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اســتفاده از تکنولوژي توزیع دانه بنــدي غيریکنواخت ذرات 
جهت طراحي دوغاب سيمان فوق سبک و بکار گيري آن در 

سازندهاي سست و شکننده

دستاوردها
• کاهش وزن مخصوص دوغاب سيمان تا هم وزن آب

• کاهش افت صافی استاتيکی و آب آزاد صفر
• جلوگيري از تخریب پوشــش سيماني و نيز باال بردن دوام 

سيمان در ایجاد اتصال بين الیه ها
• افزایش مقاومت تراکمي در مقایسه با سایر دوغابهاي سبک

• کاهش نفوذ پذیري و خلل و فرج سنگ سيمان
• مهار مهاجرت و نفوذ گاز به داخل ستون دوغاب سيمان

تكنولوژي
طراحي دوغاب ســيمان با استفاده از نانو تکنولوژي 

هيچگونه ســابقه اي در کشــور نداشته ليکن در 
سایر کشــورهاي صنعتي صاحب تکنولوژي با 
استفاده از کف دوغابهاي سبک طراحي شده 
اند که عالوه بر تفاوت فاحش آن با سيمانهاي 

حاوي ذرات نانو در مکانيزم هيدراتاسيون سيمان 
کــه مهمترین فاکتــور تاثير گذار بــر روي خواص 

رئولوژیکــي ، مقاومت تراکمي و ســایر خواص دوغاب 
ميباشــد ، بدليل نياز به تجهيزات و پرسنل ویژه و هزینه 

گزاف عمليات ســيمانکاري با سيمان حاوي کف ، استفاده از 
این دوغابها به مرور در صنعت حفاري جایگاه خود را از دست 
داده اند. همانگونه که ميدانيم بسياري از مخازن نفتي و گازي 
ایران بعلت افت فشار مخزن و باال بودن وزن دوغاب همواره با 
هرز روي هاي شدید مواجه ميباشد براي مقابله به این مشکل 

وزن دوغاب سيمان ميبایست تا pcf 60 کاهش یابد.
در روشــهاي جدید طراحي دوغاب بــا تکنولوژي توزیع دانه 
بندي ذرات در پژوهشــگاه صنعت نفت در واقع سيســتمي 
مشــابه سيســتم توليد بتون براي 
ســاخت دوغابهاي مناسب در نظر 
گرفته شــده اســت که ضمن باال 
چاه  ســيمانکاري  کيفيــت  رفتن 
مقاومت تراکمي سنگ سيمان نيز 
بطور چشــمگيري افزایش مي یابد 

با تنظيم توزیع ذرات مخلوط خشــک از نظر اندازه، رئولوژي 
دوغاب به طور محسوسي بهبود مي یابد بر اساس این تئوري 
مخلوط و پمپ شدن دوغاب نيز بخوبي انجام خواهد پذیرفت. 
بــا افزایش تنوع انــدازه ذرات جامد در دوغابها با ســایزهاي 
متفاوت تخلخــل و نفوذ پذیري کاهــش و مقاومت تراکمي 
افزایش مي یابد و به همين ســبب مهار مهاجرت گاز در این 
روش بخوبــي انجــام خواهد پذیرفت. اســتفاده از دوغابهاي 

سبک با تکنولوژي پژوهشگاه نياز به تجهيزات خاصي ندارد.

تاثیر اقتصادي
• نيــل به خودکفایــي ملي و قطع وابســتگي و جلوگيري از 

خروج ارز
• امکان صدور افزایه

• صيانــت از مخازن و کاهش 
باالبردن  و  سازندي  آسيب 

عمر مفيد چاه

اثربخشي
اوليــن بــار این 
تکنولوژي بصورت 

آزمایــش ميدانــي 
 341 شــماره  چاه  در 

مــارون و به دنبال آن در 
17 حلقه از چاه های ميدان 

مارون و همــا با موفقيت کامل 
انجام پذیرفت. متعاقب این توفيق شــرکتهاي معتبر نفتي در 

طراحی نوين دوغابهای سيمان فوق سبك 
با استفاده از نانو تكنولوژی

پژوهشگاه صنعت نفت
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ایران از جمله شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، شرکت ملي 
حفاري و شــرکت نفت مرکزي ایران و همچنين چند شرکت 
پيمانکار داخلي خواســتار بکارگيري دستاوردهاي حاصله از 
تکنولــوژي مذکور گردیدند الزم به توضيح اســت که قبل از 
ارائه این تکنولوژي شرکتهاي معتبر خارجي طراحي دوغابهاي 
فوق سبک چاههاي ایران را به قيمتهاي بسيار گزاف بر عهده 

داشتند که هيچکدام از عمليات موفقيت آميز نبوده است که 
با اجراي این طرح عالوه بر رفع نياز خارجي ميتوان به مواردي 
از قبيــل دوام عمر چاه، باال رفتن راندمــان توليد، جلوگيري 
از مهاجرت گاز، کاهش هزینه ناشــي از چند مرحله اي شدن 

سيمان اشاره کرد.
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روان ســازی و خنک کردن مته حفــاري از جمله وظایف گل 
حفاري مي باشــد. ميزان روان کنندگي توليد شــده توســط 
ســياالت حفاري به نوع، کيفيت ذرات جامد و وزن و ترکيب 
شيميایي سيستم بستگي دارد. به دليل مسائل زیست محيطي 
بيشتر تمایل به اســتفاده از گل هاي پایه آبي وجود دارد، اما 
گل هــاي پایه آبي برخالف گل هاي پایه روغنی، بصورت ذاتي 
از خاصيت روان کنندگي برخوردار نيســتند. بنابراین، بایستي 
این خاصيت گل حفاري را به کمک افزودني هاي جدید بهبود 
داد. در این طرح، ســعي بر آن بوده اســت که با استفاده از 
نانوافزایه هــاي روان کننده و کاهنده اصطــکاك، بتوان نوعي 
از نانوســياالت حفاري پایه آبي با خصوصيت روانســازي باال 

طراحي و در شرایط ميداني بکارگيري کرد.

اهداف
• دستيابي به دانش فنی ساخت و تهيه نانوافزایه های هدف 

• طراحي نانوســياالت حفاري پایــه آبي با خصوصيت 
روانسازي باال   

• دستيابي به شرایط بهينه نانوافزایه های هدف در 
انواع سياالت حفاری با توجه به خصوصيات منطقه

• جلوگيري از هزینه هاي اضافي تحميلي از اصطکاك 
و فرسایش قطعات حفاري  

آماده شــدن بسترها و زیرساخت هاي الزم در ساخت سایر 
نانوافزایه هاي مورد مصرف در سياالت حفاري

کاربردها
• صنعت حفاري، تهيه سياالت نسل نوین حفاری

صنعت روانسازی، تهيه نانوافزایه های روانساز با کارایی باال

دستاوردها و اثربخشي در صنعت
1. بومي سازي:

• تهيه نانو سياالت بومي متناسب با شرایط منطقه 
• دستيابي به دانش فني و حرکت به سمت بومي سازي توليد 

نانوافزایه های روانساز با کارایی باال
• کســب اطالعات فني- مهندسي 
جهت افزایش مقياس و توليد نيمه 

صنعتی نانوافزایه های هدف
• تهيــه دســتورالعمل های کامال 
بومي براي کنترل کيفي نانوسياالت 

و افزایه هاي مرتبط )ارزیابي و سازگاري(
2. رفع تنگناها و مشكالت صنعت: 

• رفع مشکالت مرتبط با اصطکاك رشته های عمليات حفاری
• رفع مشــکالت مرتبط با محيط زیســت به علت استفاده از 

سياالت پایه روغنی
• پاکســازي ســریع و کامل فضاي حلقوي، افزایش سرعت 

حفاري
• تقليل صدمات وارده به مخزن و ادوات حفاری

3. تجاري سازي:
• آماده شدن بســترها و زیر ساخت هاي الزم در ساخت نانو 

افزایه های روانساز
• دسترسي آسان به فرموالسيون نانوسياالت در شرایط واقعي 

مخزن

• توانایی ســاخت پایلوت به منظور سنتز نانوذرات هدف در 
مقياس نيمه صنعتي و صنعتی

4. ایجاد و انتقال دانش:
• کسب دانش و تجربه الزم در سنتز و بکارگيري نانوافزایه هاي 

هدف 
• زمينه سازی واگذاری دانش فنی فناوری های نوین مرتبط 
با روانسازی و کاهش اصطکاك رشته هاي عمليات حفاري به 

صنعت
5. توجیه اقتصادي :

• انتخاب نوع نانوســيال مناسب )با قيمت حداقل و عملکرد 
باال( با اســتفاده از طراحی، شبيه سازی و نتایج آزمایشگاهی 

سازگار با تمام شرایط عملياتی
• تقليل هزینه های مرتبط با سياالت حفاری به علت استفاده 

از نانوسياالت با روانسازی باال و حذف سياالت پایه روغنی

تدوين دانش فنی، ساخت و بررسی عملكرد نانوافزايه های روان کننده و کاهنده اصطكاک 
رشته های عمليات حفاری و توليد نيمه صنعتی و ارزيابی آن ها در شرايط ميدانی

پژوهشگاه صنعت نفت
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 • بکارگيــری شــرکت های داخلــی با تجــارب و ارتباطات 
بين المللی قوی

• صرفه جویی قابل توجه در خروج ارز از کشور

محصول ویژه
NTL-EDF     نانوسيال حفاری با روانسازی باال
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از آنجایيکه حفاری الیه های شيلی با قرار گرفتن در مجاورت 
سياالت حفاری، با عمده مشــکالتی مانند ناپایداري و تنگي 
دیواره، گير لوله هاي حفاري، توپي شــدن مته، گشــادگي و 
بزرگي قطر چاه، ایجاد شــکاف مواجه می شود که خود یکی 
از  چالش هــاي بزرگ صنعت حفاري محســوب می شــود. 
لذا می بایســت با مطالعات جامع در شــرایط آزمایشگاهي و 
کاربردي، شــيل ها را با روش هاي مدرن، شناســایي و عکس 
العمل آن ها را در برابر فاز مایع ســياالت نســل جدید مورد 
اســتفاده در منطقه، بررسي کرد. بررسي اثرات سيال حفاري 
حــاوی افزایه های نانومقياس بر ســازندهاي در حال حفاري 
به ویژه رس ها و شــيل هاي حساس به آب بمنظور شناسایي و 
ارزیابي مکانيزم هاي مختلف آسيب سازند ناشي از این فرآیند 
کــه منجر به ناپایــداري دیواره ها و متعاقباً مشــکالت دیگر 

در عمليات حفاري مي شــود، از اهداف اصلي این تحقيق 
مي باشد.

اهداف
• شناســایي کامل شيل هاي منطقه و تهيه بانک 

اطالعاتی جامع
• دستيابي به فناوری ساخت و تهيه نانوافزایه هدف 

مورد اســتفاده در سيال حفاری با توجه به خصوصيات 
منطقه 

• طراحي نانوســياالت حفاري پایه آبي متناسب با اکتيویته 
شيل 

• جلوگيــري از هزینه هــاي اضافــي تحميلــی از ناپایداري 
دیواره هاي حساس به آب 

آماده شــدن بســترها و زیرســاخت های الزم در ســاخت 
سایرنانوافزایه های مورد مصرف در سياالت حفاری  

کاربردها
•  صنعت حفاري، تهيه سياالت نسل نوین حفاری

در  بخشي  اثر  و  دســتاوردها 
صنعت

1. بومی سازی:
• تهيه نانو سياالت بومي متناسب 

با شرایط منطقه 

• دستيابي به دانش فني و حرکت به سمت بومي سازي توليد 
نانوافزایه های کنترل کننده تورم و ریزش الیه های حساس

• کســب اطالعات فني- مهندســي جهت افزایش مقياس و 
توليد نيمه صنعتی نانوافزایه های هدف

• تهيــه دســتورالعمل های کامال بومي بــراي کنترل کيفي 
نانوســياالت و افزایه هاي کنترل کننــده تورم و ریزش الیه 

های حساس )ارزیابي و سازگاري (
2. رفع تنگناها و مشكالت صنعت: 

• بررسي و تعيين ميزان عملکرد نانو افزایه ها در پایدارسازي 
دیواره چاه و جلوگيري از نفوذ آب و تورم الیه هاي حساس

• ساخت ســياالت نســل جدید پایه آبي و دوستدار محيط 
زیست با  کمترین آسيب  وارده به سازند توليدي

3. تجاري سازي:
• آماده شــدن بسترها و زیر ساخت هاي الزم در ساخت نانو 

افزایه های کنترل کننده تورم و ریزش الیه های حساس
• دسترسي آسان به فرموالسيون نانوسياالت در شرایط واقعي 

مخزن
• توانایی ســاخت پایلوت به منظور توليد نانوذرات هدف در 

مقياس نيمه صنعتي و صنعتی
4. ایجاد و انتقال دانش:

• کسب دانش و تجربه الزم در سنتز و بکارگيري نانوافزایه هاي 
هدف 

• زمينه سازی واگذاری دانش فنی فناوری های نوین مرتبط 
با پایدارســازي دیــواره چاه و جلوگيري از نفــوذ آب و تورم 

الیه هاي حساس به صنعت

تدوين دانش فنی، ساخت و بررسی عملكرد نانوافزايه ها در کاهش تقابالت سازندهای رسی و 
شيلی با سيال حفاری و کاهش جذب آب و تورم آن ها و توليد نيمه صنعتی افزايه ها

پژوهشگاه صنعت نفت
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5. توجیه اقتصادي:
 • انتخاب نوع نانوســيال مناســب بــا اســتفاده از طراحی،

 شــبيه ســازی و نتایج آزمایشگاهی ســازگار با تمام شرایط 
عملياتی

• تقليل هزینه های مرتبط با سياالت حفاری به علت استفاده 
از نانوسياالت کنترل کننده تورم و ریزش الیه های حساس و 

حذف سياالت پایه روغنی
 • بکارگيــری شــرکت های داخلــی با تجــارب و ارتباطات 

بين المللی قوی
• صرفه جویی قابل توجه در خروج ارز از کشور

محصول ویژه
نانوسياالت حفاری کنترل کننده الیه های شيلی

NSI-EDF  
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هزینه یک سيســتم ســيال حفاری بخش عمده ای از هزینه 
حفر یک چاه جدید را تشــکيل می دهــد و به همين دليل 
اســتفاده از ســياالت مفيدتر و بهبود یافتــه بخش مهمی از 
مطالعات محققان را تشــکيل می دهد. ســيال حفاری باید 
توانائی مناســبی در خنــک کردن مته حفاری، روانســازی 
لوله های گردان حفاری،  پاکسازی مناسب چاه و غيره داشته 
باشــد. در غير اینصورت مشــکالتی از قبيل هرزروی،  آسيب 
سازند، چســبندگی لوله ها، نيروهای دراگ و تنش باال پدید 
می آید. این مشــکالت بخصوص در چاه هایی با دما و فشار 
باال بيشــتر دیده شده اســت. بنابراین دستيابی به سيالی که 
مقاومت باالیی در شــرایط دما و فشــار باال نشــان می دهد 
در این حيطه بسيار مهم اســت. اصوال ویسکوزیته، دانسيته 
ســيال حفاری فاکتورهای کليدی هســتند که رفتار سيال 

را کنترل می کننــد. در این ميان اســتفاده از علم نانو 
در بهبود خواص ســيال حفاری به ســبب بازده باال، 

پایــداری زیاد و روش های متنوع اعمال روی چاه، 
یکی از مهمترین جنبه های مورد بررسی توسط 
محققين می باشــد. در این طرح ســعي بر آن 

بوده است که با استفاده از نانوافزایه های مختلف 
و تغيير ترکيب، اندازه و توزیع آن ها، بتوان به شرایط 

بهينه ای جهت بکارگيری نانوسياالت در شرایط یکی از 
چاه های کشور دست یافت.

اهداف
• بررسي کاربرد نانوذرات مختلف در سياالت حفاري پایه آبي

• بهبود خواصي رئولوژیکي و انتقال توان هيدروليکي سياالت  
با استفاده از نانوافزودني ها

• رفع مشــکالت خورندگي، خاصيــت روان کاري و هرزروي 
سيال حفاری

• استفاده از تکنولوژي هاي روزحفاري براي باالبردن عمر چاه 
و افزایش سرعت حفاري

• ارتقاء سطح کيفي، توليد دانش فني و توسعه تکنولوژي هاي 
نوین 

• جلوگيري از تقابل سنگ و سيال 
و مهاجرت ذرات ریز و هجوم ذرات 

جامد
• دستيابي به دانش فني و حرکت 

به سمت بومي سازي توليد نانوافزایه ها
• طراحــي و تهيه گل حفاري در شــرایط یکــي از چاه هاي 

ميدان دي زاگرس جنوبي

کاربردها
• صنعت حفاري، تهيه سياالت نسل نوین حفاری

دستاوردها و اثربخشي در صنعت
• برداشتن گام هاي بلند بســمت اقتصاد مقاومتي با رویکرد 

اقتصادي و افزایش سهم خدمات دانش بنيان
•  افزایش استحصال و دستيابي بهينه به منابع  هيدروکربوني 

مخازن کشور
• اســتفاده در تهيه، ســاخت و انتخاب افزایه هاي ســياالت 

حفاري 

• اســتفاده از نتایــج پژوهش در آزمایشــگاه ها و احتماال در 

بررسی عملكرد  فناوری نانوسياالت حفاری در شرايط يكی از چاه های
 ميدان دی شرکت نفت مناطق مرکزی

پژوهشگاه صنعت نفت
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ساخت ادوات حفاري 
• پاکســازي ســریع و کامل فضاي حلقوي، افزایش سرعت 

حفاري
• تقليل صدمات وارده به مخزن و محيط زیست

• به روزرســاني دانش و اطالعات مــورد نياز عملياتي، فني و 
تحقيقاتي مرتبط با فناوری های نوین سياالت حفاری 

• دستيابي به دانش فني و حرکت به سمت بومي سازي توليد 
افزایه ها

محصول ویژه
N-EDF   نانوسيال حفاری بهبودیافته
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شرح
از عمده ترین مشــکالتی که این روزهــا صنعت حفاری با آن 
مواجه اســت حفاری در مخازن کم فشار یا مخازن تخليه شده 
است. حفاری این نوع مخازن همراه با مشکالت فنی و اقتصادی 
زیادی از جمله هرزروی های کنترل ناپذیر در شکاف ها و گير 
لوله ها می باشد که توســعه این ميادین را از لحاظ اقتصادی 
غير ســودآور می نماید. تحقيقات علمي و تجربي ثابت نموده 
اســت که مي توان با توسعه تکنولوژی افرون ها، این مشکل را 
حل کرد. افرون ها بخوبی مقدار هرزروی گل به درون ســازند 
را کنتــرل می کنند. دانش فني این تحقيق شــامل طراحی 
و ساخت ســيال حفاری پایه افرونی با اســتفاده از ترکيبات 
مناسب شامل ســورفکتانت ها، پليمر ها و نانوافزودني ها و در 
نهایت بکارگيري عملياتی این نوع ســيال در عمليات حفاری 

و تعميراتی در مخازن تخليه شــده و کاربردهای موفق این 
تکنولوژی در ميادین بالغ می باشد.

اهداف
• اســتفاده از ســياالت حفاری پایه افرونی در 

مخازن تخليه شده در ميادین نفتی و گازی 
• استفاده در ســازندهای با نفوذپذیری باال و 

سنگ های با شکاف های ریز
• کنترل نرخ هرزروی و اســتفاده از افرون ها بعنوان 

عوامل اتصالی
• اســتفاده از ســيال افرون های گاز کلوئيدی در حفاری 

فروتعادلی
• افزایش پایداری چاه و توليد مخزن با استفاده از تکنولوژی 

سيال حفاری افرونی
• حفاری تا عمق نهایی و تميزسازی سریع چاه

کاربردها
• صنعت حفاري، تهيه سياالت نسل نوین حفاری

• ازدیاد برداشت از مخازن
افزایش توليد و بهره وری از مخازن

دســتاوردها و اثربخشــي در 
صنعت

1. بومي سازي
•  تهيه سياالت حفاری پایه افرونی 

متناسب با شرایط منطقه 
• دستيابي به دانش فني و حرکت به سمت بومي سازي توليد 

سياالت سبک و فوق سبک
2. رفع تنگناها و مشكالت صنعت 

• حفــاري مخازن تخليه شــده ميادین نفتــی و گازی بالغ، 
سازندهای با نفوذپذیری باال و سنگ های با شکاف های ریز

• کنترل نرخ هرزروی و کاهش آســيب ســازند و خوردگي 
H2S   فراوان چاه هاي گازي با غلظت باالي

• حفظ پایداري افرون گازي، بهبود خواص رئولوژیکي و رفع 
مشکالت حفاري و آسيب سازند و صيانت از مخزن

3. جلوگیري از خروج ارز 
• عدم نياز به استفاده از امکانات خارجي و صرف هزینه هاي 

ارزي 

• وجود تجارب، امکانات آزمایشــگاهي مدرن، دستگاه های 
منحصر بفرد خاص داخلي و آماده شدن زیر ساخت هاي الزم 

در ساخت سياالت افرونی 
4. تجاري سازي 

• تجارب و دستورالعمل ها و روش هاي مدون آزمایشات موثر 
در کنترل کيفي سياالت افرونی

• دسترســي آســان به فرموالسيون ســيال و تعيين ميزان 
عملکرد در شرایط واقعي مخزن

• توانایی ساخت پایلوت به منظور توليد افزایه های مرتبط با 
سياالت افرونی در مقياس نيمه صنعتي و صنعتی

5. توجیه اقتصادي 
• استفاده از نتایج آزمایشگاهي )در شرایط واقعي مخزن( در 

سيال  بهينه 

طراحی، تهيه و بكارگيری تكنولوژی پيشرفته نانوسياالت حفاری پايه افرون 
گازکلوئيدی در حفاری چاه ها

پژوهشگاه صنعت نفت
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• وجود امکان سرمایه گذاری در زمينه ساخت صنعتی سيال 
بــا تامين نياز اســتراتژیک داخل و شکســتن انحصار طلبی 

شرکت های غربی 
• رفع تنگناها و مشکالت صنعت با فناوري هاي بومي 

)با قيمت حداقل و عملکرد باال( در تهيه سياالت افرونی

محصول ویژه
N-EADF  نانوسيال حفاري پایه افروني




