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 قررت شركة أرامكو أن عملية  SFIهي اإلختيار األمثل للتخلص من نفايات ( NORMمواد مشعة طبيعيا) ،فيما يتعلق بالتقييم البيئي و
اإلقتصادي و المخاطر المتوقعة
 نفذت و شغلت شركة  TTIأول عملية واسعة النطاق للتخلص من نفايات  NORMفي اآلبار العميقة ،و الوحيدة في منطقة منظمة التعاون
الخليجي ).(GCC
 تم إعطاء إهتمام خاص لمواصفات التشغيل و المعدات للتأكد من التداول اآلمن لل  ، NORMالمحافظة علي سالمة البئر و تخفيض
تكلفة العمليات
 توفر شركة  TTIاإلدارة للمشاريع ،الدعم التقني و خدمات حقن كاملة في الحقول لضمان تنفيذ أفضل ممارسات  SFIفي عمليات
التخلص من النفايات في اآلبار العميقة
 أثبتت عملية  SFIأناا الحل األمثل و اآلمن للتخلص من نفايات  NORMالمتعددة (قشور كلسية ،سوائل ،مواد دقيقة ،رواس طينية)
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بحر الشمال -
النرويج

إوفاقدم مش ارم و مشا م مشو خي شدرلدال إ ااة ح ن مشددخال ) (CRIو خفادال مشحفع مشبحع

وع م AKROS
روسيا

وع م

PT Chevron
Pacific
Indonesia
دوري ،سومطرة،
إندونيسيا

وع م Koch
Exploration
كندا

 القيام بالمراجعة التقنية لعمليات  ، CRIتصميم البئر ،إستراتيجية الحقن ،تقييم و إختيار المواصفات المطلوبة للمعدات الميدانية
 تحليل و رصد بيانات الحقن إلستخدام أفضل إستراتيجية حقن ،الحفاظ علي قابلية التكوينات الجيولوجية للحقن ،التأكد من إحتواء المواد
المحقنة داخل التكوينات المخصصة للتخلص من النفايات ،زيادة سعة التخزين في التكوينات ألقصي حد ،و ضمان سالمة البئر
 خدمات إدارة البيانات لعمليات التخلص من النفايات في االبار العميقة و ذلك باستخدام تطبيقات قاعدة المعلومات و إدارة البيانات الخاصة
بشركة .TTI
 تطبيق أفضل ممارسات عمليات  CRIلشركة  Statoilو شركة .AKROS

مش دام بدرلدال  SFIشلو لص رن مشروما مشصلبم و مشسوميت مشلدودم مشلل م مشخاو م رن رلدال إخوا مشخفط
 قامت شركة ) Chevron Pacific Indonesia (CPIبتجربة عدة تقنيات بديلة الدارة و التخلص من نفايات  E&Pفي مشرو فيضان
البخار بدوري ) (DSFفي سومطرة ،و ذلك للتأكد أن ممارسات إستراتيجية إدارة نفايات  E&Pيتم إستخداماا و توظيفاا بشكل سليم بيئيا
 قررت شركة  CPIإستخدام تقنية  SFIللتخلص من نفايات  E&Pفي مشرو  ، DSFو ذلك ألن هذه التكنولوجيا توفر العديد من للمزايا
البيئية و تعتبر خيار للتخلص الدائم من النفايات بدون أي تأثير بيئي و بتكلفة منخفضة نسبيا
)(SFI
للتخلص من  ٠٥٥متر مكع يوميا من
 قامت شركة  TTIبتصميم ،تنفيذ ،و تشغيل مشرو حقن الشقوق الصخرية بالطين الرخو
النفايات الناتجة في صورة مواد صلبة و نفايات سائلة زيتية لزجة تم التخلص من ما يزيد عن  ٥،٠مليون متر مكع من النفايات ب ستخدام
تقنية  SFIالخاصة بشركة ترالو

رلدال  SFIشلو لص رن مشعرات مشخاو م رن رلدال إخوا مشخفط
 قامت شركة  TTIب عداد إستراتيجية كاملة للتشغيل (معدالت الحقن ،األحجام ،الضغوط ،تركيز الطين الرخو) و التي من شأناا السما
بحقن النفايات الناتجة من حقول النفط (الرمال المنتجة ،الرواس الطينية الزيتية) في صورة طين رخو يتم حقنه في تكوينات جيولوجية
مناسبة
 قامت شركة  TTIبالتخلص من  ۳٥٠٥٥٥متر مكع سنويا من النفايات الناتجة من إنتا النفط و ذلك بتنفيذ مشرو SFI
SFI
في
 قامت شركة  TTIبتوفير اإلدارة للمشاريع ،الدعم االجرائي ،الدعم التقني ،و خدمات حقن كاملة لضمان تنفيذ أفضل ممارسات
عمليات التخلص من النفايات في اآلبار العميقة
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رلدال  SFIشلو لص رن مشوعبم مشرلو م باشخفط مش ام
 تصميم استراتيجية التشغيل (معدالت الحقن ،األحجام ،الضغوط ،تركيز الطين الرخو) و التي من شأناا السما بحقن النفايات الناتجه من
حقول النفط (تربة ملوثه بالنفط الخام و رواس طينية زيتية) في صورة طين رخو في تكوينات مسامية عميقة
 قامت الشركة بمعالجة التربة التي تم تلوثاا من عمليات إنتا النفط الخام و ذلك كجزء من عمليات إيقا
 قامت شركة  TTIبتصميم مشرو حقن الشقوق الصخرية بالطين الرخو ) (SFIللتخلص من  ۳٠٥٥٥متر مكع من التربة الملوثة
قامت شركة  TTIبتوفير اإلدارة للمشاريع ،الدعم االجرائي ،الدعم التقني و خدمات حقن كاملة لضمان تنفيذ أفضل ممارسات  SFIفي
عمليات التخلص من النفايات في اآلبار العميقة
و إنااء تشغيل حقل النفط
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