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چکیده 
کشور، یکی از مسائل مهم در تمامی با افزایش روند صنعتی شدن 

ها، مراکز ها، پتروشیمیواحدهاي صنایع نفت اعم از پاالیشگاه
ها، مشکل وجود پسماندهاي نفتی حاوي استخراج، حمل و پایانه
هاي آلی است که آن را به یک معضل جدي فلزات سنگین و آالینده

اعمال صحیح مدیریت جهت . زیست محیطی تبدیل کرده است
هاي مناسب دفع، نگهداشت، بازیافت پسماندهاي نفتی ین روشتعی

هاي مطلوب جهت ایجاد تعادل و پیوند بین صنعت و یکی از روش
هاي صنعتی در محیط محیط زیست و کاهش اثرات نامطلوب فعالیت

باشد که چنانچه مدیریت مناسبی جهت دفع پسماندهاي زیست می
منشاء تهدیدات فراوانی  حاصل و کنترل مخاطراتشان صورت نگیرد،

بنابراین . براي محیط زیست و سالمت جامعه انسانی خواهد بود
هاي مدیریت سیستماتیک پسماندهاي نفتی، با در نظر گرفتن جنبه

زیست محیطی و اقتصادي طرح، باید به عنوان یک هدف اصلی در 
در این تحقیق، مراحل . صنعت نفت ایران مد نظر قرار داده شود

پسماندهاي نفتی ذکر و چندین راهکار جهت کاهش تولید مدیریت
پسماند و استفاده مجدد از پسماندهاي نفتی که بتواند عالوه بر 
کاهش آلودگی محیط زیست، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، 

.گرددارائه می
واژه هاي کلیدي

پسماندهاي نفتی، دفع، نگهداشت، بازیافت، محیط زیست

مقدمه. 1
برداري در هاي حفاري، تولید و بهره رشد و گسترش فعالیت

مناطق نفت خیز، وجود شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی از یک سو 
تواند موجب و تنوع پسماندها و ضایعات تولیدي از سوي دیگر می

بروز مشکالت مختلف زیست محیطی و بهداشتی، تغییر کاربري
این رو انجام مطالعات کاربردي و توسعه از. اراضی و موارد مشابه شود

اي در زمینه شناخت، طبقه بندي، استفاده مجدد، بازیافت، کاهش 
هاي جامع مدیریت پسماندها در تصفیه، کنترل و در نهایت ارائه روش

ایران به دلیل دارا بودن . این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است
در معرض آلوده شدن آب و منابع نفتی و تولیدات پتروشیمی، بسیار

چرخه تولید نفت از اکتشاف و . هاي نفتی قرار داردخاك به فرآورده

هاي حفاري گرفته تا بهره برداري و تولید، تصفیه و پخش فرآورده
یکی از مسائل . آن، فرآیندي است که به تولید پسماند می انجامد

مراکز ها، پتروشیمی،پاالیشگاه(موجود در تمامی صنایع نفت 
وجود پسماندهاي حاوي فلزات سنگین و ) هااستخراج، حمل و پایانه

هاي آلی است که باعث شده که دفع پسماند نفتی از لحاظ آالینده
روش سوزاندن گسترده ترین . زیست محیطی ممنوع و مضر باشد

روشی است که واحدهاي صنعتی جهت رهایی از شر پسماندهاي 
هزار لیتر پسماند صنایع 500تا 400ه روزان. دهندنفتی انجام می

شود که این مساله هاي آتش سوزانده مینفت تولید شده در چاله
عالوه بر صرف هزینه سنگین ناشی از آتش زدن پسماندها، آلودگی 

دي ( زیست محیطی، تخریب اکوسیستم دریایی، تولید گازهاي سمی 
فزون بر این ا. در مناطق نفت خیز را در پی دارد) اکسین و فسژن

مساله، با آتش زدن پسماندها مبلغ ارزي قابل توجهی صرف خرید 
به منظور حفاظت و . شودها و همچنین مواد وارداتی میمشعل

ها، گیاهان، جانوران و محیط زیست، حراست از سالمت انسان
هاي جایگزین هاي مستمر در جهت استفاده از روشتحقیقات و تالش

پذیرد تا به جاي ز این پسماندها صورت میجهت استفاده بهینه ا
ها صرف هزینه، وقت و سرمایه جهت سوزاندن مواد نفتی و تبدیل آن

هاي ها به فرآوردهبه عوامل خطرناك و سرطان زا با تبدیل آن
با تولید . ارزشمند، کمک شایان توجهی به ذخایر نفتی کشورمان کرد

ت نفت در بازارهاي این محصوالت در اوضاع آشفته جهانی که قیم
توان اقتصاد کشور را جهانی به شدت رو به کاهش است و دیگر نمی

توان با تبدیل پسماند نفتی مبتنی بر فروش نفت پایه گذاري کرد، می
ها برابر ارزآوري هاي ارزشمند شیمیایی در پتروشیمی دهبه فرآورده

.اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد
هاي نفتیشده در راستاي مدیریت پسمانداقدامات انجام .2

هاي تولید و استخراج نفت خام از تولید پسماند در صنعت نفت در حوزه
ها و مراکز توزیع محصول، پاالیش تا محصوالت زمین، انتقال به پاالیشگاه
در راستاي مدیریت پسماند، اولین . گیردصورت مینهایی، بازاریابی و فروش 

سپس . ر روي منشاء تولید پسماند، حجم و نوع پسماند استمرحله مطالعه ب
پس از تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده و نیز  بررسی شرایط محیطی، 

هایی مانند کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد از پسماند، توان از روشمی
.]1[بهبود خواص پسماند و در نهایت دفع پسماند استفاده نمود 
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ید پسماندکاهش تول.1.2
هایی کاهش تولید پسماند به این معنی است که در طول فعالیت

شوند، با استفاده از تغییر روش انجام که منجر به تولید پسماند می
عملیات و نیز تغییر در مواد مصرفی، تولید پسماند تا جایی که امکان 

. ]2[دارد به حداقل رسانده شود 
:را در پی خواهد داشتحداقل سازي پسماند نتایج زیر

هاي عملیات مدیریت پسماند و افزایش کاهش هزینه)1
درآمد

کاهش احتمال شکایات)2
تر قوانین زیست محیطیاجراي دقیق)3
بهبود وجهه و روابط شرکت)4

تولید و بهترین زمان براي حداقل سازي پسماندها در عملیات
اعمال شده براي از جمله تدابیر . تعمیرات، مرحله برنامه ریزي است

:توان به موارد زیر اشاره کردحداقل سازي پسماند، می
برنامه ریزي مناسب.1.1.2

تواند اثر مهمی بر اقدامات الزم جهت برنامه ریزي مناسب می
توان از جمله این تدابیر می. اجراي مدیریت پسماند  داشته باشد

:]4و3[به
1(
در فرآیندجهت جلوگیري از نشت نفت یا آب آلوده)2
طراحی مناسب تجهیزات سایت عملیاتی)3
.اشاره کرداقدامات الزم جهت تعمیرات و خدمات چاه )4
جایگزینی مواد با مضرات کمتر در فرآیند. 2.1.2

هاي آلی خطرناكجایگزینی حالل.1.2.1.2
:توان بهاز جمله این اقدامات می

ر به جایگزینی مواد تمیزکننده بر پایه مواد خوراکی و بخا)1
هاي آلی تري کلرواتیلن و تترا کلرید کربن جاي حالل

براي تمیز کردن تجهیزات و ابزارآالت 
هاي غیرسمی به جاي زایلین و تولوئن جایگزینی حالل)2

براي تمیز کردن رسوبات مواد آلی مانند پارافین در 
حفرات چاه

هاي بر پایه هاي پایه آبی به جاي رنگجایگزینی رنگ)3
روغن

هاي آلی براي تمیز کردن ابزار رنگ نی حاللجایگزی)4
.اشاره کردآمیزي

تغییر در تجهیزات. 3.1.2
هاي روانسازتغییر در تجهیزات واحدهاي تصفیه روغن.1.3.1.2

شود که در عملیات تولید و تعمیرات، از موتورهایی استفاده می
ر در نوع در این حالت با تغیی. داراي حجم زیادي پسماند روغنی است

ها، برخی از شرکت. توان پسماند را به حداقل رسانددستگاه می
دهند که از فیلترهاي یک میکرونی و واحدهایی را پیشنهاد می

کنند و به سیستم روغن هاي جداسازي سیاالت استفاده میمحفظه
این واحدها ذرات بزرگتر از یک میکرون . یک موتور متصل هستند
اسیدي که در روغن جمع شده باشد را جدا سوخت، خنک کننده یا 

روغن استفاده شده در خارج از سیستم و از میان یک . کنندمی
استفاده از این . گرددخالص ساز عبور کرده و دوباره به سیستم برمی

واحدها، نیاز به تعویض روغن ندارد و به تبع آن هزینه مدیریت 
از واحدهاي تصفیه چند نمونه . 1در شکل. دهدپسماند را کاهش می

.دهدروغن را نشان می

واحد تصفیه روغن. 1شکل

سیستم اندازه گیري مواد شیمیایی.2.3.1.2
اضافه کردن یک سیستم تنظیم مقدار مواد شیمیایی که بتواند 

تواند عالوه بر مواد را به طور پیوسته به سیستم تزریق کند، می
ز خرید مواد شیمیایی، در افزایش بازدهی و کاهش هزینه ناشی ا

هاي نمونه اي از سیستم. 2شکل . کاهش تولید پسماند نیز موثر باشد
.دهداندازه گیري و تزریق را نشان می
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سیستم اندازه گیري و تزریق پیوسته. 2شکل

به حداقل رساندن حجم آب و رسوبات پایه . 3.3.1.2
ت پایه براي به حداقل رساندن تجمع حجم آب و رسوبا

هاي چرخان وموجود در کف مخازن، وسایلی همچون پدال
ها در داخل مخازن ذخیره نفت و محصوالت نفتی تعبیه پره
روش . شود تا از تشکیل پارافین و آسفالت جلوگیري شودمی

دیگر گرم کردن کف مخازن براي ایجاد چرخش در سیال درون 
در برخی . ین استمخزن و جلوگیري از ته نشینی آسفالت و پاراف

شوند تا تابش اوقات مخازن با رنگ تیره رنگ آمیزي می
ها و وجود آسفالت ته مانده به داخل خورشید باعث گرم شدن آن

محلول و جداسازي بهتر آب جمع شده در کف با محصوالت 
این روش حجم نهایی پسماند و آب باقی مانده در . نفتی شود

از فروش محصوالت نفتی کف مخازن را کاهش و درآمد حاصل 
دو نوع همزن در مخازن ذخیره . 3شکل. دهدرا افزایش می

.دهدمحصوالت نفتی را نشان می

دو نوع همزن در مخازن ذخیره محصوالت نفتی. 3شکل

پوشش یونی با انرژي باال.4.3.1.2
طال و یا مس خالص در مقایسه /استفاده از انرژي باالي آلیاژ کروم

ها به سطح فوالد، نفوذ و چسبندگی شود آندي باعث میبا سطح فوال
عالی داشته و خواص لغزشی و اصطکاك پایین مانند یک فلز روان 

دهد و در پوشش دادن فلز، اصطکاك را کاهش می. کننده ایجاد کنند
این . یابداجزایی مانند شیرها، پسماند بیش از هفت برابر کاهش می

استفاده . کاربرد دارند... هاي میله و پفناوري براي قاب بلبرینگ، پم
. از این فناوري، هزینه و همچنین آلودگی را کاهش خواهد داد

.دهدسیستم پوشش یونی مغناطیسی را نشان می. 4شکل

سیستم پوشش یونی مغناطیسی. 4شکل

سیستم بازیافت بخار در مخازن ذخیره.5.3.1.2

قانون هواي پاك در هاي سمی در هوا از زمان رهاکردن آالینده
روش مناسب براي . میالدي با قوانین سختی مواجه است1992سال 

ها در هوا، برقراري سیستم بازیافت جلوگیري از رها کردن آالینده
هاي خالء که در دسترس تواند از پمپاین سیستم می.  بخار است

شمایی از سیستم بازیافت بخار را نشان . 5شکل. اند، استفاده کند
.دهدیم

سیستم بازیافت بخار. 5شکل
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جایگزینی فیلترهاي سنتی. 6.3.1.2
جایگزینی فیلترهاي سنتی، یک گزینه مناسب براي حداقل 

توان از میه جاي استفاده از فیلترهاي سنتیب. سازي پسماند است
فیلترهاي ضد زنگ با قابلیت استفاده مجدد یا واحدهاي فیلتر 

استفاده از این فیلترها، کاهش هزینه و . کردسانتریفوژ استفاده
.]6و5[کاهش نیاز به نگهداري را به همراه خواهند داشت 

هابهینه سازي فرآیندها و روش. 4.1.2
پایش از راه دور عملیات تولید.1.4.1.2

پایش از راه دور عملیات تولید، روشی براي کاهش پسماند 
مانند میزان ورودي پمپ، نشت پایش پارامترهایی.  شودمحسوب می

... ها، دما وفشار هیتر، سطح سیال و دما در مخازن ومحفظه بلبرینگ
زیرا در این صورت اپراتور از هرگونه از هرگونه اختالل . اهمیت دارند

شود  و با رفع مشکل، تولید پسماند را در سیستم سریعاً مطلع می
هایی از اختالل در سیستمتواند براي مثال اپراتور می. دهدکاهش می

که به تعمیر نیاز دارند، جلوگیري و برخی از قطعات را قبل از اختالل 
در سیستم، جلوگیري و برخی از قطعات را قبل از اختالل در 

ها را کاهش دهد یا از سرریز کردن مخازن سیستم، جایگزین و نشتی
.جلوگیري کند

کنترل پارافین.2.4.1.2
ها در حفره چاه، تواند باعث گیر کردن لولهمیرسوب پارافین 

مسدود شدن و مشکل در خطوط  لوله جریانی رو زمینی، افزایش ته 
رسوب . شودماند مخازن و کاهش کیفیت نفت خام براي فروش می

تواند باعث مشکالت عملیاتی و در نتیجه تولید پسماند پارافین می
ارافین، استفاده از ها براي کاهش رسوب پیکی از روش. شودمی

این وسیله . است) MFC(1اي به نام مغناطیس کننده سیالوسیله
. تواند مانند پمپ درون چاهی، در یک چاه تولیدي نفت قرار گیردمی

پارامترهاي  اندازه پمپ، آب سازندي، خصوصیات نفت خام و 
. موثرنداین وسیلهدر طراحی ...) دما، فشار، دبی و( خصوصیات تولید 

با تغییر خصوصیات نفت خام و آب سازندي، هنگامی که این وسیله
کنند، فعالیت دارد، درنتیجه از میدان مغناطیسی دائم آن عبور می

یابد و بنابراین دمایی نقطه خلوص نفت خام و ویسکوزیته کاهش می
از این وسیله. کند، کاهش خواهد یافتکه در آن پارافین رسوب می

روش دیگر براي کنترل . کندنیز جلوگیري میتشکیل رسوبات دیگر
ها با تزریق باکتري. ها در چاه استرسوب پارافین، استفاده از میکروب

هاي پارافینی با کربن زیاد که قابلیت در حفره تولیدي چاه، زنجیره

1 Magnetic Fluid Conditioner (MFC)

دهند و بدین وسیله، کیفیت نفت تجزیه پذیري دارند را تشکیل می
.]7و5[بخشند پارافین بهبود میخام تولیدي را از لحاظ رسوب 

کنترل رسوبات مواد رادیواکتیو طبیعی.5.1.2
هاي سازند تولیدي تشکیلمواد رادیواکتیو طبیعی که با آب

این رسوبات را در . اي دارندشوند، در مدیریت پسماند اهمیت ویژهمی
ازندي توان با تغییرات فشار و دما که بر تولید آب ساولین مرحله، می

گاز رادون که به همراه گاز طبیعی تولید . گذارند، کنترل کردتاثیر می
حضور مواد رادیواکتیو . شود نیز منبع مواد رادیواکتیو طبیعی استمی

توان توان حذف کرد، بلکه میطبیعی در آب و گاز مخازن را نمی
ها حجم مواد رادیواکتیو طبیعی آالینده را با جلوگیري از رسوب آن

توان از براي کنترل رسوبات حاصل از مواد رادیواکتیو می. کاهش داد
:راهکارهاي زیر استفاده کرد

برنامه ریزي صحیح جهت عملیات تعمیر و تکمیل چاه، به )1
.نحوي که کمترین آب سازندي و ماسه تولید شود

هاي رسوب به منظور کاهش رسوب تزریق ممانعت کننده)2
اه و تاسیسات زیر زمینیمواد رادیواکتیو طبیعی در چ

استفاده از پوشش شیمیایی یا یونی با انرژي باال در سطح )3
درونی تجهیزات

ها و تجهیزات، به نحوي که آشفتگی طراحی مناسب لوله)4
جریان و افت فشار به منظور کاهش رسوب و جدایش

اند، هاي سازندي که به مواد رادیواکتیو طبیعی آلودهآب
ي باریم و سولفات دارد که باعث آب سازند( کاهش یابد

.]8و5[) شودرسوب باریم سولفات می
کاهش آب استفاده شده.6.1.2

توان آب سازندي تولیدي در راستاي کاهش آب استفاده شده می
هاي آب جایگزین کرد تا هم با خلوص مورد را با منابع سطحی یا چاه

یست محیطی اقتصادي و زنیاز تزریق، سازگارتر و هم از لحاظ
.مناسب باشد

انبارداري مناسب و نگهداري پیشگیرانه. 7.1.2
:]6و3[اقدامات الزم در این زمینه عبارت است از

ها و انتقال ي نشتیانتخاب ظروف مناسب جهت جمع آور)1
ن ذخیرهها به مخازآن

ذخیره مناسب مواد شیمیایی)2
غیر قابل نفوذ در زمان ) سلر(ساخت گودال سرچاهی )3

ت حفاري به منظور جمع آوري نشتی در زمان عملیا
عملیات تعمیر و تکمیل به منظور جلوگیري از آلودگی

خاك
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هاي پیشگیرانه براي زمان بندي منظم جهت نگهداري)4
ها، سیستم خطوط لوله، شیرها و تجهیزاتی نظیر پمپ

موتورها به منظور کاهش احتمال وقوع نشتی

کنترل موجودي کاال. 8.1.2
هاي موثر در راستاي کاهش تولید پسماند، کنترل ی از راهیک

توان خریدها را طوري انجام داد که مواد می. موجودي کاال است
.استفاده نشده براي بازیافت به فروشنده برگردانده شود

انتخاب پیمانکار مناسب. 9.1.2
بایستی پیمانکارانی انتخاب شوند که به روش حداقل سازي 

هاي حداقل سازي پسماند را در عملیات گاه باشند و روشپسماند آ
.خود بکار گیرند

استفاده مجدد از پسماند. 2.2
پس از کاهش تولید پسماند، در مرحله بعدي بایستی ارزیابی 

در بسیاري از . استفاده مجدد از پسماندها مورد بررسی قرار گیرد
عملیات یا در جاهاي توان در همان موارد پسماندهاي تولیدي را می

تا 400روزانه . دیگر بدون نیاز به هیچ تغییري مورد استفاده قرار داد
هاي آتش سوزانده هزار لیتر پسماند صنایع نفت در چاله500
این مسئله عالوه بر صرف هزینه سنگین آتش زدن . شودمی

هاي زیست محیطی، تخریب اکوسیستم پسماندها، باعث آلودگی
در مناطق نفت ) دي اکسین و فسژن( تولید گازهاي سمی دریایی و
650بردن هر تن مواد پسماند، بیش از براي از بین. شودخیز می

شود و افزون بر این، مبلغ ارزي قابل هزار تومان هزینه صرف می
شود که با استفاده ها و مواد وارداتی میتوجهی صرف خرید مشعل

مجدد از این پسماندهاي نفتی، صرفه جویی قابل توجهی انجام 
.شودمی

ندهاي نفتیتولید سیمان با استفاده از پسما.1.2.2
هاي آلوده نفتی در برخی از کشورهاي روش تولید سیمان از لجن

صنعتی نظیر آمریکا، کانادا و برخی کشورهاي اروپایی اجرا شده و در 
شود و عالوه بر این، با تثبیت حال حاضر در کشور ما نیز اجرا می

فلزات سنگین در ساختار بتن، منجر به جلوگیري از پیامدهاي زیست
همچنین از محتواي حرارتی موجود در پسماندهاي . شودمحیطی می

هاي مورد نیاز کورهنفتی، نیز به عنوان تامین بخشی از سوخت
توان به استفاده از از جمله مزایاي این روش می. سیمان کاربرد دارد

پسماندهاي نفتی در ورودي مواد اولیه تولید سیمان و صرفه جویی 
هاي سیمان کاربرد دارد و خوشبختانه ي کارخانهدر مصرف انرژي برا

آنالیز پسماندها با مواد اولیه تولید سیمان بسیار همخوانی دارد و 
کند، بلکه تا حدودي کیفیت سیمان تولید شده نه تنها تغییر نمی

هاي بتنی در خصوص بلوك. شودباعث بهبود خواص مکانیکی می
هاي نفتی ت که در ابتدا لجنتوان گفتولید شده از این پسماندها می

را به طور کامل آنالیز شیمیایی و فیزیکی کرده، سپس فرمول به 

هاي بتنی را دست آمده را به کارخانه ارائه و تست و در پایان بلوك
کنند که با قرار گرفتن در معرض آب و شرایط زیست تولید می

.]9[محیطی، هیچ گونه نشر مواد زائد محیطی ندارد 
تولید مکمل باالبرنده عدد اکتان بنزین و بنزین از .2.2.2

پسماندهاي نفتی
توان مکمل باالبرنده عدد اکتان بنزین را از در این رابطه می

این . متانول تولیدي پتروشیمی و ضایعات پاالیشگاهی تهیه کرد
محصول از این قابلیت برخوردار است  که با اضافه شدن به

ها را به بنزین قابل ها، آنابل استفاده پاالیشگاههاي غیر قفرآورده
اي با عدد اکتان از این محصول ماده. مصرف در خودروها تبدیل کند

شود که این محصول جدید قادر است مواد بسیار باال تولید می
هاي نفت ضایعاتی، نفتا و الیت اند را که جزء پسماندهاي پاالیشگاه

.]5[در خودروها تبدیل کنداست، را به بنزین قابل مصرف 
استفاده از پسماندهاي نفتی در گدازش زغال سنگ.3.2.2

هاي پسماندي در ساالنه مقادیر زیادي گریس پسماندي از روغن
پردازش . ها بسیار مشکل استشود و دفن آنصنعت نفت حاصل می

زغال سنگ با پسماندهاي نفت خام حاوي گریس در روغن پسماندي 
پیوند آروماتیک باالي گریس پسماندي، آن را حالل . جه استمورد تو

هرچه میزان گریس . خوبی براي گدازش زغال سنگ ساخته است
تاثیرات . بیشتر باشد، گدازش زغال سنگ هم باالتر است

اي در زغال سنگ پردازش شده و مواد پسماندي وجود هم افزاینده
نده هیدروژن و یک کاتالیزوري یک ترکیب خوب، یک عامل ده. دارد

که ممکن است در مواد پسماندي وجود داشته باشد به گدازش زغال 
پردازش زغال سنگ نه تنها در گدازش زغال . کندسنگ کمک می
کند بلکه در حل مشکل دفع پسماند نیز کارامد سنگ کمک می

بنابراین، زغال سنگ پردازش شده با نسبت مطلوب از پسماند  . است
.]10[کند پایین آوردن هزینه گدازش زغال سنگ کمک میدر 

استفاده از پسماندهاي حفاري آلوده نفتی به عنوان ماده .4.2.2
زیر بستر براي ساخت جاده

پسماندهاي حفاري آلوده به نفت با مخلوط کردن خاکستر 
ها شود به طوري که از آنها تثبیت میپوزوالنی، آهک و سیمان با آن

این . ان به عنوان ماده زیر بستر براي ساخت جاده استفاده نمودتومی
هاي جدیدي با تثبیت فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی تثبیت، مخلوط

افزایش قابل توجهی در مقاومت فشاري آزاد، میزان . کندتولید می
باربري منطقه و دوام به وسیله آماده سازي آهک، خاکستر و سیمان 

آید و کاهش قابل توجهی نیز نفت به دست میبا پسماندهاي حفاري 
در هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی، محتواي روغن و

.  گرددها و در فاز شسته شده حاصل میهاي فلز کل در مخلوطغلظت
مخلوطی از آهک، خاکستر، سیمان و (در نتیجه این مخلوط 
ن به عنوان توان به طور موثر و ایمرا می) پسماندهاي حفاري نفت

.]11[ماده زیر بستر مورد استفاده قرار داد 
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استفاده از کک نفتی به عنوان سوخت جایگزین در .5.2.2
صنعت سیمان

این . از جمله محصوالت جانبی پاالیش نفت خام، کک نفتی است
محصول داراي ارزش حرارتی زیاد و حاوي مقدار کمی مواد فرار 

و گوگرد موجود در آن نسبت به همچنین میزان نیتروژن. است
ها جزء ضایعات این ماده در پاالیشگاه. هاي رایج بیشتر استسوخت

توان به عنوان شود ولی در کارخانجات سیمان از آن میمحسوب می
در . کردسوخت جایگزین که داراي ارزش اقتصادي است، استفاده 
هستان و کشورهاي مختلفی از جمله آلمان، هند، امریکا، مکزیک، ل

چندین کشور جهان به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان 
به دلیل قیمت کم کک نفتی و اینکه استفاده از آن . شوداستفاده می

توان به منظور به عنوان سوخت، خطرات کمی را به دنبال دارد، می
ارزش . کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان از آن استفاده کرد

ی باعث مناسب بودن این ماده به عنوان حرارتی باالي کک نفت
البته باید این نکته را در نظر داشت که به . شودسوخت جایگزین می

دلیل مقدار نسبتاً باالي سولفور موجود در کک نفتی احتمال وجود 
مشکالت عملیاتی در سیستم پخت وجود خواهد داشت که از جمله 

:توان بهآن می
کناحتمال بروز گرفتگی در پیشگرم
 انتشار بیشتر گازهايSO2 ،NOX ،COبه محیط
اشاره کردآلودگی غبار کوره.

به منظور جلوگیري از مشکالت ایجاد شده، قبل از نصب این سیستم 
بایستی مشکالت احتمالی مطرح شده به طور کامل مورد بررسی قرار 

.]9[گیرد و در صورت نیاز تغییرات الزم در سیستم پخت انجام شود

هاي آلوده به استفاده از پسماندهاي حفاري و خاك.6.2.2
منابع نفتی به عنوان پوشش مورد استفاده در لندفیل

به منظور استفاده از این ترکیبات در لندفیل، میزان آلودگی 
. اي داردخاك و همچنین خصوصیات فیزیکی خاك اهمیت ویژه

ش لندفیل میزان حد مجاز آلودگی خاك به منظور استفاده در پوش
براساس راهنماي مدیریت پسماند ایالت ماساچوست امریکا در 

. آورده شده است. 1جدول

هاي موجود در پسماند نفتی مورد استفاده در حد مجاز آالینده. 1جدول
]12[پوشش لندفیل 

فاده تمقدار حد مجاز براي اس
(mg/kg)مجدد

آالینده

40As

80Cd

1000Cr

2000Pb

10Hg

هاي نفتی کل هیدروکربن5000
)TPH(

PCBsغلظت کل 2

PAHsغلظت کل 100

VOCغلظت کل 10

پسماندهاي خطرناك .نباید حاوي این نوع پسماند باشد

هاي بادي به منظور ایجاد بستر مناسب و اصالح ماسه.7.2.2
ي فاضالبهااستفاده ازآن در کف سازي و جداره سازي الگون

هاي فاضالب، ایجاد بستر مناسب وهمچنین در ساخت تصفیه خانه
کف سازي و جداره سازي با مصالح مناسب، یکی از نیازهاي اساسی 

هاي مذکور، اصالح خاك به منظور ساخت پروژه. رودبه شمار می
:]14و13[گردد عمدتاً با هدف دستیابی به اهداف ذیل انجام می

نرم و کم مقاومت بستر و در نتیجه باال هاي اصالح خاك)1
بردن ظرفیت باربري خاك

هاي زیر زمینی و صدمه زدن به این جلوگیري از نفوذ آب)2
هاسازه

کاهش نفوذ پذیري به منظور آب بند کردن کف و جداره )3
الگون

در . انتخاب صحیح نوع ماده اصالح کننده بسیار مهم است
ست روش اصالح، نتایج نامناسب بسیاري از موارد، انتخاب نادر

ها و مقاومتی و محیط زیستی را در بر داشته و سبب افزایش هزینه
براي دستیابی به اهداف مذکور، با . گرددصدمات جبران ناپذیري می

توجه به نفت خیز بودن کشور و وجود صنایع وابسته به نفت، با 
دام به اصالح توان اقاستفاده از پسماندهاي موجود در پاالیشگاه می

پسماند مواد نفتی، مواد باقیمانده در . هاي ریز دانه بادي کردماسه
انتهاي برج تقطیر پاالیشگاه بوده که اغلب شامل ترکیبات سنگین 

هاي آروماتیک، مقدار جزئی آسفالتین و مواد اشباع، هیدروکربن
پسماند مواد نفتی داراي نقطه جوش باال، گرانروي . ها هستندرزین

. ]15[یاد، وزن مخصوص نزدیک به یک و وزن مولکولی باال هستند ز
وجود پسماندهاي نفتی باعث افزایش چشمگیري در چسبندگی 
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گردد و ظرفیت باربري خاك را به مقدار قابل توجهی خاك می
هاي با توجه به وجود ترکیبات سنگین و زنجیره. یابدافزایش می

ها، میزان وزیته باالي آنمولکولی بزرگ پسماندهاي نفتی و ویسک
نگهداشت نفت در خاك باال است، در نتیجه خطرات زیست محیطی 

مچنین به ه. هابسیار ناچیز استن نوع ماسهکاربرد این مواد در ای
دلیل حاللیت کم نفت در آب، ویسکوزیته باالي نفت و همچنین نفوذ 
پذیري پایین نمونه تثبیت شده، غلظت نفت در آب خروجی پایین

.]16[است 

بهبود خواص پسماندهاي باقیمانده. 3.2
در اکثر مواقع، مقداري پسماند بعد از انجام مراحل باال باقی 

در این . باشدخواهد ماند که اغلب داراي خواص سمی و خطرناك می
هاي روش. توان کاهش دادمرحله حجم و سمیت پسماندها را می

از جمله این . جود داردمختلفی جهت بهبود خواص پسماندها و
هاي حرارتی، بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی توان به روشها میروش

.اشاره کرد
دفن پسماند.4.2

:هاي برخورد با مواد باقیمانده نهایی عبارت است ازروش
دفن مواد زائد، رها کردن در سطح زمین، پخش کردن در سطح 

زمین و تزریق در زمین
:شودعملیات دفن، به سه گروه تقسیم بندي میپسماندها براي 

موادي هستند که به علت : پسماندهاي ویژه)1
داشتن ترکیبات خطرناك، مشکالت زیست 
محیطی فراوانی را ایجاد کرده و باید تحت 

.تمهیدات خاصی دفن شوند
موادي هستند که : پسماندهاي کم خطر)2

ها براي محیط احتمال خطرآفرینی آن
.جود داردزیست و انسان و

موادي هستند که : پسماندهاي بی خطر)3
ها هیچگونه مشکالتی دفن استاندارد آن

.کندبراي انسان و محیط زیست ایجاد نمی

پیشنهادات اجرایی.3
تهیه گزارش وضع موجود پسماندهاي پاالیشگاه به صورت )1

مستمر
استقرار نرم افزار مدیریت پسماند در صنایع مرتبط با نفت)2
هاي سانتریفوژ، زباله سوز براي بخشی از  خرید دستگاه)3

مدیریت پسماندها در پاالیشگاه

جداسازي پسماندهاي قابل کمپوست و تهیه کود )4
توده ( کمپوست یا ورمی کمپوست با روش ویندرو 

براي پسماندهاي فساد پذیر یا با لجن ) سطحی طویل 
سپتیک تانک

اندن نقاط تولید پسماند به منظور کاهش و به حداقل رس)5
پسماندها شناسایی شود تا نسبت به مدیریت پسماندها 

.اقدام الزم صورت گیرد
ایجاد انگیزه الزم مانند بازگشت عواید ناشی از فروش مواد )6

قابل بازیافت به خود پرسنل براي ترغیب آنان به جمع 
آوري و تفکیک مواد قابل بازیافت

2آموزش )7 HSE به کارگران خدماتی مسئول جمع آوري و
دفع پسماندها 

جهت بررسی راهکارهاي HSEاقدامات کارشناسان )8
کاهش تولید پسماندهاي اداري

هاي آموزشی در خصوص راهکارهاي مدیریت ایجاد برنامه)9
HSEپسماندهاي صنعتی با حضور کارشناسان فرآیند و 

با تاکید بر بازیافت پسماندها از جمله روغن کارکرده، )10
ل، ضمن هماهنگی با هاي مستعمفلزات و کاتالیست

سازمان حفاظت محیط زیست در انتخاب پیمانکار جهت 
.فروش اقدامات الزم صورت گیرد

هادفن بهداشتی ماسه بادي)11
ها جهت پاکسازي سوزاندن و استفاده مجدد از ماسه بادي)12

محوطه آغشته به مواد نفتی
هاي آغشته به مواد نفتی در ساماندهی مناسب دفع ماسه)13

کمینه سازي آنمحیط و امکان
جمع آوري و نگهداري جداگانه پسماندهاي خطرناك )14

خانگی

بازیافت اجزاي خشک پسماندهاي شبه خانگی توسط )15
پیمانکار و شهرداري

2 Health Safety Environment
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نتیجه گیري. 4
در حال حاضر آلودگی محیط زیست یکی از معضالت کشورهاي 

آسیب به محیط زیست در صنعت نفت، امري اجتناب . جهان است
با . کنداپذیر است و ساالنه هزینه گزافی را بر محیط زیست وارد مین

توجه به نفت خیز بودن ایران و توسعه زیاد صنایع نفتی در کشورمان، 
توجه به مدیریت پسماندهاي نفتی و ارائه راهکارهایی براي کاهش 

هاي ناشی از تولید آلودگی محیط زیست و همچنین کاهش هزینه
بنابراین مدیریت سیستماتیک . امري ضروري استپسماندهاي نفتی، 

هاي زیست محیطی و اقتصادي طرح پسماند، با در نظر گرفتن جنبه
. بایستی به عنوان یک هدف اصلی در صنعت نفت قرار گیرد

فرآیندهاي کاهش منبع پسماند و بازیافت، مراحل حداقل سازي 
د، تغییر در برنامه ریزي، جایگزینی موا. دهندپسماند را تشکیل می

ها، کنترل رسوبات مواد سازي فرآیندها و روشتجهیزات، بهینه
رادیواکتیو طبیعی، کاهش آب استفاده شده، انبارداري مناسب و 
نگهداري پیشگیرانه، کنترل موجودي کاال و دقت در انتخاب 
پیمانکاران، راهکارهاي مناسب در راستاي کاهش منبع پسماند

توان از استفاده مجدد از پسماندهاي نفتی میدر راستاي. باشندمی
ها در گدازش زغال سنگ، ماده زیر بستر براي ساخت جاده، به آن

. عنوان سوخت جایگزین در صنعت نفت و پوشش لندفیل به کار برد
همچنین جهت ارتقاء و بهبود کیفیت سیستم مدیریت پسماند، 

رسنل و کارکنان هاي آموزشی ویژه و تخصصی براي پبرگزاري کارگاه
جهت حداقل سازي پسماند و رعایت مقررات زیست محیطی حائز 

.همیت استا
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