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  چکیده 

امروزه در مناطق مختلفی از جهان در دریا و یا در خشکی به منظور دستیابی به ذخایر نفت و گـاز عملیـات    

نعت حفاری مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد کـه برخـی از آنهـا            مواد مختلفی در ص   .حفاری صورت می گیرد   

گـل حفاری،کنـده    .خطرناک و سمی بوده و می توانند اثرات زیانباری بر اکو سیـستم منطقـه داشـته باشـد                  

در بـسیاری از منـاطق جهـان        .ها،آبهای پسماند عمده آلودگیهای هستند که حین حفاری تولید مـی شـوند            

لودگیهای محیط زیست وضع و حتی در برخی از منـاطق بـسیاری از              آیری از   قوانین و مقرراتی برای جلو گ     

اجرای عملیـات  .ممنوع گردیده است   ) منجمله حفاری (فعالیت هایی که منجر به تولید آالینده ها می شوند           

حفاری مانند هر فعالیت صنعتی دیگر در پایان عملیات به کار گرفته شده ،پـسماندها و دور ریزهـایی را بـه              

یط زیست تخلیه می نمایدو چناچه برنامه ریزی جهت تصفیه و یا حذف آنها صورت نپذیرد این مهـم در               مح

ارزیابی و شناخت اثـرات کـاربرد سـیاالت         .اثرات نامطلوبی در محیط زیست داشته باشد       مدت می تواند     رازد

لی ناشی از دفع و حفاری،روش مقبول و منطقی برای ارایه پیشنهاد جهت کاهش آسیب ها و خسارات احتما

یکی از مهـم تـرین عوامـل در کـاهش اثـرات منفـی زیـست              .دور ریزهای حفاری به محیط زیست می باشد       

بگونه ای که برخی مواقع هزینـه هـای مـورد نیـاز در حـذف                .محیطی پس ماندها مدیریت صحیح آنهاست       

یح و ابتکـاری بـه میـزان    آلودگیهای یک پس ماند و یا کنترل انتشار آلودگی آن ،بـا اعمـال مـدیریتی صـح                 

این مقاله به بررسی آالینده ها تولید شده حین عملیات حفـاری در دریـا و                .چشمگیری کاهش پیدا می کند    

  . آن می پردازدء سوتروشهای کاهش اثرا

                                              
  دانشکده ی علوم وفنون دریایی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال–کارشناسی ارشد شیمی دریا 1-
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  

   آلودگی - محیط زیست-حفاری: کلمات کلیدی 
  

  :مقدمه

برخـی از ایـن   .ی از انواع پسماندها می باشـد فرآیند حفاری و تولید نفت و گاز،تولید کننده گونه های مختلف       

پسماندها ،محصوالت جانبی طبیعی ناشی از حفاری زمین مانند کنده های حفاری بوده و بعضی نیز ناشـی                  

در عملیـات حفـاری گـل    .از مواد الزم برای حفاری چاه مانند سیاالت حفاری و افزودنی هـای آنهـا هـستند               

ن آوردن کنده ها ،خنک کردن و روغن کاری رشته حفاری و غیره به حفاری به منظور کنترل فشار چاه،بیرو

گل حفاری مخلوطی از مواد مختلف آلـی و غیـر آلـی            . جز استفاده ازآن وجود ندارد     ه ای کار می رود که چار    

فـاز  . تقسیم مـی شـود     (SBF)و پایه ترکیبی    )(OBF،پایه روغنی   )(WBFاست که به سه دسته پایه آبی        

این نـوع گـل بـسته بـه عمـق چـاه بـین               . می دهد  لدرصد گل را تشکی   90 ًآبی ،معموال پیوسته در گل پایه     

فـاز پیوسـته گـل پایـه روغنـی گازوئیـل            .بشکه ضایعات به ازای هر چاه تولیـد مـی کنـد           30000تا  10000

متوسط ضایعات تولید .که آب نیز به عنوان فاز پراکنده می باشد        . روغنی است  د،روغنهای معدنی ویا دیگر موا    

،کـه در  .بشکه به ازای هرچاه تخمین زده شـده اسـت  8000تا 2000 در اثر استفاده از این نوع گل بین        شده

با توجه  .بسیاری از حفاریهای دریایی این ضایعات برای دفن در خاک و یا بازیافت به ساحل منتقل می شوند                 

زینه های اضافی مربـوط بـه     پرداخت ه .به ویژگیهای این نوع گل استفاده از آن به دالیل زیر کاهش می یابد             

محدودیتهای حاکم بـر اسـتفاده از گلهـای         . است بیانتقال ضایعات به ساحل و همچنین توسعه گلهای ترکی        

گل پایـه ترکیبـی شـامل ترکیبـاتی از          .شده است ) (SBFباعث توسعه گلهای ترکیبی   ) (OBFپایه روغنی   

ده ای مثـل اسـتالها ،اترها،اسـترها مـی          تـا مولکولهـای پیچیـ     ) غیر آروماتیـک    (اشباع شده   هیدروکربنهای  

کنده های حفاری تکه های از الیه های مختلف زمین است که توسط گل حفاری از چاه خـارج                   [1,2].باشد

که مقـدار آلـودگی   .این کنده ها آغشته به گل حفاری و یا سیاالت موجود در الیه های مخزن است         .می شود 

 ًتقریبـا .د به ساحل منتقل ،دفن و یا اینکه بـه زمـین تزریـق شـوند     خواهد بود،لذا کنده ها یا بای     وتآنها متفا 

و این مواد به همـراه      .تمامی گلهای حفاری با هر پایه ای دارای مقادیری از افزایه های شیمیایی خواهند بود              

کنده های حفاری نفت خام ،گاز،آب های فرآوری شده ،فلزات سنگین ،بیوسیدها،سورفکتانت ها و دیگر مواد 
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گل های حفاری پایه روغنی در زمانی کـه گـل هـای پایـه آبـی                 .به سطح سکوهای حفاری خواهند آمد     آلی  

استفاده از گل هـای حفـاری   .مدنظر از قبیل روانکاری و غیره نیستند،به کاربرده می شوند    دارای خصوصیات   

در .سـال پـیش بـسیار محـدود شـده اسـت           15پایه روغنی در کشورهای پیـشرفته و در صـنعت حفـاری از              

،این نوع از گـل     [3].آزمایشات گوناگونی که روی تپه های مرجانی اعماق دریای شمال صورت پذیرفته است            

حفـاری شـاید مهمتـرین    .های حفاری یک منبع جدی آلوده کننده محیط زیست تـشخیص داده شـده انـد         

ای ناشـی از     بیشتر به واسطه تخلیه مخلوط گل حفاری و خرده ه          ه محیط زیست باشدک   بخش تاثیر گذار بر   

کندن الیه زمین بوده که شدت تاثیر آن به میزان سمیت گل حفاری و ترکیب شیمیایی خرده هـا بـستگی                     

به ترتیب انواع گل حفاری و عمق مورد استفاده آن و میـزان سـمیت انـواع گـل حفـاری را                      2و1جدول  .دارد

  [4,5].نشان می دهد

   انواع گل حفاری و عمق مورد استفاده آن-1جدول

  )m( مورد استفادهعمق  

  1500کمتر از   گل حفاری با پایه آبی 

  1500بیشتر از   گل حفاری با پایه روغنی

  1500بیشتر از   گل حفاری با پایه گلیکولی 

 

   میزان سمیت انواع گل های حفاری-2جدول 

  H Lc50 (ppm)  نوع گل حفاری 

  90000تا بیشتر از 2000  روغن با سمیت کم

  9500تا 6300  گلیکول

  100000حدود   ژل و آب دریا

  100000تا بیشتر از 10000  وآب دریاpHpAپلیمر 

  100کمتر از   نفت دیزل
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  اثرات زیست محیطی حفاری در دریا

از مهمترین مشکالت بخش حفاری وجود فلزات سنگین است که منشا بخش عمـده آن گـل حفـاری و یـا                      

البته میزان تجمع زیستی فلـزات بـه        .نده خواهدشد  می باشدکه باعث تجمع زیستی در موجودات ز        خرده ها 

آب کمـپلکس  گر به ذرات دیگر جذب شوند و یا با مولکولهای امیزان در دسترس بودن آنها بستگی دارد که        

کاهش اثرات زیـست    ای  مهمترین و موثرترین راه بر    .ایجاد کنند قابلیت دسترسی به آنها کاهش خواهد یافت        

ید نفت وگاز،به حد اقل رساندن حجم کل و یا اجزای سمی و پـس مانـدهای      محیطی ناشی از اکتشاف و تول     

از فعالیتهای اولیه و مفیدی که می توان برای به حداقل رساندن حجم پـس مانـدها در                  .تولید شده می باشد   

  ن به نکات زیر اشاره کرداپیش گرفت می تو

  ایجاد تغییرات مناسب در چگونگی مدیریت فرایندهای شیمیایی -

 گی هدایت و کنترل عملیات صورت گرفته چگون -

 بازبینی و بررسی دقیق تر نوع مواد به کار رفته و امکان جایگزینی مواد مناسبتر  -

 [6]نظارت و کنترل دقیق بر چگونگی عملکرد و تجهیزات مورد استفاده -

زیـست محیطـی توسـعه نفـت و گـاز در دریـا مـی                ء بـه برخـی راههـای کـاهش اثـرات سـو            3جدول  

  [7,8,9].پردازد

  

  

   زیست محیطی توسعه نفت و گاز در دریاءراههای کاهش اثرات سو - 3جدول 

  اقدامات اصالحی   اثرات منفی بالقوه
 اختالل در منابع فرهنگی ،اجتماعات کف زیان ،صخره 
های مرجانی ،موانع ساحلی و تاالب ها ،خطوط انتقال و 

نداختن لنگر کشتی ،نمونه برداری از کف دریا اکابل ها 
 موقعیت یابی کشتی -،ایجاد تراشه در خطوط لوله
  حفاری،محل سکوها ،سایر

الزم دانستن بررسی مناسب مناطق دریایی و ساحلی که 
ممکن است در اثر پروژه قبل آسیب دیده باشد که به طور 

  .نمونه شامل مواد زیر است
  تهیه فهرستی از منابع فرهنگی و آثار تاریخی  
 ور منطقه تهیه فهرستی از فون و فل 
 مشخص نمودن عوارض مهم توپو گرافی  
های تهیه فهرستی از خطو ط لو له دریایی و کابل 

 موجود
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  انجمن مهندسی دریایی ایران   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

کاهش آالیندگی پسماندها و دفع آنها آن بخش از 
پسماندها که قابل جدا شدن و استفاده مجدد نیستند 

  را با ید مورد اصالح قرار داد و رفع نمود

  نده می توانیم به از جمله راههای کاهش مواد آالی
ایـن تکنیـک دور ریـز       : تدفین در محـل سـایت        

بسیار متداول ،بـرای دور ریـز پـس مانـده هـای             
ایـن  )حفاری و گل و کنـده هـای حفـاری اسـت           

  روش بسیار کم هزینه و کمتر فنی است
کاربرد در زمین نوعی از تصفیه      : کاربرد در زمین     

 .بیولوژیکی است
یکرو ارگانیسم هـا    استفاده از م  : تصفیه بیولوژیکی  

بــرای تجزیــه بیولــوژیکی پــس مانــدهای حــاوی 
 هیدروکربن

 تزریق دوغاب 
 گودالهای نمک 
  روش های حرارتی 

  مدیریت بر لیست مواد    حجم زیاد پسماند مربوط به عملیات حفاری 
 بکارگیری فرایندهای اصالح شده جایگزینی مواد 
 اصالح و بهبود ابزار آالت 
  استفاده مجدد از مواد 

  
تخریب ساحل و آبهای دریا توسط تخلیه در طی 

مثل گل حفاری ،فاضالب های (عملیات روزمره 
  )بهداشتی ،آبهای تولیدی و لکه های نفتی 

از گل حفاری و ) قطعات (الزم دانستن جداسازی برش ها 
  شستن آنها قبل از از تخلیه کردن

  انهدام گل حفاری ساحلی 
تصیفه آب های تشکیل شده ،پساب های  

بهداشتی و فاضالب خانگی و آبهای شستشو و 
حفاری برای مشاهده استاندارد ها ی کیفیت آب 

 قبل از تخلیه 
 در تمام ًفاضالب ها و چکه کردن نفت،مخصوصا 

نقاط انتقال برای کنترل لکه های نفتی از 
  نفتیسکوهای 

استاندارد های کیفیت آب بایستی برای تمام  
 های تخلیه ای برقرار شودپساب

برش حفاری در باقیمانده های نفتی قبل از  
 تخیله کردن ،بررسی شود

آب ها در مجاورت سکو یا کشتی حفاری پایش  
 شود
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افت کیفیت هوا در اثر انتشارات عملیاتی روزمره 
  )احتراق ،لکه های خا رج کردن مواد آالینده(

الزم دانستن استقرار تجهیزات کنترل آلودگی  
تورهای دیزلی و پمپ مناسب و موثر بر روی مو

  ها
الزم دانستن کنترل تبخیر هیدروکربن در تمام  

نقاط انتقال نفت و تمیز کردن فوری هر گونه 
 لکه نفتی

 به حداقل رساندن خروج آالینده ها در طی تولید 
مرگ ومیر و یا کاهش تولید مثل ارگانیزمهای کف زی 

از طریق (،اجتماعات مرجانی و سایر موجودات آبزی 
ات آشفته کف دریا ،گل های حفاری،برش های رسوب

  )حفاری

ممنوع یا محدود کردن فعالیت های مختل کننده کف -
دریا در مجاورت صخره های مرجانی مهم در اجتماعات 

  کف زی 
تخلیه زایدات حفاری بایستی تغییر جهت داده شود برای -

  اجتناب از این قبیل عوارض 
ایق به گل های حفاری مصرف شده بایستی با ق 

ساحل حمل شود یا در چاههای تخلیه دور از 
  محل زندگی اجتماعات کف زیان ریخته شود

  
مرگ ومیر و یا کاهش تولید مثل فون و فلور 

  دریایی،مرغان آبی ،پرندگان دریایی 
نفتی عادی از طریق چسبندگی کاهش ریزش  

برای کیفیت آب ،استانداردهای تخلیه و اداره 
وی کشتی های ب شیوه ها رونمودن خ

حفاری،سکوها ،قایق های انتقال دهنده لنج ها و 
  تانکرها و نقاط انتقال

بازیابی سریع و پاسخ موثر برای هر عملیات یا  
 ریزش های فاجعه آمیز 

مقرر کردن تجهیزات برای درمان هر پرنده یا  
  پستانداران آبی که به نفت آغشته شده باشند

سی های لرزه رثر برتاثیر بر پستانداران دریایی در ا
  نگاری ،حفاری و صدای کشتی ها 

منبع استفاده از موا دمنفجره در صورت وجود  
  پستانداران دریایی حساس

  
تخریب مناطق ساحلی ،امکانات ساحلی و قایق ها در 

پوشش،گلوله های (اثر ریزش های نفتی و زباله ریختن 
یر،آشغال و خار و خاشاک ناشی از تجهیزات دریایی و ق

  )حمل ونقل

التزام و انهدام زائدات جامد شامل زائدات  
  بهداشتی و خانگی 

التزام بر چسب زدن به تمام مواد مازاد و  
 ًمخصوصا(ط به کشتی ها و سکوها وتجهیزات مرب

  ....)شبکه ها و جعبه ها و 
 عدم جانمایی سکوها در مسیر بارگیری کشتی ها   انسداد رفت وآمد قایق ها در اثر تجهیزات دریایی 
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  قوانین،مقررات و استانداردهای تخلیه ضایعات حاصل از حفاری در دریا 

به طور کلی قوانین مربوط به کنترل آلودگیهای ناشی از عملیات صـنایع نفـت و گـاز در دریـا هـا در نقـاط                          

ات از منطقه ای به منطقـه دیگـر تغییـر           مختلف جهان متفاوت است،به خصوص محدودیت های تخلیه ضایع        

و دلیل آن می تواند شرایط متفاوت اکو سیستم مناطق مختلف و همچنین مقدار توجـه بـه مـسائل              .می کند 

در اکثر کشورها تخلیه گل های حفاری پایه آبی و کنده های حفاری آلـوده             .باشدزیست محیطی در کشورها     

رای گواهی و شرایط مورد نظر از قبیل کاهش حجم مواد نفتی در             بر این گل ها ،در صورتیکه منابع تخلیه دا        

 کشورها آمریکایی و اروپایی تخلیه گل های پایه روغنـی از سـال              ردر اکث .هستندحد استاندارد باشند بالمانع     

تخلیه پساب حفاری به داخل     .در آمریکا تخلیه گل های پایه سنتتیکی قانون است        . شده است  قفها پیش متو  

،آژانـس  1999در سـال    .حی و آبهای کم عمق در آمریکا و کشورهای اروپایی ممنوع شده اسـت             آب های سط  

برای فعالیتهای مربـوط بـه نفـت و         ) (DOEو دپارتمان بخش انرژی     ) (EPAحفاظت محیط زیست آمریکا     

ه  سـیال حفـاری و کنـد       لیهامکان تخ : مایل با ساحل فاصله دارندچنین بیان کرد      3گاز در آبهایی که بیش از       

  :های حفاری تنها با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود

همچنین در .و کنده هایش در دریا تخلیه نگردد) (OBFنفت به صورت خالص ،گازوئیل و سیال پایه روغنی 

بـه  .باشـد  30000ppmعدد محاسبه شده باید کمتـر از  LC-50  96 hrساعته 96تست مقدار سمی بودن 

در %) 30000ppm )3موجودات دریایی در ضایعات دارای غلظـت بـیش از   عبارت دیگر نباید بیش از نصف 

جیـوه و   1mg/kgو مقدار باریـت مـصرفی گـل حفـاری نبایـد حـاوی بـیش از                  .مدت چهار روز کشته شوند    

mg/kg3  ادامه روش پیشنهادی آژانس حفاظـت محـیط آمریکـا            رد.باشدکادمیوم EPA) (      کـه بـه منظـور

در روشـی   .ارائه شـد  2001در سال   ) (SBFفاده از گلهای پایه ترکیبی      حفاظت از محیط زیست در مورد است      

که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا مطرح شد کنده ها در سه مرحله از گل حفاری پایه ترکیبـی                    

کنده هـا در    % 97.مورد استفاده قرار می گیردو کنده ها در دریا تخلیه می شوند            ًجدا می شوند و گل مجددا     

باقیمانده که بسیار ریز هستند در مرحله سوم با سانتریفیوژ سر ریزی از گل         %3 دوم جدا شده و      مرحله اول و  

شـرح  1شـکل   .وزنی گل مـی باشـند     %12تا  10کنده های جدا شده در طی مرحله سوم حاوی          .جدا می شوند  

 در ایـن روش کنـده هـای جـدا شـده در      کهروش دیگری را نشان می دهد     2شکل  .عملیات را نشان می دهد    

تـا  6وزنی بـه    %15تا  10تا حدودی خشک شده و گل روی آنها از          )کنده ها   %97در حدود   (مرحله اول و دوم     
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 برای دفع به سـاحل      ، که خشک نمی شوند     را باقیمانده کنده ها  %3در این روش می توان      .وزنی می رسد  10%

 پس از جـدا شـدن از        کنده ها .نشان داده شده است   3در روشی که در شکل      .. کرد منتقل و یا به زمین تزریق     

گل به جای تخلیه در دریا به ساحل منتقل شده ،در زمین دفن می شوند و یا اینکه که به زمین تزریق مـی                        

  [11,12,13].گردند در این روش تولید آلودگی به صفر می رسد

  

  :نتیجه گیری

ت،سـبب بـه وجـود      وجود پس ماندهای فراوان که ناشی از حفاریهای انجام گرفته در چاههای نفت و گاز اس               

 حاوی مـواد و عناصـر بـسیار    این پس ماندها عموماً.آمدن آلودگیها و اثرات مخرب زیست محیطی شده است     

بـا توجـه    .محیط زیست و انسان می گذارند     خطرناکی از جمله جیوه و آرسنیک هستند که اثرات سوئی را بر             

تـاثیرات منفـی آن براکوسیـستم       به اثرات مخرب و طـوالنی مـدت پـسابهای حاصـل از حفـاری بـه دریـا و                     

دریایی،دولت ها و صنایع و سازمان هایی که در خصوص محـیط زیـست فعالیـت مـی کنند،درصـدد یـافتن                      

راهکارهایی جهت کاهش حجم پساب های حاصل از حفاری به روش های مختلـف از قبیـل تزریـق دوبـاره                     

بازیافت و اسـتفاده مجـدد از       .نها برآمدند پساب ها به سنگ های زیر بستر دریا و یا در صورت امکان تصفیه آ              

با توجه به مطالب ارائه شده بسیاری از آالینده ها و           .پس ماندها راه دیگر در جهت رسیدن به این هدف است          

پس ماندهای خطرناک نظیر اسیدها ،آب و حالل ها را می توان دوباره به سیستم برگرداند که در این صورت        

 ،نحوه دفع و دور ریز کردن پـس مانـدها      . مواد اولیه محسوب می شوند     ءخود جز مواد دیگر پس ماند نبوده و       

دیگر فاکتور مهم در جهت کاهش این آلودگیها است که از طرق مختلف تـدفین مناسـب پـس ماند،تـصفیه                     

می توان برای کاهش اثـرات حفـاری ،در مـورد عملیـات         .بیولوژیکی و اعمال روشهای حرارتی میسر می شود       

یا مازاد چاههـای حفـاری را       ،به جای استفاده از دینامیت برای ایجاد صوت از ضربه استفاده نمود           لرزه نگاری   

خـشک یـا منهـدم      بجای پخش کردن در محیط اطراف چاه از طریق تانکرها جمع آوری و در جای مناسبی                 

چاه اعم از آب نمود و یا حداقل حوضچه های غیر قابل نفوذ ایجاد گرددکه مازاد حفاری و یا محلولهای تست 

در یـک عملیـات اکتـشاف       .نمک در حمل غیر قابل نفوذ جمع آوری تا آبهـای زیـر زمینـی را آلـوده ننمایـد                   

برای اثر گذار بودن هر طرح محافظتی .استاندارد فنی بایستی رعایت گردد55،استخراج و انتقال نفت در دریا       

ر ایـن راسـتا بهتـرین نتـایج از طریـق اجـرای              د. به افراد مجـری آن فهمانـد       ًمحیط زیست ،باید آن را کامال       
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یـک  .طرحهای رسمی آموزشی برای کارگرانی که تصمیمات آنها بر محیط زیست موثر است،بدست مـی آیـد             

گام بسیار مهم در اجرای اثر گذار یک طرح زیست محیطی،معین کردن افراد درگیر با طرح و کمک ارتباطی          

لذا باید روشهای نقل و انتقال ،اصالح سازی و دفع پسمانده،به           .تمنطقی و سازنده بین آنها و طرح مذکور اس        

می توانیم به متضاد بودن     دیگر   موارد   از جمله .صورت بسیار ساده و قابل فهم در دسترس کارکنان قرار گیرد          

اصالحی می توانیم به آگاهی دادن به همـه  فرهنگ،سنت و شیوه زندگی محلی اشاره کنیم که برای اقدامات          

گاه هـستند،در  آان در خصوص تامین اطالع،اطمینان یافتن از اینکه رهبران محلی از فعالیتهای پروژه              کارمند

مشخص کردن اثراتی که ممکن است در خصوص یک موضوع نگران کننده و مهم برای آنها باشـدکمک مـی    

ن گفت که اعمـال     در پایان می توا   . مجزا کردن نیروی کار پروژه از جامعه محلی اشاره کنیم           همچنین کنند و 

 اثرات منفی و مخرب پس ماندهای ناشی از چاههای نفـت و              روشهای مدیریتی مفید و کارا در جهت کاهش       

گاز می تواند از طرفی سبب صرفه جوئیهای اقتصادی شده و از سویی دیگر باعث به وجـود آمـدن محیطـی                      

  .پاک و سالم برای انسانها شود
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  به منظور جلوگیری از آلوده سازی دریا EPA روش اول پیشنهادی -1شکل 

  
  
  

  
  
  
  

اضافه کردن گل
پایه ترکیبی  

 چاه

 ل ترکیبیگ+ تمام کنده ها 

 مرحله اول جداسازی

 گل ترکیبی و کنده های ریزتر

 مرحله دوم جداسازی

کنده های
 مرطوب

گل حفاری به همراه
 ذرات ریزتر

سیستم جداسازی 
 *ذرات 

بازگشت گل پایه ترکیبی به
 سیستم فعال

ذرات ریز  % 3
تخلیه شده 

تا 10حاوی 
 درصد12

وزنی /وزنی
 گل هستند 

کنده ها در مرحله اول و دوم جداشده و حاوی % 97
 هستندوزنی گل/ درصد وزنی15تا10

 توسط سانتریفیوژ سیستم جداسازی ذرات معموالً *
 سرریزی و پاک کننده های گل صورت می گیرد
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  به منظور جلوگیری از آلوده سازی دریاEPA  روش دوم پیشنهادی -2شکل 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

اضافه کـردن گـل     
 پایه ترکیبی 

 چاه

 گل ترکیبی+ تمام کنده ها 

 مرحله اول جداسازی

گل ترکیبی و کنده های 
 ریزتر

 ازیمرحله دوم جداس

کنده های 
 مرطوب

دستگاه 
خشک 
  *کننده

گل پایه 
ترکیبی 

به همراه 
ذرات 

 ریز

گل حفاری به همراه 
 ذرات ریزتر

سیستم
جداسازی 

 **ذرات 

بازگشت گل پایه ترکیبی به 
 سیستم فعال

از کنده های97%
خشک شده به همراه 

درصد وزنی  گل 10تا 6
  حفاری 

 ذرات باقیمانده% 3
از کل حجم کنده 

های حفاری به همراه 
صد وزنی   در12تا 10

 گل حفاری 

افقی و  دستگاه خشک کننده شامل سانتریفیوژهای* 
    استhigh -Gعمودی و دستگاهای فشار،شیکر خطی 

.  
  .سانتریفیوژهای سر ریز و پاک کننده های گل هستند** 
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در .  به منظور جلوگیری از آلوده سازی دریا را نشان می دهد EPA روش پیشنهادی - 3شکل 
  این روش تخلیه به صفر می رسد

  
  

  

تمام کنده ها 
 گل ترکیبی+

 مرحله اول جداسازی

 ه های ریزترگل ترکیبی و کند

 مرحله دوم جداسازی

گل حفاری به
همراه ذرات 

 ریزتر

کنده های 
مرطوب به 

 تا 10همراه
 درصد 15

وزنی گل 
 حفاری

سیستم جداسازی 
 *ذرات 

بازگشت گل پایه ترکیبی به 
 سیستم فعال

ذرات ریز به 
تا 10ه همرا 

 درصد 12
 وزنی

گل به جای تخلیه در دریا به وسیله کشتی
تقل شده و یا اینکه به زمین به ساحل من

 .تزریق می گردد

 سیــستم جداســازی ذرات معمــوالً* 
توسط سـانتریفیوژ سـرریزی و پـاک        

 کننده های گل صورت می گیرد

اضافه کردن گل
پایه ترکیبی  

 چاه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

