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ABSTRACT 
 

The aim of our papers was to elaborate the  sources materials and the classification of 
waste radioactive contamination in oilfield equipment can contain hard radioactive scales 
and sludges which appear as coatings or sediments  
 NORM is brought to the surface through the down hole  tubing as part of oil –gas –water 
mixture. Decontamination methods ,Manual removal and vacuum cleaning 
Mechanical dry and wet abrasive methods, Chemical descaling ,High pressure water 
jetting . Optimize occupational and public doses – minimize risk to humans and 
environment but be cost-effective 
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  المواد المشعة الطبيعيةبتلوث ال ورقة عمل حول

  في صناعة النفط والغاز وطرق إزالتها
  
  المقدمة

اليوميـة مـع اإلشـعاع     لو عاش المرء حياته عالمنا فكيفكلمة تثير القلق في أي لغة وداخل أي مجتمع في  اإلشعاع

  وأخطاره ؟

ـ   قدرٍ ضئيل من اإلشعاعض في بحيث يعيش حياته على األر الجنس البشري مصمم ومكيفٌالن  تمر وال يمكـن أن تس

التـي   اإلشـعاعات مـن  %  80حو ومع ذلك فإن ن محسوبةإذا زاد هذا القدر عن معدالت  المقدورحياتنا في عمرها 

شمسية التي تمطرنا على الدوام طبيعية كالفضاء الكوني واألشعة الإنما تأتينا من مصادر  العاديةنتعرض لها في حياتنا 

 لكن الغالف الجوي يعتبر درعاً يحمينا مـن  الشمسيةوتزداد بكثرة مع العواصف  كثيفةبوابل من أشعة جاما وجسيمات 

يتعرض يتعرضون ألشعة أقل من تلك التي الذين يعيشون عند مستوى البحر  واألشخاص المؤذيةاإلشعاعات معظم تلك 

، ومـن بـاطن األرض   ،الصخورإشعاعات إضافية تأتينا من وهناك  الجباللها الذين يعيشون في مدن مرتفعة أو على 

  .المياه الجوفية  كذلكوبسبب استخراج النفط والغاز 

  

يتزايد االهتمام حاليا بمتطلبات حماية البيئة من الملوثات بصفة عامة وبكل ما يتعلق بموضوع النفايات المشعة بصـفة  

من انتشار العديد من الملوثات المشعة عبر الحدود اإلقليمية وما صاحبها  1986خاصة في أعقاب حادثة تشرنوبل عام 

  .بين الدول المجاورة وما سببه ذلك من أضرار وقلق المتخصصين والحكومات والجماهير بالدول المختلفة 

  

عددة ويقوم العاملون في هذا المجال بتطوير سبل للحد من انتشار تلك الملوثات في مكونات البيئة بإتباع طرق تداول مت

للتعامل مع مختلف المجاالت المشعة والتحفظ عليها والتخلص اآلني منها مع دوام الرقابة على مراحل التداول ومتابعـة  

معدل انتشار المواد المشعة في مكونات البيئة للوقوف على ما قد يسببه ذلك من تأثير مباشر أو غيـر مباشـر علـى    

  .اإلنسان 

  
  :ي صناعة النفط والغازمصادر المواد المشعة الطبيعية ف .1

  .تتكون هذهإن المواد المشعة هي جزءا ال يتجزأ من القشرة األرضية منذ أن تشكلت األرض و

 :ويوجد في الطبيعة أربع سالسل إشعاعية طبيعية هي

  .من اليورانيوم الطبيعي % 99.3شكل نسبة ت   U-238سلسلة يورانيوم  

  .ليورانيوم الطبيعيمن ا% 0.7شكل نسبة ت    U-235سلسلة يورانيوم  

  .شكل نسبة قليلة جداً من اليورانيوم الطبيعي تU-234   سلسلة يورانيوم  

 40-(K).البوتاسيوم  و Th -232 الثوريوم سلسلة 

  

هذه السالسل تتواجد في أحواض النفط والغاز في باطن األرض تنتقل هذه المواد المشعة مع السوائل الخارجة من 

  .األرض ض النفطية إلى سطحاحوالا
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مستقرة وهذا يعني أنها تتعرض  لعملية تحول تلقائي ذاتي لكي تصبح ذره غيرالسالسل ومن المعروف أن ذرة هذه 

  .االنحالل اإلشعاعيوتسمى عملية التحول هذه  اًأكثر استقرار

  
بتراكيز  والرواسب الحرشفية والوحل وفي بعض الخامات, تتواجد النظائر المشعة الطبيعية في النفط والغازو

وفي أماكن معينة من منشات اإلنتاج والمعالجة تتراكم هذه النظائر وتقود إلى مستويات معززة من . متفاوتة

 )TENORM (اإلشعاع فتدعى في هذه الحالة 
  (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials) 

 
أما عند فتح أحد أجزاء المنشأة فيـتم   ،ق طالما هي ضمن أجزاء المنشأةيتم التعامل مع هذه المواد كمنبع مشع مغل

  . التعامل معها كمنبع مشع مفتوح

توجد المواد المشعة الطبيعية في أحواض تكون النفط والغاز شانها شان العناصر المعدنية األخرى بتراكيز متباينة و

  .)1(ج كما هو مبين في الشكل الل عمليات االستخراخوتخرج هذه المواد مع سوائل اإلنتاج 
  
  

  
  أماكن وجود المواد المشعة الطبيعية في صناعة النفط) 1(الشكل 

  
  )1(ويالحظ من الشكل 
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 232مأو الثوريـو  238هو من النظائر المشعة األم اليورانيوم 222وغاز الرادون 228والراديوم 226إن منشأ الراديوم

   ).shale’sالطفلية (ألرض وبخاصة في الصخور الطينية الصفيحة الجيولوجية تحت سطح ا الطبقاتالموجودة في 

  

وهي ال تنحل بدرجة كبيرة في سـوائل الحـوض    الطبقاتولما كان كل من أمالح اليورانيوم والثوريوم جزءاً من هذه 

إلى سطح األرض  الطبقاتبينما تنحل أما أمالح الراديوم في الماء وتنتقل من هذه ). مياه عذبة ومياه مالحة ونفط وغاز(

  .مع الماء المرافق للنفط

  

تعتمد كميات الراديوم الموجودة في المياه المنتجة والمرافقة للنفط على طبيعية وكمية هذه الصـخور ومحتواهـا مـن     

والثوريوم إضافة إلى الشروط الفيزيائية والكيميائية الموجودة فيها مثل الضغط والحرارة ودرجة الحموضة   اليورانيوم

)pH(.  
 
خالصة انفصال وتوزع المواد المشعة الطبيعية في سوائل النفط المختلفة بفعل عمليات  3و 2ويبين الشكالن  

  .االستخراج

  

  

 
 في سوائل النفط 238يبين المواد المشعة الطبيعية لسلسلة اليورانيوم) 3و 2(الشكل 
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  .في سوائل النفط   232 مالثور يوة الطبيعية لسلسلة يبين المواد المشع) 3(الشكل 

  
  

يالحظ من ). 1(أما تراكيز النكليدات المشعة الطبيعية التي جرى قياسها عالميا في سوائل اإلنتاج فهي مبينة في الجدول 

لحرشفية أكثر هو أكثر النظائر تركيزاً وخاصة في الرواسب الحرشفية ولهذا تعتبر الرواسب ا 226الجدول أن الراديوم

  .نفايات الصناعة النفطية خطورة
  

  . نفايات ومواد الصناعة النفطية تراكيز المواد المشعة الطبيعية في ) 1(الجدول 

  

  النظير المشع
  النفط الخام

  )غ /بكرل(

  الغاز الطبيعي 

  )3م /بكرل(

  المياه المنتجة 

  )لتر/بكرل(

الرواسب الحرشفية 

  )غ/بكرل(الصلبة 

  الوحل 

  )غ/بكرل(

U-238 0.000001-0.01 _  0.0003-0.1  0.001-0.5 0.005-0.01

Ra-226 0.0001-0.04 - 0.002-100 0.1-15000 0.05-800 

Pb-210  -  0.005-0.02 0.05-190 0.02-75 0.1-1300 

Po-210 0-0.01 0.002-0.08  -  0.02-1.5 0.004-160 

Th-232 0.0003-0.002  -  0.0003-
0.001 0.001-0.002 0.002-0.01

Ra-228  -  - 0.3-180 0.05-2800 0.5-50 

Ra-222  -  5-200000  -   -   -  
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  :مصادر النفايات المشعة  .2

  :المشعة خالل الصناعية تتشكل النفايات

  .مراحل االستخدامات المختلفة للطاقة الذرية •

  .العلميمعامل إنتاج النظائر المشعة وأماكن استخدامها في الطب والصناعة والزراعة ومراكز البحث  •

  .منشات تحضير الوقود النووي •

  .المفاعالت الذرية ومحطات الطاقة الذرية •

 .منشات معالجة النفايات المشعة •

  

  :أهم العوامل التي تصنف النفايات على أساسها .3

  .الحالة الفيزيائية •

  .النشاط اإلشعاعي •

 .التركيب الكيميائي والنظائر المشكلة للنفايات •

 ).والمنابع المشعة المستهلكة الصبةبالنفايات خاصة (شدة الجرعة على السطح  •

  

   :نفايات الصناعة النفطية  .4

   :يمكن تقسيم نفايات المواد المشعة الطبيعية الناجمة عن صناعة النفط إلى ثالث فئات وهي

  .والتربة الملوثة والوحلالمواد المشعة الطبيعية الحرة وغير المتماسكة كالرواسب الحرشفية  - :أوالً

  .األنابيب الملوثة -:ثانياً

  .التجهيزات الملوثة كبيرة الحجم مثل أجهزة الفصل والخزانات والصمامات وغيرها -: ثالثاً

كالمعدات  ألصلبهالنفايات ، ويمكن أيضاً تصنيف النفايات الحاوية لمواد مشعة طبيعية تبعا لطبيعتها الفيزيائية 

وتعد النفايات السائلة أكثرها خطرا . متهمارافقة أو كمزيج الم هأو الميا كالوحلوالرواسب الحرشفية والسائلة 

  .بسبب حركتها واحتمال انتشارها

الكبيرة إلى معالجة أوليه لتقليل حجمها وتركيز المواد المشعة في حجوم  الحجمعلى آية حال تحتاج النفايات ذات 

ث الحاوي على المواد المشعة صغيرة يمكن التعامل معها بسهوله اكبر كصهر المعدات الملوثة وجمع الخب

  .ودفنه الطبيعية 

  

  العوامل المسببة في التركيز الكلي لمواد المشعة .5

o فإن الراديـوم هـو الـذي يهجـر      232والثوريوم 238 -بسبب انحالل مكونات العائلة اإلشعاعية لليورانيوم

ديوم إلى سطح األرض مـع  ل معظم الراانتقإنحو مخارج المياه المنتجة وهذا يساعد على  ةالطبقات السرمدي

 .المياه المنتجة
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o كمية الراديوم(226 Ra)  و(228 Ra)  منهـا الـنفط   يـأتي  الموجودة أساسا في التشكيالت الجيولوجية التي

  .والغاز

o الطبيعة الكيميائية للمياه المنتجة: 

o فيه لية الراديومكل ما كانت المياه المنتجة تحتوي على كمية عالية من األمالح واألحماض تساعد على انحال. 
 
  تراكم المواد المشعة الطبيعية في خطوط إنتاج ومعالجة النفط والغاز .6

تنتقل سوائل النفط من الحوض إلى معدات اإلنتاج على السطح خالل عمليات المعالجة المختلفة وعمليات االنتقال 

يودي إلى انخفـاض فـي    نتاج مماوالكيمائية لسوائل اإل) الخ...... الضغط والحرارة(تتغير الخواص الفيزيائية 

فتترسـب لتكـون    موالبار يـو انحاللية الراديوم والعناصر األخرى المشابهة كيمائياً كالكالسيوم والسيترونيسيوم 

  .رواسب حرشفية أو وحالً

  

 تتشارك العناصر المشعة مع العناصر غير المشعة الموجودة في الطور المائي في تكوين هذه الرواسب فـي األنابيـب  

وتبقى عادة كميات ضئيلة من العناصر المشعة مع الـنفط   لمع الوحأو ترسب ) مالبار يوترسب الراديوم مع كبريتات (

  .المرافقة هوالميا

  

والرواسب الحرشفية ضمن تجهيزات استخراج النفط والغاز مثل خطوط النقل وخزانات الفصل وخزانات  الوحلوتبقى  

المرافقة والـذي   هيكون منحال في الميا أنحة ويستثنى من ذلك غاز الرادون الذي يمكن المال هالمعالجة الحرارية والميا

 210الرصاص(يتحرر إلى الجو بعد عملية الفصل ويبقى غاز الرادون أيضا مع الغاز الطبيعي المرافق فتتراكم وليداته 

  .الضخ في تجهيزات معالجة الغاز مثل مرشحات الدخول ومضخات إعادة ) 210والبولونيوم

تترسب أيضاً المواد المشعة الطبيعية في الفتحة السفلية ألنبوب النفط داخل البئر كما هو الحال في التجهيزات المركبـة  

  .المالحة هعلى سطح األرض وفي التجهيزات المتتمة والخزانات ومناطق رشح الميا

   .عدات األخرى المرافقة للتشغيل التنظيف والم أنبوبأو األنابيب وفي ) casing(وكذلك على قميص البئر  

  .المنتجة  هوتظهر الرواسب أيضا في منشات اإلنتاج كمعدات التكرير ومعالجة الميا 

مـا  ومن نقطة إلى أخرى ضمن خط اإلنتاج الواحد وعادة  أخريختلف تركيز المواد المشعة الطبيعية من خط إنتاج إلى 

والتي هي نقطة خروج النفط من البئـر إلـى   ) x-mass tree( الد في شجرات المي 226أعلى تراكيز الراديوم  نتكو

  .في رواسب أنابيب نقل النفط في فوهة البئر  ارتفاعالمعدات السطحية إضافة إلى 

  ويتركز أيضا في مواقع الترسيب كالنتوءات واألكواع وغير ذلك 

  

  :الرواسب الحرشفية الحاوية لمواد مشعة طبيعية .7

تهـتم شـركات الـنفط بهـذه     .الحرشفية في صناعة النفط ذات عالقة بالمواد المشعة الطبيعية كل ما يتعلق بالرواسب 

الرواسب ليس فقط الن بعضها يحتوي على المواد المشعة الطبيعية بل ألنها تتراكم في األنابيب والمعدات مما يسبب في 

  .واسب الحرشفية في الحقلخفض معدل اإلنتاج وتعطل المعدات ولهذا تسعى الشركات لما يسمى بحرب الر
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الراديوم مع كبريتـات   كوبوناتتتكون الرواسب الحرشفية الحاوية على المواد المشعة الطبيعية من ترسب كبريتات أو 

النفطيـة مـع الميـاه     الطبقات البار يوم أو السترنسيوم أو الكالسيوم عند اختالط المياه الموجودة طبيعيا في  وكوبونات

هذا ويعـود سـبب   . أو سوائل أخرى مستخدمة في الدراسات على البئر أو في معالجة المياه المرافقة المالحة المحقونة

تكون الرواسب الحرشفية إلى االختالف في درجة الحرارة أو الضغط بين حوض التشكل والسـطح خـالل عمليـات    

  .استخراج النفط ويساعد عمليه تكون الرواسب الحرشفية في المعدات السطحية 

  

  :ا يمكن التمييز بين ثالثة أنماط للرواسب الحرشفية كم .8

رواسب حرشفية قاسيه وتشاهد في األنابيب القريبة من رؤوس اآلبار وخطوط اإلنتاج وفي نقاط محدده مثل  •

  .الصمامات والمضخات 

وخزانات الفصل  كالفاتروتالحظ في خطوط اإلنتاج السطحية  القسوةرواسب حرشفية طريه إلى متوسطة  •

  .خطوط آبار حقن المياه المنتجة و

ولكنها على األغلب موجودة في  الفاترأو الرواسب الطرية  وتترسب في قعر الخطوط القريبة من  الوحل •

  .حاويات تخزين النفط وخزانات الفصل وتزداد كلما ازداد زمن تخزين النفط 

 ترى بالعين المجردة ولكنها ترافق الرواسب الرقيقة وهي الرواسب التي تتشكل في خطوط إنتاج الغاز وهي ال •

 .صدأ مادة األنابيب بكثرة 

  

  - :األنابيب الملوثة والمعدات .9

التي يمكن أن تحوي على تراكيز مرتفعة مـن المـواد    ألصلبهتعد أنابيب نقل النفط والماء المنتج من النفايات 

  . المشعة الطبيعية

ها أو تراكم الرواسب الحرشفية فيهـا حيـث يصـعب    وتشاهد مثل هذه األنابيب في حقول النفط بعد استهالك

  .االستفادة منها

  .لذلك تسعى شركات النفط إلى إزالة الرواسب عن هذه األنابيب والمعدات، إما إلعادة استعمالها مرة أخرى 

  

  :  تنظيف هذه المعدات باستعمال إحدى الطرق التالية طرق .10

  

  التنظيف اليدوي 

ه ميكانيكية فهي طريقه بسيطة يجرى فيها الغسل اليدوي للتجهيزات بالمحاليـل  الطريقة أل هال يلزم لتطبيق هذ

مـن   الوحليدوياً فتجرف  المشعةمن الخزانات الملوثة بالمواد  لإزالة الوحوتجرى عمليات .الكيميائية والماء 

طريقـة  ولهذا تعـد ال .بواسطة مضخة بسيطة  والوحلالخزان وتوضع في حاويات التخزين ثم يغسل الخزان 

  .اليدوية بسيطة وغير مكلفة ولكنها ذات فعالية منخفضة إضافة إلى خطورتها المرتفعة

  :التنظيف بالماء تحت ضغط عالي 

 High)تستعمل هذه الطريقة على نطاق واسع في حقول النفط ويجرى التنظيف بها باستخدام الماء المضغوط          

pressure water jetting)            ة الرواسب الحرشفية الحاوية لمواد مشعة طبيعيةإلزال .  
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إذ يحافظ تطبيقهـا علـى   , الة فعالة للرواسب الحرشفية إضافة إلى قلة خطورة انطالق الغبار الحاوي لمواد مشعة

  . بقاء المواد المشعة في حالة رطبة

إلى انتشار التلوث على مساحة على أية حال، لهذه الطريقة بعض األخطار المرافقة لتطبيق الضغط العالي إضافة 

للماء بأن ينسـاب إلـى    حال يسمتكون أنظمة الغسيل بالضغط العالي محكمة اإلغالق وان  أنكبيرة ولهذا يفضل 

يمرر عبـر مرشـحات السـتخالص الرواسـب      أنرة مغلقة أو ئفي دا استعمالهيعبأ أو يعاد  أنالبيئة بل يجب 

  .هالحرشفية من

الملوثة وفق إجراءات موافق عليها من قبـل الجهـة المختصـة ووفـق      همن الميا يجرى التخلص أنهذا ويجب 

  .المعايير المقررة للتخلص المأمون من المواد المشعة

  

  طريقة موسع الفتحات بالمثقب 

بحيث يوضع األنبوب على منصب التنظيف ويدخل موسع  ،تستعمل هذه الطريقة في تنظيف شبكة أنابيب اإلنتاج •

ولهذه , د طرفي األنبوب ويبدأ بالدوران ليصل إلى الطرف األخر بحيث يزيل الرواسب العالقةالمفتحات من اح

  .عالي أزلةالطريقة مردود 

  .يتولد من هذه العملية غبار ملوث بالمواد المشعة الطبيعية إذا استعملت هذه العملية بطريقة جافة •

مية الغبار المتولدة فأنها تعد طريقة جيدة إضافة استعمل موسع الفتحات بالدوران في جو رطب لتخفيض ك إذاأما  •

 .إلى إجراء العمليات ضمن نظام محكم اإلغالق لمنع انتشار المواد الملوثة

  

 التنظيف بطريقة المص بالهواء •

تكون أنظمة التنظيف بالمص الهوائي وفق عملية جافة أو رطبة فعالة في إزالـة الجسـيمات الملوثـة     أنيمكن  •

  .غير العالقة بالمواد المشعة 

  .وعادة ما نستعمل هذه الطريقة قبل تنظيف التجهيزات يدويا •

تستعمل في هذه الطريقة مرشحات خاصة بأنظمة التنظيف لمنع انتشار التلوث إلى األماكن المحيطة وتخفـيض   •

  .احتمال تكون المعلقات الملوثة بالمواد المشعة

مواد المشعة في جهاز التنظيف بمص الهـواء ألن هـذا   يجب أخد الحذر لضمان عدم تراكم كميات كثيرة من ال •

  .يرفع من خطرها على العاملين

  

  :تنظيف تلوث تجهيزات منشأة الغاز 

يحدث التلوث بالمواد المشعة الطبيعية في تجهيزات معالجة الغاز الطبيعي حيث تتكون طبقات رقيقة  أنيمكن  •

  .غالبا ال تكون مرئية بالعين المجردة

ويمكن أن . الطبقات من مواد ذات نشاط إشعاعي مرتفع تلتصق بجدران تجهيزات المعالجة ويمكن أن تتألف •

  .تزال هذه الطبقات بالمواد الكيمائية
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في التعرض الداخلي فهي ال تطلق أشعة جاما التي  210والبولونيوم 210يكمن خطر هذه المواد كالرصاص •

  . تؤدي إلى تعرض خارجي ملموس

  . المذكورة سابقاً نفايات مشعة تحوي تراكيز ملموسة من المواد المشعة الطبيعيةينجم عن أعمال التنظيف  •

يجرى نقلها أو التخلص النهائي منها بطرق سليمة وضمن معايير خاصة بالتخلص من المواد  أنولهذا يجب 

  .المشعة

  

   :الترب الملوثة .11

  :حدث التلوث اإلشعاعي البيئي في حقول النفط بطرق عديدة نذكر منهاي

  .رمي وتجميع المياه المنتجة في المنطقة المجاورة للمحطات المركزية •

وتؤدي هذه الممارسات إلى تلوث التربة ويمتد ذلك لمساحات كبيرة , أعمال صيانة الخزانات واآلبار •

  .أحياناً

  .ولهذا ال بد من إزالة التلوث في اقرب فرصة ممكنة لمنع تعرض العاملين وعموم الناس

  :في حقول النفط 226الخاصة بالتربة الملوثة بالراديوم المعايير وأهم 

 .غ اية معالجة/بكرل  0.15فيها عن 226ال تحتاج التربة التي ال يزيد تركيز الراديوم  .1

 .غ كنفاية مشعة/بكرل 5.2تعامل كافة الترب التي يزيد نشاطها اإلشعاعي النوعي عن  .2

غ إلى معالجة في الموقع على /بكرل5.2غ و/بكرل 0.15ن تحتاج التربة التي يقع نشاطها اإلشعاعي النوعي بي .3

 .سنة/ميكرو سيفرت 100أن ينخفض التعرض اإلشعاعي إلى اقل من 

  :أهم الطرق المستعملة في التخلص اآلمن من نفايات الصناعات النفطية المشعة .12

ليمة للتخلص منها احد يعد أمر التخلص من النفايات المشعة مشكلة ذات أهمية كبيرة ولعل إيجاد الطريقة الس

  :متطلبات استعمال المواد المشعة بشكل آمن وفيما يلي

  آلبار المسدودة أو المهجورةا 

وذلك بعد موافقة , مكاناً جيد للتخلص من المواد المشعة الطبيعية استثمارهيعد البئر الذي استنفذت فرص 

  : بعا لنوع النفايةيتم التخلص من النفايات باستخدام اإلجراءات التالية ت. الحكومة

  

  : الرواسب الحرشفية والوحل والتربة الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية 

وتضغط الخلطة , اإلنتاج بإسمنت خاصوتخلط المواد المشعة الطبيعية الناتجة من تنظيف األنابيب وتجهيزات  •

  .لملوثةأو تحقن إلى أسفل أنابيب االستخراج ا, اإلسمنتية الطازجة إلى حوض تكون النفط

الجوفية المستخدمة  هبحيث تقع هذه السدادة تحت أسفل طبقة الميا .وتترك لتكون سدادة تغلق خط األنابيب •

أي يجب أن ال يصل ارتفاع المواد المراد التخلص منها إلى مستوى المياه المستخدمة , كمصدر لمياه الشرب

  .للشرب
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  :األنابيب الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية 

كم  2ص من األنابيب الملوثة الموجودة فوق سطح األرض تدلى من فوهة البئر إلى أعماق تصل إلى لتخلا •

   .تحت سطح األرض

  . يصب فيها االسمنت حتى تمتلئ وتهمل نهائيا وهي في باطن األرض •

لة للشرب الجوفية المستعم هيجب أن تكون األنابيب الملوثة على عمق اكبر من الطبقة الجيولوجية الحاوية للميا •

  .أو الزراعة

وتقدم تقرير مفصالً عن اإلجراءات التي قامت بها , يجب أن تصف الشركة المستثمرة حالة البئر المهجور •

   .الجوفية فوقها هللتخلص من األنابيب الملوثة مع إثبات عدم تلويث الميا

  

  :طريقة التمزيق الهيدروليكي 

تربة الملوثة بالطين أو االسمنت في تجهيزات خاصة بالخلط ، تخلط النفايات المشعة كالرواسب الحرشفية أو ال

   .ثم تحقن مع كمية كبيرة من الماء فتتحرك كلها معا في حوض تكون النفط

الجوفية المستخدمة للشرب بطريقة التمزق  هحوض مفصول جيولوجياً وميكانيكياً عن مصادر المياأو ا

  .وفية الهيدروليكي الذي يجري بمساعدة التفجيرات الج

  

  المواقع المرخص لها في التخلص من النفايات المشعة 

يمكن إرسال النفايات المشعة الطبيعية إلى موقع مرخص له في التخلص من نفايات مشعة في البلد ، ويتميز بمواصفات 

  .عالمياًومحددة 

  

  )المياه المصاحبة لنفط والغاز(الطرق المقبولة لتخلص من النفايات المشعة السائلة .13

  

المياه المرافقة للنفط كمية تتغير . يعد الماء المنتج احد النفايات المشعة الناجمة عن الصناعة النفطية، وأعظمها حجماً

 هتتراوح هـذ  الحقول اليمنية  يحيث انه فكثيراً من منشاة إلى أخرى إضافة إلى تغيرها مع عمر البئر في الحقول ،

وتحـوي الميـاه   . منشات إنتاج الغـاز  ويوم في منشات إنتاج النفط /برميل مليون 1,948,976و 5001,بين الكمية

  .226المنتجة عادة تراكيز مرتفعة من نظائر الراديوم وبخاصة الراديوم

  

اعتادت معظم شركات النفط جمع هذه المياه في بحيرات لتبخيرها، الشيء الذي أدى إلى تلويث التربة بالمواد المشعة 

  الطبيعية، 
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  ج المقترح لتخلص من المياه المصاحبةالنموذ
  
  
 قليلة العمق وكبيرة السطح: بركة لتبخر

  طبقة من الحجار

  
  خرسانة إسمنتية

  
  رمل/تربة

  
  

ويوجد . حفرة 3000ونذكر أن عدد الحفر الملوثة أو البحيرات في والية لويزيانا في الواليات المتحدة األمريكية تقارب 

 أحدىالمنتجة في  هأمنة عديدة، ولعل أهمها إعادة حقن الميا قتلويثه لتربة طر واستمرارماء المنتج للتخلص من تراكم ال

تستخدم لرفع الضغط في اآلبار النفطية منخفضة الضغوط، وال قيمة تذكر لزيادة مستوى  أناآلبار العميقة والتي يمكن 

  . التلوث اإلشعاعي إلعادة الحقن

الراديوم بالترسيب أو تمريرها على مرشحات تحتوى على  مواد ماصة  ل نظائرمعالجة المياه المنتجة لفص •

  .)وهذه  الطريقة عالية التكلفة(يستفاد من المياه المعالجة في الزراعة  أنللراديوم حيث يمكن 

تجميعية مبطنة القاع ببطانة  أحواضالطريقة المناسبة والرخيصة هي فصل الرواسب المشعة باستخدام  •

ة تمنع تسرب المياه إلى التربة حيث يمكن بعد التبخير جمع البطانة البالستيكية وإرسالها إلى مخزن بالستيكي

 .المواد المشعة للتخلص منها

  

  

  الخاتمة 

الوقاية و السيطرة المالئمة على هذا التلـوث وعـداد    اإلجراءاتأن تثير هذه الورقة نقاشاً جادا حول اتخاذ  نأملأخيرا 

أي و لإلنسان وأخيرا هذا األمر يهمنا جميعنـا التي تؤدي إلى حماية حقيقية  القراراتورية ال اتخاذ اإلحصائيات الضر

  .هو اإلنسان النهائينفايات مشعة تطلق إلى البيئة يكون مصبها 

  
  
  
  

  مادة بالستيكية من
Poli  

 ethylene -2cm 
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