) را در حالتهــای مختلــف نشــان داده اســت .از نتایــج
ميتــوان بــرای مقایســه کاربــرد افزایههــای مختلــف بهمنظــور کاهــش نفــوذ ســیال بــه داخــل نمونــه اســتفاده كــرد .انــدازه و خــواص
ســطحی مناســب نانــوذرات استفادهشــده باعــث کاهــش موثــر تراوایــی شــیل و در نتیجــه کاهــش نفــوذ آب میشــوند .بــا اســتفاده از
غلظتهــای  0/5 ،0/25و  %0/75از نانوســیال اکســید روی ،بهترتیــب کاهــش نفــوذ فشــار منفــذی  87 ،60و  %96در مقایســه بــا آب
دریــا بهدســت آمــده اســت.
كلمات كليدي :تورم شیل ،کاهش تراوایی ،نانوذرات ،نانواکسید روی ،فشار منفذی ،پایداری چاه.

مربوطانــد .مشــکالت مربــوط بــه ســازندهای شــیلی

مقدمه

شــیل یکــی از چالشبرانگیزتریــن ســازندها بــرای
حفــاری اســت .طبــق گفتــه مانوهــر ،بیــش از %75

ســازندهای حفاریشــده شــیلي هســتند و  %70مشــکالت

عملیاتــی حفــاری بــه مشــکالت ناپایــداری شــیلها
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ســاالنه باعــث صــرف هزین ـهای در حــدود یــک میلیــارد
دالر در صنعــت نفــت و گاز میشــوند[ 1و .]2

همچنیــن تخمیــن زده میشــود کــه  5تــا  %10از هزینــه

کل عملیــات حفــاری ناشــی از مشــکالت ناپایــداری دیواره
چــاه اســت .گیــر کــردن لولههــا ،تمیــزکاری ضعیــف چــاه،
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بســته شــدن چــاه ،مشــکالت حرکــت رشــته حفــاری،
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شــرایط چاهنــگاری ضعیــف ،از دســت رفتــن حجــم

نفــوذ مــواد فیلترشــده بــه داخــل شــیل ادامــه مييابــد و

ســیمانکاری بهدلیــل شــکل نامنظــم چــاه و از دســت

بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده و انــدازه نانومتــری

بــا شــیل هســتند .یکــی از مهمتریــن علــل بــروز مشــکل

از نانــوذرات روشــی موثــر بــرای کاهــش تراوایــی و

بــر پایــداری شــیل اســت .از عوامــل وابســته بــه نفــوذ آب

از نفــوذ آب طراحــی شــده اســت .در ســالهای قبــل

تنــش حمایتــی ســیال حفــاری ،کاهــش مقاومــت شــیل و

برمبنــای انــدازه نانــوذرات ،از ایــن روش بــرای جلوگیــری

عامــل در کنتــرل پایــداری شــیل جلوگیــری و یــا کاهــش

اضافــه کــردن نانــوذرات بــه ســیال پایهآبــی و اثــر آن

یکــی از روشهــای جلوگیــری از نفــوذ آب و بــروز

نشــان داد .او تاثیــر چهــار نــوع گل بــر شــیلهای آتــوکا

در نتیجــه تنــش بینســطحی 2بیــن ســیال منفــذی شــیل

و عدمحضــور آنهــا بررســی و مشــاهده کــرد کــه بعــد از

فــراوان ســیمان و گل حفــاری ،کیفیــت پاییــن عملیــات

باعــث ناپایــداری ســازند میشــود.

رفتــن تجهیــزات درون چــاه برخــی از مشــکالت مرتبــط

گلــوگاه منفــذی شــیل ،در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده

ناپایــداری در شــیل مســئله نفــوذ آب و تاثیــرات منفی آن

مســدود کــردن فضــای منفــذی شــیل بــراي جلوگیــری

میتــوان بــه افزایــش فشــار منفــذی و در نتیجــه کاهــش

پژوهشــگرانی ماننــد لــی ،تانــر سنســوی و مــگان رایلــی،

همچنیــن تــورم آن اشــاره کــرد .بنابرایــن حیاتیتریــن

از ناپایــداری شــیل اســتفاده کردنــد .تانــر سنســوی تاثیــر

نفــوذ آب بــه داخــل شــیل اســت.

در کاهــش نفــوذ ســیال بــه شــیلهای ســخت و نــرم را

ناپایــداری اســتفاده از ســیال امولســیونی معکــوس 1اســت،
و ســیال مذکــور و همچنیــن فوقالعــاده کوچــک بــودن

گلــوگاه فضــای منفــذی 3شــیل( 3تــا  )100 nmو فشــار

مويینگــی 4بســیار بــاال مانــع از نفــوذ ســیال بــه داخــل
ســازند میشــوند .عــاوه بــرایــن بــا کنتــرل اکتیویتــه،
ســیال امولســیونی معکــوس تــا حــد زیــادی از نفــوذ آب

جلوگیــری میکنــد[ ،]3امــا مشــکالت زیســتمحیطی
و هزینــه بــاالی ســاخت ایــن ســیال محققــان را بــر آن
داشــت تــا خصوصیــات ســیال پایهآبــی را ارتقــا دهنــد

تــا بتــوان از مشــکالت ناپایــداری بهوجودآمــده از تمــاس
ســیال پایهآبــی و ســازند شــیلی جلوگیــری کــرد.

یکــی از خــواص ارتقايافتــه در ســیال پایهآبــی اســتفاده

از مــوادی اســت کــه بتواننــد تراوایــی شــیل را کاهــش

دهنــد و از نفــوذ ســیال جلوگیــری کننــد .ایــن مــواد

بــرای مســدود کــردن فضــای نفــوذ فیلتــرات حفــاری
بایــد انــدازهاي متناســب بــا انــدازه گلــوگاه منفــذی

شــیل داشــته باشــند[ .]4بــا مقایســه اندازههــاي مــواد
جامــد موجــود در ســیال حفــاری( )100 μ -0/1و گلــوگاه

منفــذی شــیل( )100 nm-3مشــخص میشــود کــه
مــواد بهکاررفتــه در ســیال حفــاری نميتواننــد حفــرات

و منافــذ موجــود در شــیل را مســدود كننــد ،در نتیجــه
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و خلیــج مکزیــک 6را در دو حالــت حضــور نانــوذرات در گل
اســتفاده از نانــوذرات نفــوذ ســیال بــه داخــل شــیل بســيار

کاهــش یافــت(در شــیل آتــوکا ،كاهــش نفــوذ از  16بــه
 %72و در شــیل خلیــج مکزیــک از  17به  .)%27سنســوی
در آزمایشهايــش از غلظــت بــاالی نانوســیلیس بــرای

مســدود کــردن حفــرات شــیل اســتفاده کــرد(،)%29-5

ولــی بــا توجــه بــه اقتصــادی و عملــی نبــودن ایــن مقــدار،
مــگان رایلــی از غلظــت  %3اســتفاده کــرده اســت .او دو

نــوع شــیل مختلــف بــدون درزه و شــکاف و دارای شــکاف
را بررســی کــرد کــه نتايــج آن قابلقبــول بودهانــد .لــی

نیــز در آزمایشهايــش از غلظــت  %3نانــوذرات در ســیال
در ســازندهایی بــا شــکافهای ریــز اســتفاده کــرد و نتیجه

گرفــت کــه اســتفاده از نانــوذرات در ســیال حفــاری باعــث
افزایــش ضریــب مقاومــت برشــی میشــود کــه بیانگــر آن
اســت کــه کیــک متراکمتــر اســت و در مقابــل خوردگــی

بهتــر مقاومــت ميکنــد و در نتیجــه پایــداری چــاه بهتــر
حفــظ میشــود[.]7-5

1. Invert Emulsion Mud
2. Inter Facial Tension
3. Pore Throat
4. Capillary Pressure
5. Atoka Shale
6. Gulf of Mexico
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علیرغــم حصــول نتیجــه مناســب در ایــن پژوهشهــا،

افقــی در مرکــز دســتگاه قــرار گرفتــه و چهــار اســتوانه

دیــد جامــع بــه نانــوذرات ،غلظــت الزم آنهــا کاهــش يابــد

روغــن اســت کــه بــا اعمــال فشــار روی آن میتوانــد نقــش

میتــوان امیــدوار بــود بــا تغییــر دیــد صرفــا ابعــادی بــه
و اســتفاده از ایــن فنــاوري اقتصادیتــر شــود .بنابرایــن

در ایــن پژوهــش از خــواص فیزیکــی و ســطحی نانــوذرات

همزمــان اســتفاده شــده اســت تــا عــاوه بــر افزایــش

کارایــی نانــوذرات غلظــت مصرفــی آنهــا کاهــش يابــد.

در اطــراف آن تعبیــه شــدهاند كــه یکــی از آنهــا حــاوی
فشــار محصورکننــده 2را ایفــا کنــد .ديگــر اســتوانهها هــم

بــراي اســتفاده از ســیاالت باالدستی(ســیال حفــاری) و

پاییندستی(ســیال منفــذی) فراهــم شــدهاند .فشــار الزم
ســیال در دو ســمت نمونــه را فشــار هــوای بــاالی اســتوانه،

بــه کمــک رگالتــور ،تاميــن ميكنــد.

روش کار

خصوصیت نمونه مطالعهشده

آزمایش انتقال فشار منفذی()PPT

نمونــه مطالعهشــده در ایــن پــروژه ،شــیل پابــده اســت.

فشــار منفــذی ســازند تابعــی از فشــار تهچاهــی ســیال

شــیل پابــده یکــی از شــیلهای مشــکلزا در صنعــت

منفــذی ،فشــار ســازند افزایــش مییابــد .اســاس و مبنــای

پایهآبــی دچــار ناپایــداری و ریــزش میشــود .بــا کمــک

حفــاری اســت؛ يعنــي بــا نفــوذ فشــار از ســازند بــه فضــای
آزمایــش انتقــال فشــار منفــذی بررســی انتقــال فشــار از

ســیال حفــاری بــه ســیال منفــذی ســازند اســت .در ایــن
آزمایــش عملکــرد ســیالهای مختلــف حفــاری در

ســازند ،از جملــه نمونههــای شــیلی ،بررســی ميشــود.

آزمایــش مذکــور را ميتــوان بــا دســتگاه انتقــال فشــار

منفــذی انجــام داد(.شــکل  )1اجــزای دســتگاه را از نزدیک

نشــان میدهــد .محفظــه نگهدارنــده مغــزه 1بهصــورت

حفــاری اســت کــه در صــورت مواجهــه بــا ســیال

آزمایــش

XRD

 ،3کانیهــاي نمونــه بدیــن ترتیــب

شناســايي شــدند :عمدتــا کانــی کلســیت(> )%50کوارتــز،

رس و مقــدار جزيــی پیریــت و دولومیــت(< .)%5نمونــه

موردنظــر بهصــورت مغــزه اســت و از گمانههــای مربــوط

بــه ســازند پابــده در اســتان خوزســتان تهیــه شــده اســت.

وضعیــت نمونــه شــیلی پــس از قــرار گرفتــن در معــرض
آب بــا گذشــت زمــان بررســی شــد.

شکل  1محفظه نگهدارنده مغزه و محفظه سیالهای آزمایش در دستگاه انتقال منفذی.
1. Core Holder
2. Confined Pressure
3. X Ray Diffraction
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بــا مشــاهده رفتــار نمونــه ناپایــداری و ریــزش آن در

حاضــر در شــیل اســت و هــر چــه بیشــتر باشــد حضــور

تمــاس بــا آب کامــا مشــاهد گردیــد .خصوصیــت مهــم

بيشــتر رس ،مخصوصــا مونتموریونیــت ،در نمونــه نشــان

منفــذی نمونــه اســت كــه بــا اســتفاده از آزمایــش تزریــق

و ناپایــداری آن میشــود .در جــدول  1ظرفیــت تبــادل

از دیگــر خصوصیــات مهــم شــیل کــه در ناپایــداری

نحوه آمادهسازی نمونه شیلی

اندازهگيريشــده شــیل در ایــن آزمایــش انــدازه گلــوگاه
جیــوه حــدود  19 nmبهدســت آمد(شــکل .)2

آن نقشــي مهــم ایفــا میکنــد ظرفیــت تبــادل

کاتیونــی( 1 )CECاســت كــه یکــی از خــواص بســیار مهــم
شــيل محســوب میشــود و تابــع نــوع و مقــدار کانیهــای

رســی موجــود در ســنگهای شــیلی اســت .مقــدار
باالتــر ایــن مشــخصه در کانیهــای رســی نشــاندهنده
فعالتــر بودنشــان و در نتیجــه جــذب بیشتــر آب

در آنهاســت .ایــن مقــدار ،بــا توجــه بــه اســتاندارد[]8

بــا آزمایــش متیلنبلــو ،حــدود

g

/100

meq

11/5

ميدهــد کــه باعــث تاثیــر شــدید بــر خصوصیــات شــیل

کاتیونــی کانیهــای رســی مختلــف آورده شــده اســت.

بــرای انجــام آزمایشهــا و اســتفاده از دســتگاه انتقــال

فشــار منفــذی( )PPTابتــدا بایــد قــرص شــیلی بــا
2

قطــر  36/7 cmو ضخامــت  0/5تــا  1 cmرا در راســتای

الیهبنــدی تهیــه كــرد .بــراي ايــن كار ابتــدا صفحاتــی بــا
ضخامــت مشخصشــده عمــود بــر الیهبنــدی نمونــه از
مغــزه بــرش ميخورنــد و بــا روشــی خــاص قرصهــای

شــیلی از آنهــا تهیــه میشــوند .مراحــل تهیــه یــک

قــرص شــیلی را نشــان میدهنــد.

بــه دســت آمــده اســت .ایــن مقــدار ناشــی از رس

0/1
1
10
اندازه دهانه حفرات(میکرون)

اشباع جیوه()%

1000

100

0/01

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0/001

شکل  2نمودار توزیع اندازه فضای منفذی.
جدول  1ظرفیت تبادل کاتیونی کانیهای رسی.
کانی رسی

ظرفیت تبادل یونی()Meq/100g

اسمکتیت(مونتموریلونایت)

80-150

کلریت

10-40

ایلیت

10-40

کائولینیت

3-15
1. Cation Exchange Capacity
2. Pore Pressure Transmission

شماره 1395-5 ،90
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بايــد توجــه داشــت کــه تهیــه قــرص شــیلی از مغــزه یکــی

از ســختترین مراحــل آزمایــش اســت کــه بــا روشهــای
مرســوم مغزهگیــری بــا اســتفاده از آب و یــا دیــزل بــراي

خنــك كــردن ســرمته و تیغــه مغزهگیــری نمیتــوان آن

را انجــام داد ،زیــرا نمونــه بهســرعت شــکاف ميخــورد

و ميشــکند و در نهایــت از هــم ميپاشــد .بــه همیــن

دلیــل تمــام مراحــل بــرش و مغزهگیــری کامــا خشــک و
بــدون اســتفاده از ســیال انجــام ميشــوند.
آزمایشها و تحلیل نتایج

بــرای مقایســه نتایــج و نمودارهــای مختلــف انتقــال
فشــار ،فشــار پاییندســتی نمونــه روی عــدد 50 psi
تنظیــم و ســپس ،بــا اعمــال فشــار ثابــت  300 psiدر
باالدســت نمونــه ،افزایــش فشــار پاییندســتی بهعنــوان
تابعــی از فشــار باالدســتی ثبــت میشــود .بدینترتیــب
ســادهترین راه بررســی و تحلیــل نتایــج مقایســه نمــودار
نــرخ افزایــش فشــار در حالتهــای مختلــف اســت .دیگــر
روش تحلیــل و مقایســه نتایــج مقایســه نفــوذ ســیال ب ـه
كمــك رابطــه زیــر اســت كــه در آن عملکــرد دو ســیال
مختلــف در افزایــش فشــار منفــذی در زمــان مشــخص در
دو آزمایــش جداگانــه مقایســه میشــود:

∆Pi 1 − ∆Pf 1
∆Pi 1

()1

 ،∆Pi1اختــاف فشــار هیدرولیکــی اولیــه در آزمایــش اول

و  ،∆Pf2اختــاف فشــار هیدرولیکــی نهایــی در آزمایــش
اول اســت.
()2

∆Pi 2 − ∆Pf 2
∆Pi 2

 ،∆Pi2اختــاف فشــار هیدرولیکــی اولیــه در آزمایــش دوم

و  ،∆Pf2اختــاف فشــار هیدرولیکــی نهایــی در آزمایــش
دوم اســت .بــا فرمــول زیــر مقــدار کاهــش نفــوذ ســیال در
دو حالــت گفتهشــده مشــخص میشــود:
2

()3

∆Pi 1 − ∆Pf 1 ∆Pi 2 − ∆Pf
−
∆Pi 1
∆Pi 2
∆Pi 1 − ∆Pf 1
∆Pi 1

اوليــن مرحلــه پــس از قــرار دادن نمونــه در محفظــه
نگهدارنــده مغــزه اشــباع آن از ســيال شبيهسازيشــده
منفــذي(آب دريــا) بــود تــا تمــام آزمایشهــا در شــرایط
و اشــباع یکســان انجــام شــوند .اشــباع نمونــه بــا ريختــن
آب دریــا در محفظــه تعبیهشــده باالدســتی و اعمــال
فشــار بــر آن و حرکــت تدریجــی ســیال در طــول نمونــه
بــه ســمت قســمت پاییندســتی نمونــه رخ داد .پــس از
اشــباع كامــل نمونــه و در حالــي كــه در هــر دو محفظــه
تعبیهشــده در دو طــرف ،از آب دريــا نمونــه گرفتــه شــد،
نمــودار افزايــش فشــار منفــذي بــا گذشــت زمــان بــه
دســت آمــد كــه مبنــا و معيــاري بــراي آزمايشهــاي
ديگــر بــود .بهســرعت و بعــد از گذشــت یــک ســاعت
فشــار دو ســمت نمونــه برابــر شد(شــکل .)3
• آزمایش نانواکسید روی

در مرحلــه قبــل افزایــش ســریع فشــار ســیال منفــذی
مشــاهده شــد کــه ایــن افزایــش فشــار و بــه تعــادل

رســیدن فشــار دو طــرف نمونــه شــیلی باعــث ناپایــداری

چــاه و ریــزش دیــواره چــاه در شــرایط واقعــی میشــود.
همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد در ایــن پژوهــش بــا
مســدود کــردن گلــوگاه منفــذی از افزایــش فشــار منفذی
جلوگيــري شــد.
350

300
250

حداکثر منفذی باالدست
فشار منفذی پایین دست

150
100
50
200

150

100

زمان()min

50

شکل  3انتقال فشار منفذی به كمك آب دریا.

0

0

فشار()Psi

200
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در ایــن آزمایــش از ســیال نانواکســید روی بهبودیافتــه

1

بــا نانوســیال اکســید روی آورده شــدهاند .در هــر کــدام

اســتفاده شــد .ویژگیهــای ایــن نانــوذره کــه اســتفاده از

از ايــن آزمایشهــا نانوســیال تهیهشــده در محفظــه

مثبــت ســطحی ذرات آن بودنــد .همانطــور کــه میدانیــم

در محفظــه پاییندســتی قــرار میگیرنــد .در هــر مرحلــه

آن را توجيــه كردنــد آب دوســت بــودن و همچنیــن بــار
مهمتریــن کانــی تشــکیلدهنده شــیل رس اســت كــه

خــواص منحصربهفــرد آن(ســطح ویــژه بــاال ،بــار منفــی
ســطوح و همچنیــن آبدوســت بــودن) انتخابــش در نــوع

نانــوذره را توجیــه میکننــد ،زیــرا احتمــاال بــا توجــه بــه
خــواص ســطحی نانــوذرات تهیهشــده و همچنیــن رس
موجــود در شــیل ،فعــل و انفعالــي مناســب بیــن آنهــا

رخ ميدهــد و نانــوذرات بــه منافــذ و ســطوح رســی

باالدســتی دســتگاه و آب دریــا ،بهعنــوان ســیال منفــذی،

فشــار ثابــت بــر نانوســیال تهیهشــده اعمــال ميشــود

كــه بــه نفــوذ ســیال باالدســتی بــه داخــل نمونــه شــیلی
و افزایــش فشــار منفــذی میانجامــد .کارایــی افــزودن

نانــوذرات و تاثیــر غلظــت آنهــا بــر جلوگیــری از ایــن
افزایــش فشــار را ميتــوان در آزمایشهــاي مختلــف

ديــد.

• غلظت %0/25

شــیل ميچســبند و تراوایــی شــیل و نــرخ نفــوذ فشــار

در مرحلــه اول غلظــت  % 0/25بررســی شــد .بــا توجــه بــه

ايــن خــواص ،نانواکســید روی انــدازهاي مناســب بــرای

فشــار منفــذی کاهــش یافتــه و بعــد از گذشــت حــدود

تصویــر گرفتهشــده بــا میکروســکوپ الکترونــی SEM 2از

شــده اســت كــه کاهــش تدریجــی نفــوذ فشــار را نشــان

بــا انــدازه فضــای منفــذی نمونــه شــیلی( 19نانومتــر)) را

بهدليــل عملکــرد نانــوذرات روی قطــع ميشــود.

 29/2 ،23/1 ،15/9و  ...نانومتــر اســت .در واقــع برخــاف

را تــا  %60کاهــش داده اســت .نکتــه :بايــد فشــار ســیال

مســدود کــردن راه انتقــال فشــار بــه فضای منفــذی ،عالوه

نشــان داده میشــود ،در هــر آزمایــش ثابــت نگــه

میشــود .در قســمت بعــد آزمایشهــاي انجامشــده

ســیال پاییندســتی(منفذی) مشــخص شــود.

بــه داخــل نمونــه را کاهــش میدهنــد .عــاوه بــر

نمــودار بهدســتآمده از ایــن آزمایش(شــکل ،)5افزایــش

مســدود کــردن حفــرات نمونــه شــیلی دارد( .شــکل )4

یــک ســاعت از آزمایــش در حــدود  150 psiتثبیــت

نانــوذرات تهیهشــده و انــدازه مناســب آنها(قابلقیــاس

ميدهــد و در نهایــت نفــوذ فشــار بــه ســیال منفــذی

نشــان ميدهد.انــدازه نانــوذرات اکســید روی در بــازه ،11

اســتفاده از نانوســیال اکســید روی ،نفــوذ فشــار بــه نمونــه

روشهــای مرســوم ،بــا نگاهــی جامــع بــه نانــوذرات بــرای

باالدســتی را ،کــه بهصــورت خــط افقــی در نمودارهــا

بــر انــداره از خــواص ســطحی نانــوذرات نیــز اســتفاده

داشــت( )300 psiتــا تاثیــر آن بهدرســتی بــر رفتــار

شکل  4تصویر میکروسکوپی از نانوذرات اکسید روی و اندازهبندی آنها.
1. Modified Nano ZnO
2. Scanning Electron Microscope
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شکل  5نمودار انتقال فشار منفذی به كمك نمونه نانواکسید روی با غلظت .%0/25

نوســان فشــار باالدســتی در برخــی نمودارهــا بهدلیــل

جایگزیــن ســیال حــاوی نانــوذرات ميشــوند تــا

کــه بهصــورت دســتی ایــن فشــار بــه حالــت اولیــه

بــا گذشــت زمــان و اســتفاده از ســیالهای متفــاوت

• غلظت % 0/5

ســازندهای شــیلی بعــد از کاهــش و یــا جلوگیــری از

افــت فشــار حاصــل از نشــت داخــل دســتگاه اســت

برميگــردد و ثابــت نگــه داشــته میشــود.

بــا توجــه بــه نتیجــه آزمایــش قبلــی ،غلظــت نانــوذره دو
برابــر و عملکــرد آن در نــرخ افزایــش فشــار منفــذی
بررســی میشــود.

(شــکل  )6نشــان ميدهــد کــه فضــای منفــذی نمونــه

بهســرعت و در همــان زمانهــای اولیــه مســدود شــده
اســت .بعــد از گذشــت حــدود  30دقیقــه از آزمایــش،

فشــار منفــذی در حــدود  83 psiثابــت میمانــد کــه

نشــانگر عملکــرد عالــی و ســریع نانــوذرات اکســید روی
بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب و فشــار بــه داخــل نمونــه

اســت .بعــد از ایــن زمــان بهوضــوح ثابــت مانــدن فشــار

منفــذی مشــاهده میشــود کــه حاکــی از قطــع ارتبــاط

ســیال باالدستی(ســیال حــاوی نانــوذرات) و ســیال

مشــخص شــود كــه آیــا مســدود شــدن گلــوگاه منفــذی
ادامــه مييابــد یــا خیــر .بــه بیــان ســادهتر ،در حفــاری
نفــوذ آب و فشــار بــه داخــل ســازند ،بــا مســدود کــردن

ناحیــه اطــراف دیــواره چــاه بــا نانــوذرات ،آیــا میتــوان

بــا گذشــت زمــان و تغییــر ســیال حفــاری عملیــات
حفــاری ســازندهای پایینتــر از ســازند شــیلی را بــدون

نگرانــی از ناپایــداری شــیل و نصــب لولــه جــداری ادامــه

داد؟ پــس از بررســی عملکــرد غلظــت  ،%0/5ســیال

دلخــواه(در ایــن قســمت آب دریــا) جايگزيــن ســیال
باالدســتی و نمــودار افزایــش فشــار منفــذی مشــاهده

میشــود .علیرغــم اســتفاده از آب دریــا بــه جــای
محلــول نانــو ،نــرخ افزایــش فشــار نســبت بــه حالــت

اولیه(بازیابــی فشــار منفــذی بــا آب دریــا) قبــل از نفــوذ

نانــوذرات بســیار کاهــش یافتــه است(شــکل .)7

پاییندســتی(منفذی) نمونــه اســت .نفــوذ فشــار بــه

بــا مقایســه دو نمــودار افزایــش فشــار منفــذی بیــن

مســائل در اســتفاده از نانــوذرات پایــداری آنهــا بــا

نانوذرات(شــکل  )8ديــده ميشــود در حالیکــه فشــار

کــردن فضــای منفــذی بــا نانــوذرات آزمایشهــای

بــه فشــار باالدســتی میرســد ،در حالــت دوم در زمــان

بدینترتیــب کــه بعــد از مســدود شــدن فضــای منفــذی

نســبت بــه حالــت اولیــه را نشــان میدهــد.

نمونــه تــا  %87کاهــش یافتــه اســت .یکــی از مهمتریــن

حالــت قبــل و بعــد از مســدود شــدن گلــوگاه بــا

گذشــت زمــان اســت .بــراي مطالعــه پایــداری مســدود

منفــذی در حالــت اولیــه بعــد از گذشــت یــک ســاعت

دیگــري ترتیــب داده شــدهاند.

بــا نانــوذرات ،ســیالهای مختلــف بــدون حضــور نانوذرات

مشــابه حــدود  87 psiاســت کــه  %84کاهــش نفــوذ

بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو ...
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شکل  6نمودار انتقال فشار منفذی به كمك نمونه نانواکسید روی با غلظت .% 0/5
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شکل  7نمودار انتقال فشار منفذی به كمك آب دریا بعد از استفاده از غلظت  % 0/5نانواکسید روی.
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شکل  8مقایسه انتقال فشار منفذی به كمك آب دریا قبل و بعد از استفاده از غلظت  % 0/5نانواکسید روی.
 -غلظت % 0/75

در ايــن آزمايــش تاثیــر افزایــش غلظــت بــر عملکــرد
نانوســیال نشــان داده ميشــود( .شــکل  )9بهوضــوح
نشــان میدهــد كــه ماننــد غلظتهــای دیگــر ،منافــذ
نمونــه شــیل بهســرعت مســدود شــدهاند و پــس از

گذشــت حــدود  30 minدیگــر افزایــش فشــار منفــذی
مشــاهده نميشــود .فشــار منفــذی پــس از رســیدن بــه
 60 psiثابــت ميمانــد کــه نشــانگر مســدود شــدن کامــل
نمونــه اســت.
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شکل  9نمودار انتقال فشار منفذی به كمك محلول نانواکسید روی با غلظت .%0/75

در ایــن حالــت  %96کاهــش نفــوذ فشــار منفــذی ديــده

ایــن حالــت ،در مقايســه بــا اســتفاده از نانــوذرات%95 ،

بــه دســت آمدنــد ،امــا افزایــش غلظــت نانوســیال تــا

مقایسه غلظتهای مختلف نانوذرات

شــد .در غلظــت  0/5نیــز نتایجــي بســیار مطلــوب

است(شــکل .)11

حــدودی بــر عملکــرد آن تاثیــر مثبــت گذاشــته

 -یکــی از نــكات مهــم در مبحــث اســتفاده از نانــوذرات

ســد تشکیلشــده از نانــوذرات در گلــوگاه فضــای

 )12تاثیــر افزایــش غلظــت بــر بهبــود عملکــرد نانوســیال

جایگزیــن محلــول حــاوی نانــو و مقــدار بازیابــی فشــار

منفــذی بــا تغییــر غلظــت نانــوذرات نشــان داده شــده

اســت .دوبــاره بــرای بررســی پایــداری و موثــر بــودن

منفــذی ،1ســیال منفــذی شبیهسازیشــده(آب دریــا)
منفــذی مشــاهده میشــود.

اســتفاده از غلظــت مناســب و بهینــه اســت .در(شــکل
مشــاهده میشــود .در ایــن شــکل رفتــار افزایــش فشــار

اســت .بــا افزایــش غلظــت نانــوذرات از  25تــا ،%75

(شــکل )10نشــان ميدهــد کــه نفــوذ فشــار آب دریــا بــه

کاهــش نفــوذ فشــار ،در قيــاس بــا قبــل از مســدود

کــمو ســخت اســت .همچنيــن کاهــش نفــوذ فشــار در

 87و  %96اســت.

ســیال منفــذی بهدلیــل مســدود مانــدن منافــذ بســیار

شــدن گلــوگاه فضــای منفــذی نمونــه ،بهترتیــب ،60
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شکل  10انتقال فشار منفذی به كمك آب دریا بعد از استفاده از نانواکسید روی با غلظت .%0/75
1. Pore Throat
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شکل  11مقایسه انتقال فشار منفذی به كمك آب دریا قبل و بعد از استفاده از نانواکسید روی با غلظت .% 0/75
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شکل  12مقایسه عملکرد غلظتهای متفاوت نانواکسید روی در جلوگیری از افزایش فشار منفذی.

نتیجهگیری

بــا اســتفاده از نانوســیال اکســید روی ،نتایجــي کامــا

متفــاوت بــا نانوســیلیس بــه دســت آمدنــد .در ایــن حالــت

عــاوه بــر توجــه بــه انــدازه و دیــد ابعــادی نانــوذرات ،بــه
خــواص ســطحی آنهــا نیــز توجــه میشــود .بــا توجــه
بــه آبدوســت بــودن ايــن نانــوذرات و بــار مثبــت آنهــا و
همچنیــن ســطح ویــژه بــزرگ و انــرژی ســطحی بســیار
زیادشــان ارتبــاط و چســبندگی بســیار قــوی بیــن ذرات

رس موجــود در شــیل و نانــوذرات رخ میدهــد(ذرات رس

نیــز بســیار آبدوسـتاند و بــا بــار منفــی خــود نانــوذرات
را بهشــدت جــذب میکننــد) .نتیجــه اســتفاده از

نانوذراتــی بــا انــدازه مناســب بــا ســطحی فعــال و کاهــش
تراوایــی و جلوگیــری از افزایــش فشــار منفــذی اســت .بــا

اســتفاده از غلظتهــای  0/5 ،0/25و  %0/75از نانوســیال

اکســید روی ،کاهــش نفــوذ فشــار منفــذی بهترتیــب ،60

 87و  ،%96در مقایســه بــا آب دریــا ،بــوده اســت.

نانــوذرات ســیلیس از لحــاظ قیمــت نيــز بــا نانــوذرات
اکســید روی مقایســه شــدهاند .در زمــان انجــام ایــن

پژوهــش ،قیمــت نانــوذرات اکســید روی حــدود  2تــا 3

برابــر قیمــت نانــوذرات ســیلیس بــود ،ولــی بــا توجــه بــه

غلظــت الزم بســیار پایینتــر ایــن ذرات ،اســتفاده از آنهــا
بهصرفهتــر از نانوســیلیس تخمیــن زده میشــود.

پیشــنهاد میشــود اســتفاده از نانــوذرات مختلــف فعــال
از نظــر ســطحی در مبحــث پایــداری شــیل بهشــكلي

گســترده مطالعــه و بررســی شــود و مطالعــه کاربــرد
نانــوذرات در شــیلهای شــکافدار ،از جملــه مخــازن

نامتعــارف شــيل گازي نيــز پیشــنهاد میشــود.
1

2

1. Unconventional Reservoir
2. Shale Gas
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