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فرآیند حفاری چاههای میشود. امروزه پسماندهای نفتی ایجاد اکتشاف نفت طول فرایند در 

آنها می تواند دفع نامناسب است که ماندها ــتولیدکننده گونههای مختلفی از انواع پس، نفت

تهدیدی جدی برای شود. این امر منجر به آلودگیهای زیستمحیطی و بهویژه آلودگی خاک 

ی رود. در این مطالعه سعی شده است تا با روشمیشمار بهنیز آبهای سطحی و زیرزمینی 

توصیفی به بررسی نقش مدیریت و کنترل پسماندهای ناشی از حفاری چاه های نفت پرداخته 

و بر این اساس در این تحقیق برخی از مهمترین روشهایی که میتوان با اعمال آنها نقش شود. 

نتایج این ارائه شده است. ، مدیریت را در جهت کاهش تولید این پسماندها ایجاد نموداهمیت 

گلهای حفاری میباشد که ، یکی از آلودهکنندههای اصلی عملیات حفارینشان داد که مطالعه 

است که ا و افزودنیها ــا و هیدروکربنهــنمكه، مانند فلزات سنگینمضری شامل ترکیبات 

بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها راه متفاوتی نیز می باشند. به عنوان نمونه غلظت دارای 

دن به این هدف است. با توجه به مطالب ارائه شده بسیاری از آالیندهها دیگر در جهت رسی

ه ــتم برگرداند کــآب و حاللها را میتوان دوباره به سیس، یدهاــپسماندهای خطرناک نظیر اس

مواد اولیه میشوند. همچنین در ء ن مواد دیگر پسماند نبوده و خود جزــدر این صورت ای

کل کمبود و ــمش، تیم میتوان با تصفیه و بازگرداندن آبــهه هسجاهایی که با کمبود آب مواج

کاهش جهت موثر و مفید مدیریتی به طور کلی راهکارهای هزینههای انتقال آب را جبران نمود. 

ی از چاههای نفت و لزوم توجه به مدیریت پسماند در ــماندهای ناشــپستاثیرات مضر 

باعث بهوجود هم صرفهجوییهای اقتصادی شده و هم سبب اری میتواند ــای حفــقرارداده
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 مقدمه .1

ات جبرانناپذیری به محیط زیست وارد مینماید. کاهش دورریزی و تخلیه مواد زائد ــماند حفاری لطمــپسصحیح روزه عدم مدیریت ــام

روزهای رایط اولیه و کاهش تعداد ــت گل به حالت و شــکاهش زمان برگش، کنترل و یا کاهش هزینه گل حفاری، جامد به محیط زیست

امل هرگونه مواد ــافی نفت و گاز شــمفید انجام کار از مهمترین فواید مدیریت پسماند میباشد. پسماند عملیات حفاری در چاههای اکتش

خردههای ، مایع یا مخلوطی است که در حین عملیات حفاری تولید گردیده و یا مازاد بر مصرف میباشد. پسماند حفاری به کندهها، جامد

مواد ، یله عملیات حفاری شامل آب آلودهــایر مواد تولیدشده بهوســیاالت حفاری اضافی از عملیات و ســل از حفاری و ســحاصحفاری 

ـــمدیریت پس روانکنندهها و سایر مواد مرتبط و ضایعات حاصل از دستگاه و تجهیزات حفاری اطالق میشود.، سوخت، شیمیایی ماند ــــ

ن تکنولوژیها و روشهای موثر برای ــــــــتراتژی بهینه و تعییــــــــق میشود که برای انتخاب اسحفاری به یك سیستم مدیریتی اطال

ـــسازماندهی پساب حفاری در یك ساختار زیستمحیطی یا جغرافیایی مشخص بهکار گرفته میشود. اثرات زیانبار زیستمحیطی ناش ی ـ

وزآور در گل حفاری میباشد. در عملیات حفاری گل ـــ سود س یدها وـــ اس، نمك ها، فلزات، اــاز گل حفاری به علت وجود هیدروکربنه

خنك کردن و روغن کاری رشته حفاری و غیره بهکار میرود که چارهای جز ، بیرون آوردن کندهها، ار چاهــــــحفاری بهمنظور کنترل فش

ـــاس ـــتفاده از آن وجود ندارد .گل حفاری مخلوطی از مواد مختلف آلی غیرآلی اســ ـــت که به ســ پایه روغنی و پایه ، سته پایه آبیه دــ

اید مهمترین بخش تأثیرگذار بر محیطزیست باشد که بیشتر به واسطه تخلیه مخلوط گل ــــــــــحفاری ش. [0]ترکیبی تقسیم میشوند 

گی مّیت گل حفاری و ترکیب شیمیایی خردهها بستــدت تأثیر آن بهمیزان ســه زمین بوده که شــحفاری و خردههای ناشی از کندن الی

ـــمدیریت پسماند حفاری عبارت است از یك مجموعه مقررات منسجم سیس. [2] دارد ـــجم، ذخیره، تماتیك برای کنترل تولیدـ ، عآوریـ

ـــپروس، حملونقل ـــحفاظت از منابع و س، اقتصاد، منطبق بر بهترین اصول بهداشت عمومی، ه و دفع مواد زاید و پسماندــ ایر ملزومات ــ

تفاده ـــ بازیابی و اس، بازیافت، ر چهار اصل )کاهش در منبعـــ د که منطبق بـــ رای عموم مورد توجه میباشـــ ه بـــ تمحیطی آنچــزیس

ماندی از گل حفاری و کندههای حفاری در اطراف چاه باقی نماند. مدیریت ـــ ه پایان عملیات حفاری هیچ پســطوری ک، مجدد( میباشد

ـــصحیح پس ـــهها را بهدنبال خواهد داشت. مدیریت پسماند براى اغلب عملیات باالدسکاهش هزینههاى عملیاتى پروژ، ماندهاـ تى صنایع ـ

به بخش عملیلتی قابـل اعمـال مـی    حفارى و گسترش فرآیندهاى تولید تا تحویل فازهاى عملیاتى ، از فعالیتهاى لرزه نگاری، نفت و گاز

به بحث اهمیت مدیریت و کنترل پسماندهای چاه های نفتی  هدف اصلی تحقیق حاضر آن است که با توجه به اهمیت موضوع. [3] باشند

  بپردازد.

 سابقه پژوهش .2

بیان می دارند که یکـی از   "مدیریت پسماند های نفتی و روش های بازیافت آن"(، در پژوهش خود با عنوان 0390سبزقبایی و همکاران )

باشد بدین منظور  شی از تخلیه پسماند در محیط زیست میهای نفت و گاز،اثرات زیست محیطی نا مهمترین مشکالت صنعت حفاری چاه

های زیست محیطی بایسـتی   توجه به اثرات زیست محیطی در پروژه های صنعت نفت و گاز امری ضروری است. در راستای کاهش آسیب

حـیط زیسـت و تـاثیر آن در    پسماندهای تولید شده با شیوه های سازگار با محیط زیستکنترل شوند.در این مطالعه با توجـه بـا اهمیـت م   

زندگی انسانها به بررسی راهکارهای مناسب مدیریت پسماندهای نفتی به منظور کاهش میزان نفت موجود در پسـماند و برگشـت آن بـه    

 .[0] چرخه تولید پرداخته میشود بصورتی که دور ریزهای آن برای محیط زیست مضر نباشند

های حفاری چاه هـای نفـت و گـاز و ارزیـابی اثـرات زیسـت       بررسی روشهای مدیریت پسماند"(، در مطالعه خود به 0393) موزرمی لپری

پرداخته و  به این امر اشاره دارد که گل یا سیال حفاری و پسماندهای ناشـی از حفـاری در صـورتی کـه درسـت مـدیریت        "محیطی آنها

از  اری نیزتبـدیل شـوند. یکـی   نشوند، عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین به صنعت نفت، می توانند به یکی از منابع آلودگی درمحل حفـ 

مهمترین عوامل در کاهش اثرات زیست محیطی پسماندها، مدیریت صحیح آنهاست به گونه ای که برخی مواقع هزینـه هـایمورد نیـاز در    

های یك پسماند و یا کنترل انتشارآلودگی آن با اعمال مدیریت صحیح و ابتکاری، به میزان چشم گیری کـاهش پیـدا مـی     حذف آلودگی

کند و با اجرای تمهیداتی ساده اثرات زیست محیطی را کاهش داده و از صرف هزینه های بسیار باالجهت جبران این آسیب هـا در آینـده   

جلوگیری می شود. با بررسی روش های مختلف مدیریت پسماند حفاری چاه های نفت و گاز و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنهـا و بـا در   

ایای این روش ها و همچنین با مد نظر قرار دادن و توجه به مسائل اقتصادی، روش کنترل جامدات بهترین روش از نظر گرفتن معایب و مز

لحاظ کاهش اثرات سوء زیست محیطی و کاهش هزینه های اقتصادی می باشد که با بهینه سازی مراحل این روش، می توان آنـرا بیشـتر   

 .[5] رسید مورد استفاده قرار داد و به بازدهی بیشتری
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مدیریت پسماند در صنایع نفت امری مهم درجلوگیری از اسـیب بـه محـیط    "(، در تحقیقی با موضوع 0339و همکاران ) قدمی جگرلویی

، به این موضوع می پردازد که رشد روزافزون فعالیت های صنعتی از یك سو و عدم رعایـت الزامـات زیسـت محیطـی و مـدیریت      "زیست

هـای نفتـی بـه     است که درچند دهه اخیر مقادیر زیادی پسماند ناشـی از فعالیـت   نامناسب پسماندهای تولیدی از سوی دیگر سبب شده

محیط زیست راه پیدا می کند این پسماندها در طی مراحل مختلفی از اکتشاف نفت گرفته تا حفاری و بهره برداری از آن تولید شده و در 

ران ناپذیری ان هرچه بیشتر خود را نشـان میدهـد درایـن مقالـه     صورتی که چاره ای اندیشیده نشود در اینده ای نه چندان دور نتایج جب

ابتدا به اصول مدیریت پسماند در صنایع نفت پرداخته شده که بطور خالصه شامل به حداقل رساندن تولید پسماند می باشـد و در ادامـه   

د بسیارزیادی کاهش مـی یابـد. پـس از    عملیات پس از بهبود خواص پسماندهای تولیدی با دفع مناسب آنها خطرات زیست محیطی تا ح

معرفی این اصول عملیات مدیریت پسماند در حفاری چاههای نفت مورد بررسی قرارگرفته ودر پایان با بررسی میزان پسماند تولیـدی در  

یـدا نمـود انـی    حفاری یکی از چاه های جنوب کشور و با توجه به هزینه باالیی که حفر این چاه به قسمت سیاالت حفاری آن اختصاص پ

نتیجه حاصل گردید که با پیاده سازی مدیریت پسماند در قسمت سیاالت حفاری تنها می توان بسیاری از هزینه هـا را کـاهش داد بلکـه    

 .[6] این کار می تواند در جلوگیری از اسیبهای جبران ناپذیری به محیط زیست بسیار مفید است

 هامواد و روش .3
از  تحقیق مرتبط با موضوع منابع از برخی محتوای بررسی با و بوده تحلیلی -توصیفی صورتبه مقاله اینروش جمع اوری اطالعات در 

دیگر در این مطالعه برای تعیین چارچوبی مناسب عبارتاست. به آمدهدستبه اینترنتی هایپایگاه و ایکتابخانه اسناد در جستجو طریق

 موردبررسی قرار گرفت. و کتب علمی داخل کشور هانامهپایان مقاالت، موردبحثجهت دستیابی به مبانی نظری موضوع 

 

 نتایج .4

 مفهوم پسماند  . 4-1       

به ظاهر غیرقابل استفاده که از فعالیت بشر حاصل شده و نیازی به وجود  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه عبارت است از موادازنظر 

زیست خود پسماند را به گونه ای دیگر از طرفی سازمان ملل در برنامه محیط این مواد نباشد بنابراین انالیز این مواد از ضروریات است.

با  توجه به تعاریف بیان شده پسماند  ها نیازمندند.زش و دفع آنها ندارند و به پرداتعریف می کند: موادی که صاحبانشان نیازی به آن

ست. در برخی از موارد ها در بی اهمیت بودن و غیرمفید بودن آن اشامل همان موادی است که در محصوالت مفید است و تنها تفاوت آن

عنوان یکی از راهکارهای افزایش شود. تفکیك مواد پسماندی بهوجود این بی اهمیتی از ترکیب یا نااشنا بودن مواد در پسماند ناشی می

 .[7] ها بحساب می ایددهنده اهمیت مواد و ارزشمندسازی زباله
شود: فیزیکی زش آن است. هر نوع پسماند از چند جهت تقسیم بندی میارتباط منفی بین میزان ترکیبات در پسماندها و اهمیت و ار

)جامد، مایع و گاز(، ازنظر کاربری )مواد غذایی و بسته بندی و ...( ازنظر مواد آن )کاغذ یا شیشه و ...(، ازنظر خصوصیات فیزیکی 

و یا میزان ایمنی )خطرناک، بی خطر( به طور کلی در یك )سوختنی، کمپوستی و بازیافتی(، ازنظر منشا )خانگی، تجاری، کشاورزی ( 

شود شود، معموال زیر ده درصد کل جریان پسماند را شامل میهای خانگی و تجاری در کل، پسماند شهری گفته میتعریف مجزا به زباله

)نود درصد بقیه عبارت است از پسماند کشاورزی، پسماند معدن کاوی، پسماند صنعتی و تولیدی، پسماند تولید انرژی، پسماند تصفیه آب 

 .[3] و پسماند ساخت و ساز و تخریب(

 

 اهمیت مدیریت پسماند . 4-2       
از ضروری ترین نکات در مورد پسماندها، بهداشت و امنیت بوده است. در هر حال مدیریت پسماند باید به ونه در طول دهه های گذشته 

ای گسترده تری را مطرح ای باشد که حداکثر امنیت را برای سالمت بشر بهمراه داشته باشد. این خواسته در مقابل انتظار جامعه که نیازه

زیست بر میگردد  از طریق بازیافت مواد و ورود مجدد آن کرده قرار رفته است. چرخه مواد در محیط طبیعی  که به بحث پایداری محیط

  شود: می شود. در این راستا به عمده ترین دالیل ارزش مدیریت پسماند به شرح زیر اشارهبه چرخه استفاده و بازدهی اقتصادی  مطرح می
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در مورد نرخ باالی مصرف منابع محدود مواد و  0971حفاظت از  منابع طبیعی و اکوسیستم ها: به علت وجود نگرانی هایی از اوایل دهه  -

زیست )اتمسفر، آب و آلودگی حتی در مقادیر کم آن باعث تغییر در وضعیت محیط :زیستاز آلودگی محیطجلوگیری  -انرژی کره زمین 

های دفن به سفره های آب زیر زمینی و خاک و..( می گردد و به طور حتم با ورود پسماند به چرخه طبیعت )مانند نشت شیرابه از محل

شود، لذا نیاز فوری به یك استراتژی جامع جهت مدیریت پسماند ر آسیب جدی میزیست به ویژه فضاهای شهری دچاسایر موارد( محیط

 .[9] زیست، با هزینه ای مقرون به صرفه وجود داردبرای کاهش فشار وارد بر محیط
 

 دمدیریت پسمانی روشها. 4-3        

 امبددر  کاهش 

هزینههای مرتبط با ، دــرای کاهش مقدار ماده زایــك روش موثر بــکاهش از مبدا در درجه اول از اهمیت ویژهای برخوردار است. چون ی

ب برای ــپیدا کردن روشهای مناس، جابجایی و اثرات زیستمحیطی مرتبط با آن میباشد. یکی از مهمترین روشهای کاهش آالینده

اید و همچنین استفاده مجدد آنها جداسازی جریان مواد ز، د. این روشها میتوانند شامل اصالح فرآیند تولیدــکاهش حجم آن میباش

 باشد.

واد زاید ــات مختلف مــدن جریانــری از مخلوط شــجلوگی، د در منبع تولیدــش مواد زایــر از روشهای مؤثر کاهــی دیگــیک

، مخلوط شودبا حجم زیادی از ماده زاید غیر خطرناک ، خطرناک میباشد. بهعنوان مثال اگر مقدار کمی از یك ماده خطرناک خاص

ضمن ، ازی جریانهای مختلفــد مورد تصفیه و دفع قرار گیرد. با جداســیعی از ماده زاید خطرناک بوده که بایــحجم وس، حاصل کار

 میتوان عمل تصفیه را نیز راحتتر و کمهزینهتر انجام داد.، دیــکاهش حجم مواد زاید خطرناک تولی

 

 چرخشزبا 

 ؛تفاده مجدد میباشد که شاملــبازیافت یا اس، ماند بازچرخشــپسدومین مورد در مدیریت 

 تفکیك و جمعآوری پسماند -0

 پردازش و ساخت مجدد.، تفاده مجددــازی این مواد برای اســآمادهس -2

 پردازش و ساخت مجدد این مواد میگردد. ، تفاده مجددــاس-3 

 ار مواد زائد را در محل دفن کاهش میدهد.بازچرخش باعث کاهش نیاز به مواد و منابع شده. و مقد

 

  تبديل پسماندو تغيير 

ماند میباشد. این امر ــتی پســیمیایی و زیســش، ماند تغییر و تبدیل است كه شامل تغییر و تبدیلهای فیزیكیــومین اصل در مدیریت پســس

 ای زیر انجام میگیرد:ــبه منظوره

 ستمهای مدیریت پسماندبهبود بازدهی فناوری عملیات و سی - ۱ 

 بازیابی مواد قابل استفاده مجدد و قابل بازیافت -۲ 

 .[01] بازیابی محصوالت تغییر یافته -۳ 

 

 فع پسماندد 

د. دفع ــن و زیر زمین میباشــواد در روی زمیــده مــامل دفع کنترل شــته و شــماند را داشــچهارمین رتبه درمدیریت پس، دفع

 ام میگیرد:برای موارد زیر انج

 وند.ــتفاده مجدد شــه نمیتوانند بازیافت و اســماندهایی کپســ

 هیالت بازیافت مواد.ــمواد باقیمانده پس از تفکیك پسماند در تس -2 

 مواد باقیمانده بعد از بازیابی محصوالت تغییر یافته.  -3 
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شامل ، ده در نظر بگیریمــعمء امل دو جزــت. اگر عملیات حفاری را شــپسماندهای حفاری متغیر اس، ته به مکان و نوع عملیاتــبس

کوهای حفاری حاصل از عملیات بهکارگیری و ــکوی حفاری و سیستم چرخش گل میباشند. پسماندهای تولید شده بهوسیله ســس

، حاللها، فیلترها و روغنهای روانکننده استفاده شده، وــماندها شامل آبهای شستوشــه این پست کــکو اســنگهداری تجهیزات س

ده و ظروف خالی گریس میباشد. در طی عملیات پسماند ــمحافظ رزوههای دور انداخته ش، دهــتفاده شــمته و لولههای حفاری اس

 .[00-02] ود ــحفاری انواع مختلفی از ضایعات تولید میش

 

 ریمینه مدیریت پسماند حفاده در زستفارد اموی هاروش. 4-4   

 یکاهش حجم پسماند تولید 

به حداقل رساندن حجم و سمیت پسماند ، موثرترین راه در کاهش عوارض زیستمحیطی مرتبط با فعالیتهای تولید و حفاری نفت و گاز

خطرات مرتبط با پسماندهای تولید شده مطابق با استراتژیهای زیر  میباشد. فرایندهایی برای جلوگیری یا به حداقل رساندن پسماندها و

 طراحی و بهرهبرداری میشوند:

 

 فرایندهای تولید با حجم پسماند کمتر.می یا ــی مواد خام یا ورودی با مواد کمتر خطرناک یا ســجایگزین (0

شرایط ، شامل تغییر طراحی فرایند تولید، بیشترخروجی ذتولید محصول ، به کار بردن فرایندها برای تبدیل مواد بهطور کارامد (2

 بهرهبرداری و فرایندهای کنترل

ده بهوسیله بهکار بردن جداسازهای پسماند برای جلوگیری از تودهای شدن از ــاندن پسماند تولیدی محصور شــبهحداقل رس (3

می برای فرآیندهای ــر از مواد ساستفاده کمت، میــس اندن پساب تولیدی بالقوهــروش های مهم دیگر در بهحداقل رس

ط روش جایگزین مواد می ــمی توســبی برای کاهش تولید پسابهای ســد. گل حفاری گزینه مناســعملیاتی خاص میباش

 .[03]  دــباش
 

 جامداد مول کنترات یی تجهیزراکاد بهبو 
ه امروزه در صنعت ــت کــگل از کندههای حفاری اسازی ــیکی از روشهای موثر در جدایس، بهکارگیری سیستمهای کنترل ذرات جامد

د. مهمترین مزایای کنترل ــماند میباشــواد جامد مهمترین فاکتور در مدیریت پســرار میگیرد.کنترل مــتفاده قــاری مورد اســحف

اندی که باید تصفیه شود و کاهش حجم پسم، کاهش میزان تصفیه شیمیایی، ردنــامل کاهش میزان دور ریزی و رقیق کــمواد جامد ش

 شامل:. [00] کاهش هزینه مدیریت پسماند میباشد. روشهایی که برای کنترل مواد جامد استفاده میشود

 رسوب کردن  (0

 الكهای لرزان  (2

 هیدروسیکلونها  (3

 سانتریفیوژها  (0

 تصفیهکننده گل (5

  پسماندی هادالگودر تخلیه 

تاده میشود ــماند فرســه الكهای لرزان به یك گودال به نام گودال ذخیره پسیلــده بهوســخردههای جدا ش، در حین عملیات حفاری

تری در کف و دیوارههای گودال ــابهای حاوی مواد روغنی یك الیه آســرار دارد. برای گودالهای پســکوی حفاری قــکه نزدیك س

تمام مواد هیدروکربن شناور در ، در پایان کار حفاریتفاده میشود. همچنین ــطحی یا زیرزمینی اســبرای جلوگیری از تهدید آبهای س

ته ــیاالت دیگر جمعآوری و معموالً در یك چاه تزریق و یا فضاهای بســده و هرگونه آب آزاد یا ســت بازیابی شــسطح گودال میبایس

 زیرزمینی دفن شوند.
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تفاده میشود. ــطحی یا زیرزمینی اســتهدید آبهای س تری در کف و دیوارههای گودال برای جلوگیری ازــدر این گودالها یك الیه آس

ت بازیابی شده و هرگونه آب آزاد یا سیاالت ــتمام مواد هیدروکربن شناور در سطح گودالها میبایس، همچنین در انتهای عملیات حفاری

ای باقیمانده در همان مکان با استفاده ته زیرزمینی دفن شوند. کندههــك چاه تزریق و یا فضاهای بســعآوری و معموالً در یــر جمــدیگ

دن آب تسطیح میشود و ــجهت جلوگیری از جمع ش ده بهــش داده میشوند. سطح محیط پوشش داده شــاز خاکهای همان منطقه پوش

ره ــشود. مخازن ذخیایش خاك و بازیافت كامل اكوسیستم منطقه گیاهان سازگار با آب و هوای منطقه بر روی آن كشت میــبرای جلوگیری از فرس
وند. هزینههای مربوط به یك چنین روش دفعی به حجم خاك ــته شــریعترین زمان ممكن بســباید پس از طی مراحل كلی در منطقه در س

بارگیری و ، اریگودبرد، اندن آن به حد مجاز مورد استفاده قرار گیردــه جهت پایین آوردن غلظت گریس و گازوئیل و رســت بــموردنیازی كه میبایس

 .[05]  حمل خاك و كندهها بستگی دارد
 

 يكيژتصفيه بيولو 

وند. فرایندهای بیولوژیکی نمیتوانند جامدات محلول را ــتفاده شــفرایندهای تصفیه بیولوژیکی میتوانند برای تصفیه پسابهای نفتی اس

میتواند برای حذف مقادیر کم هیدروکربنهای محلول از حذف کنند ولی فرم شیمیایی آن را تغییر میدهند. تصفیه بیولوژیکی 

کیل شده و سپس ــود. تصفیه بیولوژیکی از اختالط اکسیژن و مواد مغذی با آب در یك مخزن تشــتفاده شــاب اســجریانهای پس

 .[06] باکتریها ترکیبات آلی را تجزیه میکنند

 

 نواع فرايندها در تصفيه بيولوژيكي. 4-5      
 مديشنرييوبا 

ورت بیولوژیکی ــد باکتریها و کپكها بهصــمها ماننــت که با استفاده از میکروارگانیســتم تصفیه بیولوژیکی اســاین فرآیند یك سیس

ماندهای غیرآلوده تبدیل میکند. هدف از بهسازی تسریع در روند پوسیدگی ضایعات با ــن را به پســته به هیدروکربــضایعات اغش

، عوامل طبیعی مانند حرارت و رطوبت میباشد. پایه و اساس آن بر توانایی میکروارگانیسمها در تجزیه پسابهای هیدروکربنی استفاده از

ان ــد به نحوی که هیچ خطری برای انســمیباش O2Hو  2CO، و غیره به محصوالت غیرسمی مثل بیوماس CMC، تهــپلیمرهای نشاس

ماند به محصوالتی با سمیت کمتر میباشد. ــی این فرآیند اثرات زیستمحیطی کمتر و تبدیل پستم ایجاد نشود. از مزایاــو اکوسیس

وان تصفیه ــتی بهعنــتصفیه زیس، بعضی اوقات ترکیبات زاید با این روش در مقایسه با روشهای دیگر بسیار مؤثر و کمهزینهتر میباشد.

ی هیدروکربن را پیش از تصفیه نهایی کاهش میدهد. تصفیه زیستی میتواند تفاده میشود که کل سطح آلودگــاس، موقتی یا مرحله دفن

د و نیاز به ماهها و یا ــمواد خشكتر و پایدارتر برای دفن بهوجود آورد. تصفیه زیستی ممکن است بهطور مساعد یك فرآیند کند باش

 .[0]سالها جهت دستیابی به نتایج مطلوب داشته باشد 

 

 سیستم تخلیه صفر 
در این سیستم تمامی خروجیهای آن ، تم تصفیه شناخته شدــاین سیس، تــده به محیط زیســه لحاظ جلوگیری از صدمات وارد شــب

ت است. در این سیستم گل خروجی از چاه ابتدا وارد سیستمی مشابه سیستم ــتم حفاری و یا محیط زیســت به سیســقابل بازگش

انتریفوژ ــتگاه ســده نیز مجدداً وارد یك دســیه شده وارد مخازن میشود. اجسام جامد باقیمانده و گل تصفــکنترل مواد جامد ش

 Cutting Corralود. مواد جامد باقیمانده نیز در حوضچهای تحت عنوان ــر گل حفاری نیز از آن جدا میشــده و آخرین مقادیــش

 یمانیــماند های حفاری با یك ماده ســماندها میباشد که شامل اختالط پسود. مرحله بعد فرایند پایدارسازی و تثبیت پســتخلیه میش

ماند به یك ــسیمان پرتلند یا سیلیکا( و خشك شدن مخلوط است. فعل و انفعال شیمیایی منجر به تبدیل مصالح پس، ) مانند گرد کوره

ا اینکه بهعنوان جایگزینی برای مصالح ساختمانی ــوند یــه میتواند در یك لندفیل دفع شــود یافتــپودر پایدار میشوند. جامدات بهب

 .[00] مورد استفاده قرار گیرند 
 
 هاه چااری جدری در پسماند حفاب غادویق رتز 

که در سالیان اخیر رشد چشمگیری ، تزریق مواد زاید در جدارهها یا چاههای تزریق پسماند نیز یکی دیگر از روشهای دفع مواد زاید بوده

طح زمین که دارای یك الیه غیرقابل نفوذ بوده و عاری از ــمواد زاید در عمق مناسبی از س، ست. بهطور کلی توسط این روشداشته ا
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به این ، قرار میگیرند. در این روش در صورتی که طراحی مناسبی برای دفع مواد زاید صورت پذیرد، یرین میباشدــمنابع آب های ش

 ود. تزریق دوغاب به دو روش ممکن است:ــجدد کندهها اطالق میشی یا تزریق مــروش تزریق دوغاب

 ( تزریق درون چاه پسماند2( تزریق در فضای حلقوی 0

در روش تزریق در فضای حلقوی دوغاب به دورن چاه و میان فضای خالی دو رشته لوله جداری فرستاده میشود و از پایین قسمت رشته 

ده که در انتهای آخرین رشته جداری ــدر روش دوم عملیات تزریق به قسمت سوراخ حفاری شازند میگردد. ــتری باالیی وارد ســآس

 .[05]صورت میگیرد ، قرار دارد یا به قسمتی از لوله جداری که بدینمنظور یك سری سوراخ در عمق سازند در آن ایجاد شده است

 نمکیی هارغادر یق رتز 

دند. اخیراً اغلب استفاده از غارهای نمکی ــوالت هیدروکربنی گوناگون استفاده شــمحصی چندین دهه جهت نگهداری ــغارهای نمک

ت. در این روش تجهیزات حفاری چاه برای حفاری حفره مناسب از سطح زمین تا ــماندهای میدانهای نفتی بوده اســجهت دفن پس

داخل چاه رانده شده بهطوریکه دو راه ورود و خروج در عمق الیههای نمك بهکار گرفته میشود. سپس لولههای جداری با قطر کم به 

آب تازه به داخل یکی از لولهها پمپ گردیده و به محض برخورد آب به الیه ، الیه نمك ایجاد شود. برای ایجاد مخزن گنبدی شکل نمك

نمك اشباع فضای خالی نمك مخزن در آب حل میشود تا حدی که آب نمك بهصورت اشباع شده در میآید. سپس با تخلیه آب ، نمك

بزرگی در گنبد نمکی حاصل میشود. پسماندها بهوسیله کامیون به محوطه غارها برده شده و به داخل مخزنهای مخلوطکننده تخلیه و 

 .[0]  سپس با آب یا آب شور جهت تهیه گل ترکیب میشوند

 

 تیارحرت تصفیه پسماند با عملیا 

ود. در این روش تکنولوژی بهکار ــد از این روش استفاده میشــدرصد بازیافت و تفکیك باشدر شرایطی که قصد دستیابی به بیشترین 

ت. برای از ــماند اســرای بازیافت و حذف مواد هیدروکربن و همچنین آب همراه پســیار باال بــتفاده از حرارت بســگرفته بر پایه اس

ی از مواد غیر ارگانیك در پسماند حفاری مانند فلزات و نمكها و ــناشردن مواد زائد ارگانیك و کاهش حجم و یا عوارض ــبین ب

 .[06]  همچنین در زمان استفاده از گلهای پایه روغنی این روش بازدهی باالیی دارد
 

  مینزتصفیه به کمك 

تصفیه به کمك زمین میباشد که باید با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات ، یکی دیگر از روشهای دفع و تصفیه پسماند حفاری

، ده و در اثر مرور زمانــطحی مخلوط شــتفاده قرار گیرد. در این روش مواد زاید با خاک ســزیستمحیطی و شرایط محیطی مورد اس

نظر رخ میدهد. بر خالف سایر روشهای دفع نظیر دفن در داخل زمین که در آن مواد زاید در یمیایی مورد ــتخریب و یا تغییر ش

، ده و در اثر واکنشهای هوازیــطح زمین مخلوط شــدر این روش مواد زاید با خاک س، لولهایی در زیر زمین جای میگیرندــس

 .[00] ترکیبات آلی موجود در مواد زاید خطرناک تجزیه میگردند 
 

 زیسادهجاده در فاستا 

تفاده از آنها در تثبیت سطوحی است که در معرض سائیدگی و فرسایش هستند مانند ــتفاده از کندههای حفاری اســیکی از موارد اس

، جادهها یا بتنآرمههای مکان حفاری. کندههای حاصل از گلهای روغنی میتوانند همچون قیرهایی که بر سطح جادهها ریخته میشوند

 .[0] دعمل کنن

 

 سوختان به عنوری حفای هاه کندده از ستفاا 

دند و ــت.كندهها با یك میزان كمی زغالسنگ مخلوط میشــده اســتفاده شــوخت نیروگاه اســدر مطالعات متعددی از كندههای روغنی بهعنوان س
ه خاكستری بود كه فقط از سوختن زغالسنگ تنها حاصل تند. خاكستر بهوجود آمده به مقدار زیادی شبیــوخت اولیه كاربرد داشــبهعنوان منبع س

 .[0] میشد 
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 نتوليد سيماري در حفازاد مااد موده از ستفاا 

تفاده كرد. فرایند تبدیل گل حفاری به سیمان با محیط زیست سازگار ــیمان اســطبق مطالعات انجام گرفته میتوان از گل حفاری مازاد برای تولیدس
ت. در واقع گل حفاری جایگزین آهك و رس موردنیاز برای تولید سیمان میشوند و ــلحاظ كارایی قابلقبول گزارش شده اس بوده و سیمان حاصل از

 .[0] می توان از آنها استفاده كرد
 

 زيجامدسا /يند تثبيت افر 

د. ــسیمان پرتلند یا سیلیكا( و خشك شدن مخلوط میباش، یمانی) مانند گرد كورهــفرایند تثبیتسازی شامل اختالط پسماندهای حفاری با یك ماده س
وند یا ــع شوند. جامدات بهبود یافته میتوانند در یك لندفیل دفــماند به یك پودر پایدار میشــه تبدیل مصالح پســیمیایی منجر بــفعل و انفعال ش

 .[05] وان جایگزینی برای مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند ــاینكه بهعن

 

 جرآتوليد اي برري حفاب پساده از ستفاا 

ت. در ــور تایوان انجام گرفته اســاختمانی در تحقیقی در کشــاب حفاری برای تولید آجر مانند آجر ســتفاده از پســامکانپذیری اس

اب حفاری را بسته به میزان مواد آلی موجود در آن میتوان به کار برد. هرچه قدر ــدرصد پس 011تا  07، اخت آجرــاین تحقیق برای س

 .[6] قابلیت استفاده مجدد افزایش مییابد ، ی در پساب حفاری کمتر باشدمیزان مواد آل

 

 كمپوست 

ل افزاینده حجم همچون ــبا عوام، رای تجزیه بیولوژیکیــیل هوادهی و تخلخل بــماندها جهت افزایش پتانســپس، تــدرروش کمپوس

و افزایش ، رفیت موجودی آب مخلوط متوسط پسماندت برنج یا سبوس مخلوط میشوند. جهت افزایش ظــپوس، کاه، خردههای چوب

)فراهم  خاک، ماندــتفاده از کمپوست مخلوطهایی از پســکود یا پسماندهای کشاورزی ممکن است اضافه شود. با اس، مواد غذایی شاخص

ی یا بر روی سطحی قرار داده ود یا داخل ظروفــت شــکردن باکتریهای بومی( و دیگر افزایهها میتواند در تودههایی برای هوادهی کش

 01مخلوط کمپوست دارای ، ت وارد گردد. بهمنظور بهینه کردن شرایط رطوبت برای تجزیه زیستیــشود تا هوا در میان مخلوط کمپوس

 .[07] درصد آب میباشد  61تا 
 

 گیرینتیجه بحث و. 5
ی احداث شده است. در پی انجام این فرایند هزاران گاز وــتی نفگذشته حفاری های متعددی جهت دسترسی به منابع ه ــدهطی چند 

مته از بکار رفته همچنین الیه هایی است که توسط یاالت حفاری ــشامل سبیشتر آنها د که گردمیمترمکعب پسماندهای مختلف ایجاد 

حفر گودالهای خواهد داشت. زیست به همراه اثرات متعددی را بر روی محیط ها کنده شده است. این فرایند مهم به طور کلی چاه 

نفوذ سیال حفاری به درون سازند در حین ، اب و کندههای حفاریــپس، جهت دفع مواد زائد، تگاههای حفاریــزمینی در کنار دس

دفع پساب و کندهها به درون آب دریا و چند نمونه دیگر از مواردی هستند که باعث آلودگی منابع آب و محیطزیست ، عملیات حفاری

ت که ــت. این بدان معنی اســمدیریت پسماندهاس، ماندهاــن راهکارها در جهت کاهش اثرات منفی وجود پســشوند. یکی از مهمتریمی

فرایند تولید ، د راههایی را برگزید تا حداقل حجم پسماند را تولید نماید که این امر با مطالعه و بازبینی دقیق بر روی مواد بهکار رفتهــبای

 ات مورد استفاده امکانپذیر میباشد.و تجهیز

با توجه به مطالب ارائه شده بسیاری از آالیندهها . بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها راه دیگر در جهت رسیدن به این هدف است

مواد دیگر پسماند ن ــه در این صورت ایــتم برگرداند کــآب و حاللها را میتوان دوباره به سیس، یدهاــپسماندهای خطرناک نظیر اس

کل ــمش، تیم میتوان با تصفیه و بازگرداندن آبــمواد اولیه میشوند. همچنین در جاهایی که با کمبود آب مواجهه هسء نبوده و خود جز

ن ــکمبود و هزینههای انتقال آب را جبران نمود. نحوه دفع و دور ریز کردن پسماندها دیگر فاکتور مهم در جهت کاهش ای

ود. ــر میشــی و اعمال روشهای حرارتی میســتصفیه بیولوژیک، ماندــب پســرق مختلف نظیر تدفین مناســت که از طــسآلودگیها

ی از چاههای نفت و گاز و ــماندهای ناشــپسکاهش تاثیرات مضر جهت موثر و مفید مدیریتی اجرای راهکارهای که نکته پایانی اینکه 

باعث بهوجود آمدن هم صرفهجوییهای اقتصادی شده و هم سبب اری میتواند ــای حفــقرارداده لزوم توجه به مدیریت پسماند در

 شود.حیات بشر و سایر موجودات گردد برای امن محیطی 
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