
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الميثان:غاز الحد من انبعاثات   

  دليل أفضل الممارسات

صالحات التشغيليةاإل  
٢٠١٩نوفمبر    

 

 
 إخالء المسؤولية

ً التقليل لعمليات ملخصاً  خالصةوفر كل تميثان. لغاز المبادئ التوجيهية البواسطة شراكة ا المستند تم تطوير هذ  ، المعروفة حاليا

مع مرور الوقت. المعلومات المضمنة يتم تحسينهم قد أو  ونتغيريقد  همولكن ،والتقنيات المتاحة بالنسبة لتاريخ النشر ،والتكاليف

  الداعمة المنظمات المؤلفين، ولكنها ال تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف جميع األطراف الموقعة أو  على حد علمدقيقة 

. ال يتم منح أي ضمان  وسيحتاج القراء إلى إجراء تقييمهم الخاص للمعلومات المقدمة، ميثانلغاز المبادئ التوجيهية الشراكة ل

مبادئ ال، شراكة  ومقاوليهاالدولية  إس إل آر    مؤسسةبواسطة    ملخصفي كل  دقة المعلومات المضمنة    للقراء بخصوص اكتمال أو

  ميثان أو الجهات الموقعة أو المنظمات الداعمة لها.لغاز الالتوجيهية 

 

 للمساعدة في إدارة انبعاثات الميثان.  اتمنظمالاإلجراءات التي يمكن أن تتخذها  هذا الدليليصف 

األخرى    األساليبانبعاثات الميثان. قد تكون    فعالة للمساعدة في إدارةائل  وس  ببساطة  م؛ إنهإجراءات أو توصيات ليست إلزامية  أي

الظروف والمخاطر المحددة يعتمد في الغالب على    القيام به  إن ما يختار القراء    لية في موقف معين.عأو أكثر فا   ، بنفس القدر  فعالة

 تحت اإلدارة والنظام القانوني المعمول به.
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 الملخص

الدليل إصالحات التسربات يغطي هذا . لتقليل انبعاثات الميثان من عمليات النفط والغازاً هاماً اإلصالحات التشغيلية أمرتعد 

التي تم اكتشافها أثناء برامج الكشف عن التسرب وإصالحه، باإلضافة إلى عمليات التحرير التي قد تنشأ أثناء الصيانة الروتينية 

 .وإصالح المعدات

 

 .التشغيلية مذكورة أدناهللحد من االنبعاثات من خالل اإلصالحات  (التقليلاستراتيجيات )االستراتيجيات العامة 

 

 

خالل اإلصالحات  منالميثان أفضل الممارسات للحد من انبعاثات غاز 

 التشغيلية

 : بالنسبة لتسريبات المعدات
لالنبعاثات الناتجة عن تسرب المعدات،   بسجل دقيق االحتفاظ

ع برنامًجا منتظًما الكتشاف التسرب وإصالحه في جميع اواتب 
 المنشآت. 

 
 : جعل تقليل التسرب هدفًا رئيسيًا للصيانة واإلصالح من خالل

إجراء اإلصالحات في أقرب وقت ممكن عمليًا وتتبع 
 ؛اجتنابه  يمكن ال أي إصالحات تتأخر بشكل 

 
  

   التأكيد على نجاح اإلصالحات؛

  و  بسجالت كاملة ودقيقة؛االحتفاظ 

تحليل المعلومات المتعلقة بالتسربات واإلصالحات  
 بشكل روتيني

 

 : للصيانة واإلصالحات الروتينية

ل االنبعاثات التي قد تنتج عن الصيانة واإلصالح عن  ي قلت 
 : طريق 

  ‘ تفريغال’عند الحاجة إلى وجود خطط لتقليل التنفيس 
إلطالق الغاز المتراكم في األوعية الكبيرة وخطوط  

 و األنابيب؛

 

  إذا تعذر تجنب التنفيس، ففكر في الحرق لتقليل التأثير. 

 

 
 



 قدمة الم 

 تشير اإلصالحات التشغيلية إلى:

 التسرب وإصالحهإصالحات التسربات المكتشفة أثناء عمليات التفتيش التي تم إجراؤها كجزء من برنامج الكشف عن . ١

 ؛ و(مسوحات كشف التسرب)

 .التي قد تنشأ بسبب الصيانة الروتينية وإصالح المعدات التنفيسإجراءات لتقليل االنبعاثات من . ٢

 

في الحالة األولى، يمكن لإلصالحات التشغيلية القضاء على بعض انبعاثات غاز الميثان عن طريق إصالح التسريبات التي تم 

في الحالة الثانية، تتطلب الصيانة واإلصالحات الروتينية التقليدية في كثير من األحيان إزالة  . أثناء مسح كشف التسربتحديدها 

 .من خالل التنفيس يالجوالغالف  في  التي تم إطالقهااالنبعاثات  قليلضغط المعدات أوالً، ويمكن أن تقلل استراتيجيات الت

 

يمكن تقليل  ،نفيسالتفي حالة تسرب المعدات وبعض مصادر . االنبعاثات باتباع برامج المراقبة واإلصالحيمكن تقليل 

بشأن تسرب المعدات  األخرى،غطت أدلة أفضل الممارسات .  االنبعاثات من خالل اتباع برنامج الكشف عن التسرب وإصالحه

كما هو . المستند اولم يتم تكرار هذه التفاصيل في هذ االنبعاثات،المصادر المحددة لالنبعاثات وطرق تقدير تلك  والتنفيس،

النظر في وجود برنامج للكشف عن  منشأةيجب على كل  المعدات،موضح في دليل أفضل الممارسات المتعلقة بتسربات 

وتقلل تعرض  والمشغلين،وتزيد من سالمة العمال  الطبيعي،الغاز يمكن أن تقلل هذه البرامج من خسائر . التسرب وإصالحه

يغطي دليل تسرب المعدات جانب . وتساعد المنشآت على تجنب إجراءات اإلنفاذ والرسوم الطبيعي،المجتمعات المحيطة للغاز 

. من خالل وضع توصيات لمراقبة المعدات وتحديد التسربات وإصالحه،في برنامج الكشف عن التسرب ‘ اكتشاف التسرب ’

 .ويضع توصيات إلصالح التسربات ،‘ اإلصالح ’ يغطي هذا الدليل جانب

 

والصيانة الروتينية لألجزاء  التفتيش،مثل عمليات  أسباب،يتم إجراء عمليات الصيانة واإلصالح التقليدية للمعدات لعدة 

 ’ مثل الدورية،وأنشطة الصيانة  األنابيب،وإجراء وصالت جديدة لخطوط  ينبغي،ومعدات الخدمة التي ال تعمل كما  المتحركة،

 خففةومغالبًا ما تكون المعدات التي يتم صيانتها معزولة . خطوط األنابيب إلزالة المواد المتراكمة في خطوط األنابيب ‘ طكش

 رتدابي ’ فإن التنفيس،من خالل  الجوإذا كانت هذه األنشطة ستؤدي إلى إطالق غازات في . بحيث يمكن فتحها بأمان طضغال

  .الغاز المنفّسيمكن أن تقلل من كمية  ‘ قليلالت

 

 :الجانبان الرئيسيان هما. يغطي هذا الدليل بعض الجوانب المهمة لتقليل انبعاثات الميثان من خالل اإلصالحات التشغيلية

 و. جعل الحد من االنبعاثات هدفاً مهماً الكتشاف التسربات وإصالحها •

 .واإلصالحالتقليدية تقليل االنبعاثات التي قد تنتج عن الصيانة  •

 

 

 



 

 قياس االنبعاثات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو )تتأثر كل من طرق الفرز والقياس المباشر لقياس االنبعاثات الناتجة عن تسرب المعدات بالفترة من وقت اكتشاف التسرب 

لذلك، في حالة استخدام هذه الطرق، يكافأ المشغل إلصالح . حتى وقت إصالحه( البداية المفترضة لالنبعاثات في وقت سابق

 .إجمالي االنبعاثات تقليلالتسربات في الوقت المناسب عن طريق 

 

كرار فترات تيحوي لتحديد كمية االنبعاثات الناتجة عن الصيانة واإلصالحات الروتينية، يحتاج المشغل إلى االحتفاظ بسجل 

في بعض الحاالت، بالنسبة للصيانة  . الصيانة واإلصالحات، جنبًا إلى جنب مع التقدير المحدد للحجم الصادر لكل حدث

 .المتكررة على نفس المعدات، يكون الحساب البسيط لعدد األحداث كافياً إذا كان هناك بالفعل تقدير دقيق لالنبعاثات لكل حدث

القياس الكمي النبعاثات الميثان معداًل، مثل الكتلة في تقدم طرق 

في سبيل المثال كيلوجرام في الساعة( أو الحجم  الوقت )على

)مثل متر مكعب قياسي في الساعة(، ويمكن إنتاجها عن  الوقت

عن طريق القياس المباشر أو طريق التقديرات الهندسية، 

 .لمصادر الميثان، أو عن طريق استخدام النماذج

 
تمت مناقشة طرق قياس االنبعاثات الناتجة عن تسرب 

يل أفضل الممارسات المتعلقة بتسربات المعدات في دل

 المعدات.

 المباشر. أو القياس بالفرزالدليل يوصي هذا 

 

 الفرز خالل من االنبعاثات حديدت  •

 ‘ بتسر ’بعد الفرز، يمكن تطبيق معامالت االنبعاث 

 حسب نوع المكون ‘بال تسرب’و 

 
 قياس االنبعاثات بالقياس المباشر •

االنبعاثات من جميع التسربات المكتشفة في الموقع يمكن قياس 

 .للحصول على أدق تقدير ممكن للموقع

 

فقط الفرز والقياس المباشر سوف يؤديان إلى تقديرات تعكس 
 .التخفيضات التي تم إجراؤها من خالل اإلصالحات التشغيلية

 
يمكن عادةً قياس انبعاثات الميثان من عمليات الصيانة واإلصالح 

الضغط،  تقليلالتقليدية من الحجم والضغط المعروفين للمعدات قبل 

 .وكمية الميثان في الغاز، وتكرار الصيانة واإلصالحات الروتينية



 استراتيجيات التقليل

 

 

من  قليلتتم مناقشة استراتيجيات الت. التفصيل أدناه تتم مناقشة كل من أفضل الممارسات الموضحة في المربع أعاله بمزيد من

 .الخاصة بالصيانة واإلصالحات الروتينية قليلتليها استراتيجيات الت أوالً،تسرب المعدات 

 

 

النظر في وجود برنامج للكشف عن التسرب  منشأةالمعدات، يجب على كل  تسرباتكما هو موضح في دليل أفضل الممارسات المتعلقة ب

 :اإلصالح العناصر التاليةوالكشف عن التسرب برامج وإصالحه. تتضمن أفضل ممارسات 

 إجراء اإلصالحات في أقرب وقت ممكن عمليًا. •

 تأكد من نجاح اإلصالحات.ال -

 لإلصالح.، يجب تتبعها وتحديد تاريخ ن اجتنابهيمكبشكل ال عندما تتأخر اإلصالحات  -

 االحتفاظ بسجالت دقيقة للتسربات واإلصالحات. •

 تحليل سجالت التسربات واتخاذ اإلجراءات عند الضرورة. •

 تجنب التسرب والحاجة إلى إصالحات حيثما أمكن ذلك. •

 .تقليل االنبعاثات الناتجة عن إجراء اإلصالحات •

 

 .االنبعاثات الناتجة عن الصيانة واإلصالحات التقليديةيجب اتباع أفضل الممارسات التالية لتقليل 

 الضغط. وتقليلعندما تحتاج األوعية الكبيرة وخطوط األنابيب إلى العزل  ‘أدوات ضخ الضغط’التخطيط لخطوات تقليل التنفيس مثل  •

ًرا دقيقًا لمكان عزل الخط، أو إضافة الذي يجب التعامل معه. بالنسبة لبعض خطوط األنابيب الطويلة، قد يكون هذا اختيا الحجمتقليل  •

 لعزل جزء أصغر من الخط.موقفات 

 باستخدام وحدة استرداد البخار. المنبعثعن طريق استعادة الغاز  الكشطتقليل االنبعاثات الناتجة عن  •

 الحرق لتقليل تأثير االنبعاثات.االعتبار  فيفخد  إذا تعذر تجنب التنفيس،  •

 

 .الممارسات التالية لتجنب االنبعاثات الناتجة عن الصيانة واإلصالحات التقليديةيجب اتباع أفضل 

 ضغط خط األنابيب. تقليلالساخن، وبالتالي تجنب الحاجة إلى  التفريعات علىعمل وصالت جديدة لخطوط األنابيب باستخدام  •

 أكبر لعمليات التفتيش. تنفيسات، مثل أدوات التفتيش المضمنة، لتجنب ةاقتحاميعمليات تفتيش غير استخدام  •

بتنفيس الغازات  تفريغ الضغط بحث عن فرص لتنسيق اإلصالحات التشغيلية والصيانة الروتينية واإلصالحات لتقليل عدد عملياتلا •

 .المتراكمة



 من االنبعاثات الناتجة عن تسرب المعدات قليلاستراتيجيات الت

 

 إصالح تسرب المعدات في أسرع وقت ممكن

 

يعد إصالح التسربات بمجرد أن يكون آمنًا وعمليًا أمًرا مهًما لتقليل إجمالي االنبعاثات، حيث إنه يقصر مدة التسرب وقد يمنعه 

من الناحية العملية، فإن بعض الفرق المسؤولة عن اكتشاف التسرب وإصالحه مؤهلة ومجهزة إلجراء إصالحات . االزديادمن 

  الصمام، أذرععلى  الحشوصواميل قد تشمل اإلصالحات األولية شد التركيبات الملولبة، أو شد  .أولية للتسربات فور اكتشافها

في معظم الحاالت، . في بعض البلدان، تضع اللوائح حدًا للوقت حتى إجراء اإلصالح األولي.  الحشوأو حقن مادة التشحيم في 

 إيقاف تشغيليتم إجراء اإلصالح األولي في غضون أسبوع من اكتشاف التسرب، إذا كان ذلك آمنًا وعمليًا للقيام بذلك دون 

 .معداتال

 

 اإلصالحات األولية التي يتم إجراؤها  :١١الشكل 

 

لديه أدوات أو خبرات مختلفة، في أقرب وقت ممكن إذا لم ينجح اإلصالح األولي، فسيلزم إجراء محاولة ثانية بواسطة فريق 

 .عمليًا

 

. 

 التأكد من نجاح اإلصالحات

 

يوصي هذا الدليل بعدم اعتبار . فعال إذا نجحت اإلصالحات في وقف التسرب قليليعد اكتشاف التسرب وإصالحه إجراء ت

طريقة اكتشاف  نفس التتبعيةمراقبة اليمكن أن تستخدم . أن المكون لم يعد يسرب التتبعيةمراقبة التظهر اإلصالح ناجًحا حتى 

في كثير من الحاالت، قد يكون . التسرب التي اكتشفت التسرب، أو يمكن أن تستخدم طريقة أكثر حساسية من الطريقة األصلية

( اعات التي قد تشير إلى حدوث تسربرش الماء والصابون على منطقة التسرب والبحث عن الفق) رغوة الصابوناستخدام 

 .طريقة مقبولة للتحقق من نجاح اإلصالح

 

 



 يوضح فحص الصابون للتسربات :٢٣الشكل 

 

 

 

 تم تأخيرهاتتبع اإلصالحات التي 

 

قد يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال،  . في بعض األحيان ال يمكن إجراء اإلصالحات على الفور أو في فترة زمنية معقولة

إذا كانت هناك حاجة إلى قطع غيار، أو الحاجة إلى عمالة متخصصة أو خبرة فنية، أو تحتاج المعدات إلى إيقاف التشغيل 

 . يتم اإلصالح على الفورأن كمية كبيرة من الميثان من أجل  تنفيسإلجراء اإلصالح، أو يجب 

 

ربات من المعدات ذات الحجم الداخلي الكبير، مثل خط األنابيب، فإن إصالح التسربات في أقرب وقت في الواقع، بالنسبة للتس

ممكن ليس دائًما مفيدًا بيئيًا أو فعال من حيث التكلفة مثل انبعاثات الميثان المرتبطة بإجراء اإلصالح، أو تكلفة اإلصالح، قد 

 .تفوق فائدة إصالح التسرب

 

يجب أن تتضمن هذه  .‘تأخير اإلصالح’معقولة في قائمة يجب وضع التسربات التي ال يمكن إصالحها في غضون فترة زمنية 

 . القائمة موقع التسرب وتاريخ اكتشافه والتاريخ التقديري لإلصالح وشرح سبب عدم إمكانية إجراء اإلصالح على الفور

 

إلصالح التسرب أكبر بكثير من الكمية التي سيتم إطالقها من خالل التسرب في إذا كان حجم الغاز الذي سيتم إطالقه نتيجة 

يجب االحتفاظ بسجل يوضح أن حجم االنبعاثات من التنفيس الالزمة إلجراء إصالح . العام، فقد يختار المشغل تأخير اإلصالح

 .المخطط له إيقاف التشغيلفوري سيكون أكبر من االنبعاثات التي قد تنشأ أثناء انتظار 

 

 ظ بسجالت دقيقة للتسرباتاحتفالا

 

 .يوصي هذا الدليل بأن تقوم كل منشأة بما يلي. عند اكتشاف التسربات، من المهم االحتفاظ بسجل وتتبع اإلصالحات عن كثب

 كشف التسرب مسوحاتبسجل لجميع التسربات التي تم العثور عليها أثناء  االحتفاظ •

 بقائمة بتواريخ كل محاولة إصالح وشرح طريقة اإلصالح االحتفاظ •

 (التي أثبتت نجاح اإلصالح التتبعيةمراقبة المثل تاريخ اإلصالح ونتائج )تسجيل تفاصيل اإلصالحات الناجحة  •



نوع المصدر  ،معدل التسرب ،التسربات التي تم العثور عليها أثناء مسوحات الكشف عن التسربيجب أن تتضمن سجالت 

يجب . يجب أن يكون السجل مفصالً بما يكفي للسماح بتحليل ما إذا كان نفس المكون يسرب مرة أخرى في المستقبل. والموقع

للتحقق من التتبعية مراقبة اللطريقة اإلصالح، ونتائج أن توضح سجالت اإلصالح تاريخ كل محاولة لإلصالح، ووصفًا موجًزا 

 .الفائدة /من المهم تسجيل مدة التسرب، من اكتشافه إلى إصالحه بنجاح، لتحليل التكلفة . نجاح اإلصالح

 

التتبع، ولكن تم تصميم العديد منها ألنظمة تتبع أكثر تعقيدًا، مثل اكتشاف التسرب وإصالحه متاحة إلجراء هذا  برمجياتهناك 

يوصي دليل أفضل الممارسات هذا، الذي يتعلق بالغاز . في المصافي والمصانع الكيماوية، حيث يكون لكل مكون عالمة ثابتة

يجب أن تكون . ق بسيًطا تم إنشاؤه بواسطة المستخدمالطبيعي، باالحتفاظ بالسجالت بتنسيق رقمي، ولكن قد يكون التنسي

 .السجالت جزًءا من نظام إدارة الصيانة بالموقع إلدارة إصالحات التسرب المطلوبة

 

بمجرد إنشاء مجموعة من السجالت على مدى عدد من السنوات، سيكون لدى مدير األصول خيارات إضافية لتقليل االنبعاثات 

 . على النحو التالي من خالل إصالح التسربات،

 

 تحليل سجالت التسربات واتخاذ اإلجراءات عند الضرورة

 

الكشف عن التسرب، تحديد المكونات أو أنواع  مسوحاتيمكن للمراجعة المنتظمة لسجالت التسربات، بنفس معدل تكرار 

 . للتصحيح أو الصيانة الوقائية هدفا يجب أن تكون هذه المكونات أو أنواع المكونات . المكونات التي تتسرب باستمرار

 

ن أو المفتوحة، قد يكون التصحيح بسيًطا مثل إضافة صمام ثاذات النهايات بالنسبة لبعض مصادر االنبعاثات، مثل الخطوط 

محّسنة متاحة، مثل أنواع محكم بالنسبة للمصادر األخرى، قد تكون هناك تقنيات إغالق . أو غطاء إلى نهاية الخطة ملولبسدادة 

 بالمنخفض التسرب أو  لالمحّسنة، أو قد يكون من الممكن استبدال أحد المكونات بح الحشوالصمامات المحّسنة أو أنظمة 

التي تنتج باستمرار  التنفيسات أو مصادر بأخيًرا، بالنسبة لبعض التسر. بوصالت ملحومة المفاصلتسرب، مثل استبدال 

 .انبعاثات كبيرة، يمكن إجراء الصيانة الوقائية

 

مثال على ذلك هو . فشل أو التسربلل الوقائية اإلصالحات أو االستبدال المخطط لها قبل استحقاق أحد المكوناتتعني الصيانة 

، أو عند مستوى معدل انبعاث أولي يشير إلى حدوث تغيير في حالة ساعة خدمة مجدولة بحسب الترددي العمود حشواستبدال 

على سبيل المثال، في أنظمة التخزين تحت . تختلف الصيانة الوقائية باختالف المعدات والتكنولوجيا التي تنتج التسرب. الحشو

بئر التخزين والبحث عن عيوب  في قاع البئر لتقييم سالمة تسجيل مراحل الحفراألرض، قد يستخدم المشغلون أحدث تقنيات 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديد آبار تخزين . األرضسطح قاع البئر؛ قد ال يتم تطبيق هذه األنظمة على أي أصول أخرى فوق 

 .لمزيد من العالج الوقائيذات أولوية معينة 

 

 تجنب التسربات والحاجة إلى اإلصالح قدر اإلمكان

 

يتضمن . لتجنب التسرب والحاجة إلى اإلصالح استخدام تقنيات الفحص المضمن في خطوط األنابيبمن األمثلة على العمل 

. بينما ال يزال الغاز الطبيعي يتدفق، لتحليل حالة األنبوب ،من الداخل الفحص المضمن تشغيل جهاز استشعار عبر خط األنابيب



انبعاثات الميثان التي قد تنتج بخالف ذلك عن إجراء االختبار أن تقلل من ( ILI) الداخليةالخط  تفتيش ألجهزةيمكن 

 .الهيدروستاتيكي كجزء من برامج إدارة السالمة، أو قد تسمح بتصحيح التآكل األولي أو تلف األنبوب قبل بدء التسرب

 

 

 للصيانة واإلصالحات الروتينية التي تتضمن فتح المعدات قليلاستراتيجيات الت

 

 تأثير انبعاثات عمليات الصيانة واإلصالحالتقليل من 

التي يمكن أن تقلل من التنفيس،  قليليقدم دليل أفضل الممارسات المتعلقة بالتنفيس العديد من التفاصيل حول استراتيجيات الت

سبة لألنظمة بالن. الالزمة إلجراء اإلصالحات التفريغوالتي يمكن أن ينطبق بعضها أيًضا على تقليل االنبعاثات من عمليات 

التي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من الغاز، قبل إجراء اإلصالحات، يجب إيالء اعتبار خاص لكيفية تقليل تأثير انبعاثات 

 .التفريغ

 

 

 الكبيرة واألوعيةنابيب األخطوط تفريغ 

 

غالبًا ما يتم إطالق انبعاثات . كبيرة جدًايمكن أن تحتوي أنظمة خطوط األنابيب في التجميع والنقل والتوزيع على أحجام داخلية 

يوضح أحد المصادر أنه  . جديدة بخطوط األنابيب وصالت وعملغاز الميثان عند إجراء إصالحات لخطوط األنابيب كبيرة من 

ذلك ، ومع هأو إصالح نابيباألط ة لخجديد وصلة عملمتر مكعب من الغاز الطبيعي عند  ١٧٠،٠٠٠يتم تنفيس ما يصل إلى 

قد تقلل من  التفريغمثل عمليات  قليللذا فإن استراتيجيات الت. يمكن استرداد غالبية هذا الغاز إذا سمح الوقت والموارد بذلك

بعمليات  الهيئات /تسمح بعض التكوينات. خط األنابيب او هيئة مقيدًا بتكوين التفريغيمكن أن يكون استخدام . الجوالتنفيس في 

 المثال،على سبيل )المتاح  الضاغط  ،(سبيل المثال، خطوط أنابيب متعددة متجاورة مع بعضها البعضعلى )أسهل  تفريغ

كل الغاز، مثل   ردادقد تحد عوامل أخرى من القدرة على است(. المؤقت المؤجر  الضاغط أو  الموجودخط األنابيب  ضاغط

قبل اإلصالح المخطط له، يمكن . وجود إطار زمني محدود متاح إلزالة الضغط، أو محاولة الحد من التأثير على العمالء

عن طريق إزالة الضغط من خط  الجوبناًء على الغاز الذي سيتم تنفيسه في  التفريغللمشغل حساب صافي مدخرات الغاز من 

مقابل الغاز الذي يتم ( ١:٢ بنسبة نموذجي  ضغطمع )األنابيب، ومقارنة ذلك بالغاز المحفوظ باستخدام الضواغط المضمنة 

، مع األخذ في االعتبار تكلفة اإليجار وتكلفة الوقود للضاغط  (١:٥مع ضغط نموذجي بنسبة )توفيره باستخدام ضاغط محمول 

 . إذا سمح الوقت، فإن هذه الممارسة تؤتي ثمارها على الفور. ابل تكاليف الوقود لتشغيل الضواغط المضمنةالمحمول مق

 

الذي يجب ( إزالة األكسجين) التطهيرهناك طريقة أخرى لتقليل االنبعاثات الناتجة عن الصيانة واإلصالحات وهي تقليل حدث 

 .موجودة بالفعل حول هذا الموضوع األدلةبعض . أو خط األنابيب إلى الخدمة الوعاءأن يحدث قبل إعادة 

 

 يراد تخفيض ضغطهالذي  الحجم ل من يقلت

 

مؤقتة للخط لتقليل طول الخط  ( نقاط توقف)  موقفات خطهناك طريقة أخرى إلزالة الضغط عن خطوط األنابيب وهي إضافة 

وقف الخط هو سدادة مرنة قابلة لإلزالة يمكن إدخالها من خالل صنبور ساخن لعزل م .إلجراء اإلصالح تفريغه الذي يجب 



في أنظمة التوزيع المحلية المصب باستخدام أنبوب بالستيكي، يمكن أيًضا . جزء من األنابيب حيث ال يوجد صمام عزل موجود

 .ببساطة في مشبك معدني وقفله خط األنابيب حيث يتم  غط الخطض استخدام 

 

 

 ٢يُظهر مثاالً على إضافة خط توقف إلى خط األنابيب :4الشكل  

 

 

س مثل الحرق ستقلل من تأثير الغاز المنفّ  قليلالخط، فإن تدابير الت وموقفات التفريغحتى في حالة عدم إمكانية استخدام عمليات 

 .على البيئة، كما تمت مناقشته في دليل أفضل الممارسات المتعلقة بالحرق

 

 

 عن طريق التقاط الغاز بوحدة استرداد البخار الكشطتقليل االنبعاثات الناتجة عن 

 

يتطلب . يتسبب في انخفاض الضغط وتقليل تدفق الغازتتكثف الهيدروكربونات والمياه داخل خطوط تجميع الغاز الرطب، مما 

وبعده، يزيل المشغلون ضغط قاذفة   الكشطقبل (. المكثفات) والمخلفاتإلزالة السوائل  كشطهذا من المشغل إجراء عملية 

 التخزين حيث يتم  يتم إطالق الغاز أيًضا من صهاريج. اواستقباله الكاشطة، لذلك يتم تنفيس الغاز عند إطالق اومستقبله الكاشطة

  شعلةمن خالل وجود وحدة استرداد بخار أو  المتحرريمكن تقليل كمية الغاز . الكشطعن طريق  المزالةالمكثفات استقبال 

 . بالخزان ةمتصل

 

 ت

 



 جنب االنبعاثات

ومن األمثلة على ذلك  . الصيانةفي بعض الحاالت، يمكن تجنب االنبعاثات الناتجة عن الصيانة تماًما عن طريق تغيير طريقة 

إلجراء التوصيالت بخطوط األنابيب، ودمج  التفريعات على الساخنعمليات الفحص المضمنة لخطوط األنابيب، واستخدام 

 .الصيانة الروتينية في أحداث فردية

 

 

 لوصالت خطوط األنابيب الجديدة التفريعات على الساخن

 

تفريغ خط األنابيب عن طريق إدخال صنبور في خط األنابيب بينما ال يزال يعمل تحت يمكن تجنب االنبعاثات الناتجة عن 

بالثقب بأمان في أنبوب  التفريعحول خط األنابيب، مما يسمح آللة  عازل  التفريعات على الساخنتضيف . الضغط الكامل

ً . التشغيل أثناء استخدامه  .تفريغ خط األنابيب هذا يتجنب تماما

 

 

 

 الغير اقتحاميالتفتيش 

 

المثال الرئيسي لهذا  .  هو فحص أوعية الضغط دون الحاجة إلى عزلها أو فتحها لفحص األجزاء الداخلية اقتحاميغير الالتفتيش 

 كاشطةيتضمن الفحص المضمن تشغيل . من الداخل الدليل هو الفحص المضمن، والذي يمكنه فحص حالة خطوط األنابيب

بينما ال يزال الغاز الطبيعي من الداخل عبر خط األنابيب ( ةذكي كاشطةر إليها غالبًا باسم يشا)بأجهزة استشعار  ةمتخصص

 .يتدفق

 

 التفريغتقليل عدد عمليات 

 

يمكن تحقيق ذلك من خالل . المطلوبة التفريغبتنسيق اإلصالحات والمراقبة الروتينية أو الصيانة لتقليل عدد عمليات  القيام

 .عند إيقاف التشغيلتنسيق أحداث الصيانة في وقت تعطل واحد أو نشاط صيانة 

 

 الحرق

 .تنفيسإذا تعذر تجنب التنفيس، يمكن أن يقلل الحرق من تأثير انبعاثات أي حدث 

 

 الموارد المتاحة

تم تطوير أدلة . لتقليل االنبعاثات من تسرب المعدات في صناعة الغاز والنفط لفترة طويلة قليلتم استخدام استراتيجيات الت

يوجد . ات وإصالحها ألول مرة لمنشآت البتروكيماويات، ولكنها ال تنطبق تماًما على قطاع الغاز الطبيعيبالكشف عن التسر

 :اآلن العديد من البرامج واألدلة المتعلقة بالغاز الطبيعي على وجه التحديد، بما في ذلك ما يلي

 (،CCACالصادرة عن تحالف المناخ والهواء النظيف ) ‘: المكون الهارب وتسربات المعدات٢وثيقة التوجيه الفني رقم ’ •



 ٢٠١٧٣مارس 

، وهو برنامج تديره وكالة حماية البيئة ‘الموصى بها لتقليل انبعاثات الميثانالتقنيات ’، امج ستار للغاز الطبيعيبرن •

 ٤األمريكية

رابطة الغاز الطبيعي بين الواليات  ، مستند تقني صادر عن‘تحسين انبعاثات الميثان من نقل الغاز الطبيعي وتخزينه’ •

 ٢٠١٨٥ ، أغسطس(INGAA) األمريكية

 ، عرض تقديمي من وكالة حماية البيئة‘انبعاثات الميثان في صيانة خطوط األنابيب وإصالحهاالميثان إلى األسواق: تقليل ’ •

 ٢٠٠٨٢، )نقل التكنولوجيا( األرجنتيني للنفط والغاز معهدالو  األمريكية

 ٢٠١٨٦، سبتمبر XK1801دليل التطهير ، اإلصدار الرابع ، رقم الكتالوج (، AGAجمعية الغاز األمريكية ) •

 

األكثر شيوًعا لتقليل االنبعاثات من خالل اإلصالحات التشغيلية، وبعض العناصر الرئيسية لهذه  قليلتم تلخيص استراتيجيات الت

 .أدناه  ١االستراتيجيات، في الجدول 

 

 الميثان من خالل اإلصالحات التشغيلية. طرق تقليل انبعاثات غاز ١الجدول 

 العناصر الرئيسية لإلستراتيجية 

 

 قليل ستراتيجية التإ

 دليل أفضل الممارسات المنفصل بشأن تسرب المعدات. مراجعة 

 

 إجراء مسوحات الكشف عن التسرب.

غطاء ال مساميرإجراء إصالحات أولية مثل إحكام التوصيالت الملولبة أو شد  

 في حشو الصمام أو إضافة مادة تشحيم إلى الحشو.

 .عمليًا إجراء اإلصالحات في أقرب وقت ممكن

 

من خالل طريقة مكافئة أو أفضل من الطريقة  التتبعية مراقبة الم ااستخد

 األصلية المستخدمة الكتشاف التسرب.

 

تأكد من أن اإلصالحات كانت ناجحة من خالل ال

 .تتبعية ال مراقبة ال

 
د تاريًخا يحدتو ‘تأخير اإلصالح’تتبع اإلصالحات المعلقة باستخدام قائمة 

 لإلصالح الالزم.

 

إكمالها في تتبع اإلصالحات التي ال يمكن 

 غضون فترة زمنية معقولة.

 
الكشف عن التسرب، بما في ذلك  مسوحاتظ بسجالت النتائج من احتفالا

ظ بقائمة بتواريخ كل محاولة احتفالتواريخ المسوحات. لإلصالحات، ا

 لإلصالح، وشرح طريقة اإلصالح، وكيف تم تأكيد نجاح اإلصالح.

 واإلصالحات.ظ بسجالت دقيقة للتسربات احتفالا

 

المعلومات التي تم جمعها  ةراجعمللكشف عن التسرب،  مسوحاتبعد عدة 

التسرب، وتقييم فوائد تعديل أو استبدال تلك  لتحديد أي مكونات مستمرة

 تسرب، وإجراء الصيانة الوقائية.بال المكونات ببدائل منخفضة التسرب أو 

 تحليل سجالت التسربات واإلصالحات.

 

 قللكميات كبيرة من الغاز، التي تحوي عند إصالح أو إزالة ضغط المعدات 

 عن طريق تقليل ضغط الوعاء قبل إطالقه في الجو. التنفيسمن 

خطوط  تفريغتقليل التنفيس من خالل 

 األنابيب واألوعية الكبيرة

 



 
 

 التشغيلية )تابع(. طرق تقليل انبعاثات الميثان من خالل اإلصالحات ١الجدول 

 

 العناصر الرئيسية لإلستراتيجية 

 

 قليل ستراتيجية التإ

و أدوات الخط )أ وموقفات للتفريعات على الساخنفي بعض الحاالت، يمكن 
( عزل خط أنابيب حيث في التوزيع ضغط الخط في حالة األنابيب البالستيكية

 .هضغط تخفيف ال توجد صمامات لعزله، وبالتالي تقليل الحجم المطلوب 

 .ضغطه  تخفيف الذي يجب  الحجمل يقلت

( تخدم الخزان الذي يستقبل السوائل شعلةب وحدة السترداد البخار )أو يترك

، وبالتالي تقليل االنبعاثات. في بعض الحاالت، يمكن أيًضا استخدام الكشط من 

ومستقبلها.  الكاشطة من قاذفة  المتحرروحدة استرداد البخار اللتقاط الغاز 

 (.)راجع أيًضا دليل أفضل الممارسات المتعلقة بالتنفيس

عن  الكشطتقليل االنبعاثات الناتجة عن 

وحدة طريق إعادة التقاط الغاز باستخدام 

 .استرداد البخار

، إلى ةالذكي الكاشطة يمكن أن يؤدي استخدام أدوات الفحص المضمن، مثل 

تجنب بعض االنبعاثات التي قد تنشأ بخالف ذلك من فتح خط أنابيب أو وعاء. 

يمكن أن ينتج عنه انبعاثات،  اواستقباله ة ذكي كاشطة على الرغم من أن إطالق 

وتطهير  تفريغعموًما أصغر بكثير من االنبعاثات الناتجة عن  تكون اإال أنه

 .خط أنابيب لالختبار الهيدروستاتيكي

طرق التفتيش  االنبعاثات باستخدامتجنب 

، مثل أدوات الفحص اقتحاميةغير ال

 .المضمن

لتوصيل التركيبات الفرعية والصمامات  التفريعات على الساخنيمكن استخدام 

أثناء استخدامه، وبالتالي تجنب الحاجة إلى  موجودالدائمة على خط أنابيب 

 .تفريغ خط األنابيب

وصالت  لعمتجنب االنبعاثات عن طريق 

التفريعات جديدة لخطوط األنابيب باستخدام 

 .على الساخن

بحث عن فرص لتنسيق اإلصالحات والمراقبة الروتينية أو الصيانة بحيث لا

 .الكبيرة للمنشآت. هذا االعتبار هو األكثر فعالية التفريغيتم تقليل عدد عمليات 
 .عمليات التفريغتقليل عدد 

غاز الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون، والذي تقل احتمالية تسببه  الحرق ل يحو  

في االحتباس الحراري. )راجع أيًضا دليل أفضل الممارسات المتعلقة 

 (.بالحرق

عند الحاجة إلى إزالة الضغط، فكر في 

 .حرق الغاز لتقليل تأثير االنبعاثات

 

 

 

 



 قائمة التحقق
 

قد يختار المشغل تنفيذها عبر . التالية بتقييم تقدمك في تقليل االنبعاثات من خالل اإلصالحات التشغيليةتسمح لك قائمة المراجعة 

 .جميع األصول أو يبدأ فقط بمنطقة محددة تشكل جزًءا صغيًرا من جميع األصول

 

المنشآت  نسبة 
 المشاركة 

   قائمة التحقق  المنجز 

 إصالح تسربات المعدات  

 
 

دقيقة تتضمن تقديرات لالنبعاثات من المعدات المتسربة،  بسجالتظ احتفالا 

 أي تسرب تم اكتشافه  ةمحسوبة باستخدام طريقة تتضمن مد

  
 

 نشآت برنامج للكشف عن التسرب وإصالحه في جميع الم وضع 

 
 

 
إجراء اإلصالحات في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد كل مسح للكشف عن  

 التسرب 

  
 

ظ بسجالت دقيقة ومحدثة للتسربات التي تم العثور عليها واإلصالحات  احتفالا 

 التي تم إجراؤها

  
 

حليل سجالت التسربات واإلصالحات بانتظام واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند ت   

 الضرورة 

 الصيانة واإلصالحات الروتينية  

 
 الكبيرة واألوعيةلخطوط األنابيب  تفريغإجراء عمليات   

 
 التفريعات على الساخنضغطه باستخدام   تخفيفل حجم الغاز الذي يجب ي قلت   

 الخط  وموقفات

 
الغاز   اللتقاطباستخدام وحدة استرداد البخار  الكشطتقليل االنبعاثات الناتجة عن   

 المتحرر

 
، مثل أدوات الفحص  اقتحاميةغير التجنب االنبعاثات باستخدام أساليب التفتيش   

 المضمن

 
لعمل توصيالت جديدة  التفريعات على الساخنتجنب االنبعاثات باستخدام   

 بخطوط األنابيب

 
 من خالل تنسيق اإلصالحات التشغيلية التفريغتقليل عدد عمليات   

 
أمًرا ضروريًا، ففكر في   الجوالضغط أن إطالق الغاز في  تخفيفعني ي عندما   

 لتقليل تأثير االنبعاثات الحرق
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