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При здійсненні технологічних процесів із видобутку та подальшій підготовці 
нафти та газу, при їх переробці та транспортуванні утворюється значна кількість 
нафтовмісних відходів, які являють собою цінний сировинний ресурс. 

Нафтовмісні відходи представляють собою суміш відпрацьованих бурових 
розчинів, води гірських порід, глини, цементу, нафти та нафтопродуктів. 
Основними забруднюючими речовинами, що несуть значну загрозу 
навколишньому середовищу та входять до складу нафтовмісних відходів, є нафта 
та нафтопродукти, хімічні реагенти різного походження (луги, кислоти, 
синтетичні ПАР, полімери, сполуки заліза, барію, хрому, органічні речовини,  
вуглеводні, феноли, карбонові кислоти). 

Серед джерел утворення нафтовмісних відходів, можливо виділити наступні: 
 буріння свердловин (бурові розчини); 
 очисні споруди; 
 резервуари зберігання нафти (донні залишки, що містять в своєму складі 

парафіни, асфальтени та механічні домішки); 
 ємності, що знаходяться під тиском (в’язкі осади, що складаються з 

емульсії та частинок глини, піску, кристалів солі); 
 свердловини із видобутку нафти та газу (при поточному ремонті 

утворюються відходи, що складаються із парафінів, асфальтенів та замазученого 
ґрунту); 

 технологічні об’єкти (нафтопроводи), при аваріях на яких є розлив нафти 
[1]. 

Компонентний склад та фізико-хімічні властивості нафтовмісних відходів є 
вирішальними факторами, що визначають забруднюючі властивості відходів та їх 
подальший напрямок утилізації. 

Відходи нафтогазовидобування являють собою аномально стійкі емульсії, які 
постійно змінюються під дією атмосферних явищ та процесів, що в них 
протікають. Складність ефективної утилізації відходів нафтогазовидобування 
полягає у їх хімічному складі. Навіть в одному шламовому амбарі можуть 
знаходитися зовсім не схожі щлами, що сильно ускладнює завдання зі стоворення 
«універсальної» технології утилізації, такої, що могла б підходити для утилізації 
найрізноманітніших нафтовмісних відходів. В середньому, відходи 
нафтогазовидобування містять в своєму складі (за масою) 10-56% 

нафтопродуктів,  30-85% води, 13-46% твердих частинок. Співвідношення даних 
компонентів залежить від джерела утворення, умов та терміну зберігання 
відходів.  

При зберіганні нафтових шламів в шламонакопичувачах, із плином часу, 
відбувається поступове вирівнювання фізико-хімічних характеристик нафтових 
шламів із ріхних джерел по причині перерозподілу фаз компонентів шламу та 
стабілізації складу вуглеводневої частини [2]. 
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Нафтові шлами в амбарах-накопичувачах можна розділити на три шари: 
 верхній – емульсія «прямого» та «зворотнього» типу, яка стабілізована 

механічними домішками; 
 середній – відстояна вода, що забруднена нафтопродуктами та 

механічними домішками; 
 нижній – осадок, в якому вміст нафтопродуктів, переважно, постійний, а 

вміст механічних домішок збільшується із глибиною. 
Широкий діапазон якості та складу нафтових шламів, а також велика 

кількість їх видів вказують на складність їх переробки та подальшої утилізації. 
Вирішення цієї проблеми можливо за рахунок використання технологій в галузі 
утилізації та переробки нафтових шламів із урахуванням комплексного підходу. 

Накопичення та зберігання нафтовмісних відходів відбувається у відкритих 
земляних резервуарах – нафтошламових амбарах, різної конструкції. 
Нафтошламові амбари здійснюють значний негативний вплив на навколишнє 
середовище – повітря, ґрунт, воду, рослинний та тваринний світ. В зв’язку зі 
зростаючими вимогами до охорони навколишнього середовища проблема 
утилізації відходів нафтогазовидобування та ліквідації шламових амбарів вимагає 
значної уваги. 

Весь процес переробки та утилізації нафтовмісних відходів, можна 
представити у наступному вигляді: 

 збір нафтових відходів із резервуару, амбару або зі ставка-відстійника; 
 транспортування нафтових відходів до установок із підготовки та 

переробки або для переробки та утилізації; 
 попередня підготовка нафтовмісних відходів до переробки та утилізації; 
 здійснення переробки та утилізації, за попередньо обраним методом. 
На сьогоднішній день, перспективними є технології, що дозволяють 

ефективно знешкоджувати нафтовмісні відходи з мінімальним впливом на 
навколишнє середовище, при цьому які дають змогу отримувати з відходів цінні 
сировинні ресурси, при мінімальних капітальних затратах. 

Технології з переробки відходів нафтогазовидобування можливо розділити на 
наступні методи [3]: 

 термічні, основані на спалюванні в печах, відкритих амбарах, а також 
отримання залишків, на основі бітуму. До термічних, також, відносяться піроліз 
та газифікація відходів; 

 механічні, основані на фізичному розподілі нафтових шламів, включно із 
перемішуванням; 

 хімічні, які включають в себе екстрагування з використанням розчинників, 
затвердівання із застосуванням різних добавок; 

 фізико-хімічні, в яких застосовуються спеціально підібрані реагенти, що 
дають змогу змінювати фізико-хімічні властивості, з подальшою обробкою на 
спеціальному обладнанні; 

 біологічні включають в себе біологічне розкладання із застосуванням 
мікроорганізмів. 

Способи утилізації відходів нафтогазовидобування мають різну екологічну та 
економічну ефективність. Найбільш поширеними способами утилізації є: 
термічний метод, фільтрування та відстоювання. В процесі переробки нафтових 
шламів, можливе їх розділення на фракції.  



V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

131 

До недоліків спалювання відходів нафтогазовидобування слід віднести, те, що 
реалізація процесу здійснюється на установках зі складним апаратним 
забезпеченням та за високих температур, що, в свою чергу, вимагає високих 
капітальних та експлуатаційних затрат. Існують обмеження до застосування 
даного методу за складом нафтових шламів. Разом із продуктами реакції 
виноситься частина енергії у вигляді тепла, що значно знижує енергетичну 
ефективність. В переважній більшості випадків, спостерігається нове забруднення 
атмосферного повітря продуктами спалювання нафтових шламів. 

Недоліками біологічного методу утилізації відходів нафтогазовидобування 
являються високі енергетичні затрати задля його здійснення, складність та 
багатостадійність процесу, в тому числі, наявність такої стадії, як виділення, 
нарощування і внесення бактерій-деструкторів для розкладу забруднювачів у 
матеріалі який обробляється. 

Недосконалими є фізичні та фізико-хімічні методи утилізації нафтовмісних 
відходів. Низька ефективність фізичних методів розділення, значна тривалість 
процесу та обмежена область застосування, також не дозволяють віднести ці 
методи до перспективних та сучасних. 

Вплив на відходи нафтогазовидобування за допомогою хімічних речовин, 
призводить до значного зростання собівартості кінцевого продукту, до 
необхідності застосування спеціального обладнання та витрат на його 
обслуговування та є складно регульованим процесом. 

Проблема утилізації відходів нафтогазовидобування є актуальною задачею, як 
з точки зору охорони навколишнього середовища, так і використання 
нафтовмісних відходів в якості вторинних сировинних ресурсів. 

В США розроблена мобільна система обробки та очистки маслонафтових 
відходів MTU 530. В результаті центрифугування нагрітого нафтового шламу, 
установка розділяє його на різні фази: нафта, вода, тверді частинки. Вода 
використовується для подальшої біологічної очистки, нафта застосовується в 
технічних цілях, а зневоднений залишок – при виробництві будівельних 
матеріалів. 

В Німеччині запропонована технологія розділення відходів 
нафтогазовидобування на фази з подальшим спалюванням шламу. Установка 
складається з пристрою для забору нафтового шламу, вібросита, для відділення 
твердих частинок, трьохфазної центрифуги, сепаратора, для доочистки фугату з 
центрифуги та печі. Але даний метод неможливо застосовувати при наявності 
фосфору, сірки та інших токсичних речовин у відходах, оскільки при їх 
спалюванні утворюються небезпечні продукти реакції. 

Розглянуті технології з утилізації не дозволяють перероблювати великі 
об’єми відходів нафтогазовидобування. Комплексна установка, розроблена 
компанією Alfa Loval Oil Field Ltd, дозволяє перероблювати всі види нафтових 
шламів в цінні товарні продукти. Технологія основана на фільтруванні нафтового 
шламу, з метою видалення крупних та дрібних частино та сепарацію в двохфазній 
центрифузі. Установка включає в себе: шламонакопичуючий пристрій, 
теплообмінники, сировинні резервуари, сепаратор. При експлуатації установки та 
забезпеченні її нафтовим шламом з номінальною характеристикою, 
забезпечується отримання наступних продуктів переробки: нафтова фаза із 
вмістом води не більше 1% та механічних домішок не більше 0,05%, очищена 
вода та шлам. Зміна параметрів номінальної сировини буде відображатися на 
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ефективності розділення сепаруючою установкою та може призводити до 
зниження її ефективності. 

В роботі [4] з урахуванням різних досліджень в сфері утилізації нафтових 
шламів, запропонована схема створення дослідно-промислової лінії із переробки 
відходів нафтогазовидобування та виготовлення на ній будівельних матеріалів та 
паливних елементів. Така лінія, в загальному вигляді, включає в себе наступні 
технологічні вузли: вузол збирання та перемішування відходів; вузол 
випарювання води та легких фракцій вуглеводнів; вузол регенерації парів 
легкокиплячих фракцій нафти шляхом їх конденсації; вузол дозування та 
змішування нафтових шламів із шихтою обраного типу або з горючими 
компонентами; вузол приготування шлікеру; вузол попередньої природньої або 
технологічної сушки сумішей (приготування сухих порошків); вузол пресування 
шихти або вузол розливання шлікера по формам; вузол сушки формованих 
виробів або паливних брикетів. В залежності від конкретної задачі утилізації будь 
який із вузлів може бути або повністю виключеним із технологічного ланцюжка 
або замінений на інший. 

На основі аналізу більшості відомих технологій та способів утилізації 
відходів нафтогазовидобування, можливо зробити висновок, що перспективним та 
сучасним є саме комплексний підхід у використанні різних методів обробки 
нафтових шламів, при яких вуглеводні, вода та механічні домішки 
перероблюються та повертаються до технологічного рециклу, за принципом 
безвідходної технології. 

В залежності від складу та фізико-хімічних властивостей нафтових відходів, 
слід застосовувати різні технологічні схеми для їх утилізації. При виборі 
технології слід брати до уваги її фінансову доступність, а також доцільність для 
споживача. Для конкретної галузі промисловості необхідна технологія повинна 
впроваджуватися із врахуванням економічно та технологічно доступних умов. 
Важливим аспектом при утилізації відходів нафтогазовидобування є комплексний 
захист навколишнього середовища, тобто при застосуванні технологій зі 
знешкодження відходів не повинно відбуватися ще більшого забруднення. 

Пріорітетними напрямками при поводженні з відходами є їх використання в 
якості вторинних сировинних ресурсів. Це дозволяє не тільки знизити екологічне 
навантаження на навколишнє середовище, але і забезпечити більщ раціональне 
використання природніх ресурсів. 

Основні принципи у виборі технології для знешкодження та утилізації 
відходів нафтогазовидобування полягають у наступному: 

 визначення складу, кількості та властивостей відходів, що утилізуються, а 
також факторів, що впливають на їх зміну; 

 вибір технології, що завдає мінімальних екологічних збитків 
навколишньому середовищу та одночасно має низькі капітальні затрати, 
дозволяючи отримувати прибуток; 

 вибір області застосування відходів в якості вторинних матеріальних 
ресурсів залежить від складу відходів експлуатаційних, технологічних та 
санітарно-гігієнічних вимог до сировини та продукції, що виготовляється. 

Екологічна модернізація принципів утилізації відходів передбачає не лише 
взаємодію традиційних способів керування відходами та заходів щодо їх 
скорочення, вторинної переробки та утилізації, а ще й оцінку екологічної безпеки 
відходів та продуктів утилізації. 
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