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 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

 الداعمةالمنظمات 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، ثانميلغاز ال مبادئ التوجيهيةالشراكة ل

مبادئ الشراكة و، ومقاوليها إس إل آر الدولية  مؤسسةبواسطة  ملخصللقراء بخصوص اكتمال أودقة المعلومات المضمنة في كل 

  الداعمة لها. ميثان أو الجهات الموقعة أو المنظماتلغاز الالتوجيهية 

 

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

األخرى  األساليبانبعاثات الميثان. قد تكون  فعالة للمساعدة في إدارةائل وس ببساطة مأي إجراءات أو توصيات ليست إلزامية ؛ إنه

يعتمد في الغالب على الظروف والمخاطر المحددة  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

. يهدف هذا الدليل إلى مساعدتك في تحديد المصادر الرئيسية للتنفيس وتقليل انبعاثات ىالجوالغالف الغاز في  إطالقالتنفيس هو 

 الميثان منها.

 ؛عامة لخفض االنبعاثات هي كما يلياالستراتيجيات ال

 أفضل الممارسات للحد من انبعاثات غاز الميثان 

 التنفيسمن 

  لالنبعاثات من التنفيس بسجلظ احتفالا
  

 ل التنفيس مما يلييقلتتجنب أو 

 السوائل الهيدروكربونية تخزينصهاريج • 

 التشغيل دءأختام الضاغط ومحركات ب• 

 مجففات الجليكول• 

 إزالة السوائل من آبار الغاز• 

 اآلبار كمالعمليات إ• 

 بئر النفطرأس  غالف فوهة نفيست• 

  
 

، استخدام إطالق غاز الميثان عت الحاجة إلىإذا د

ً إاسترداد البخار أو الحرق بدالً من التنفيس   ذا كان ممكنا
 

وتقييمها لمزيد من التحسينات التنفيس فتحات مراقبة 

 والضوابط
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قدمةالم

األنشطة المصممة لتنفيس أو قصد من العمليات ب. يمكن تنفيس الميثان ىالجو الغالف  التنفيس يعني ببساطة إطالق الغاز في

 غير طبيعية.عمليات أعطال في المعدات أو عندما تكون هناك هناك غير قصد عندما تكون ب، أو الغاز

 

يع مصادر ال يتعامل مع جمالستراتيجيات لتقليل االنبعاثات ويركز هذا الدليل على عدد قليل من مصادر التنفيس الشائعة وا

التخزين والضواغط  صهاريج، مثل رؤوس اآلبار وغاز المنبعث من المعدات الرئيسيةإلى ال لدليلفي هذا ايشير التنفيس  التنفيس.

 وأجهزة التجفيف. كما يتعامل مع الغاز من األنشطة التالية:

 إكمال اآلبار. •

 إزالة السوائل من آبار الغاز. •

 

يحدث التنفيس في جميع أجزاء سلسلة إمداد الغاز ومن مجموعة متنوعة من األنشطة. يركز هذا الدليل على المعدات واألنشطة 

أدناه أنواع المعدات التي تعتبر مصادر رئيسية لالنبعاثات. يبين  ١المعروفة بأنها مصادر رئيسية لالنبعاثات. يوضح الجدول 

 صادر رئيسية لالنبعاثات.األنشطة التي تعتبر م ٢الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المعدات المعروفة بأنها مصادر رئيسية لالنبعاثات الناتجة عن التنفيس: ١الجدول 
 

 عند الحاالت العملياتمجال 

صدور 

 االنبعاثات

 

من أين تأتي  االنبعاثات صدرتعندما 

 االنبعاثات

 المعدات

توجد معظم 

صهاريج تخزين 

 ‘المنتجة السوائل’

، ولكن في اإلنتاج

بعضها موجود أيًضا 

في المعالجة والنقل 

 والتخزين.

يمكن أن تحتوي الخزانات على  العمليات العادية

الغازات  بوميضانبعاثات تتعلق 

الخفيفة الناتجة عن استقبال السوائل 

المضغوطة من األوعية األخرى. 

ن الخزانات قريبة من غالبًا ما تكو

ولكن يمكن أن ، الضغط الجوي

عمليات النفط والغاز تكون أوعية 

 بكثير.  تحت ضغط أعلى األولية

متحرر الغاز ال

عند )الوميض(

في  الضغط الجوي

الخزانات التي ال 

تحتوي على 

وحدات استرداد 

البخار )خزانات 

 غير متحكم فيها(

 

 تخزينالصهاريج 

، مثل للسوائل المنتجة

المكثفات أو النفط الخام 

 أو الماء

يتم إطالق الغاز عند فتح الخزان من  نشاط روتيني

الخزان أو عند التحميل إلى  فتحة

 .ناقلة سكك حديديةشاحنة أو 

تحميل وتفريغ 
، وقياس الخزان
 الخزان

عمليات معدات 

النفط والغاز 

األولية المعيبة أو 

، غير المالئمة

خاصة عند 

 الفواصل

ان نتيجة يتم إطالق الغاز من الخز
غير قصد من غاز يتم إرساله ب لتيار

من أوعية عمليات النفط  وعاء

 .والغاز األولية

 الىنفث البخار 
 الخزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ية لالنبعاثات الناتجة عن التنفيس )تابع(المعدات المعروفة بأنها مصادر رئيس: ١الجدول 
 

 عند الحاالت مجال العمليات

صدور 

 االنبعاثات

 

من أين تأتي  االنبعاثات صدرتعندما 

 االنبعاثات

 المعدات

تُستخدم الضواغط 

في اإلنتاج والتجميع 

والتعزيز والمعالجة 

والنقل والتخزين 

وكذلك تصدير الغاز 

 المسال الطبيعي 

الختم  في طبيعيةتحدث خسائر  العمليات العادية

 العمود. ة حولحشولالميكانيكي ل

  ة حولحشو

 فى عموداأل

 ةالترددي اغطوالض

 الضواغط

الختم  في طبيعيةتحدث خسائر  العمليات العادية

الميكانيكي للحلقات حول عمود 

 .الضاغط الدوار

األختام الرطبة على 

ضواغط الطرد 

 المركزي

تنبعث انبعاثات دورية من محرك  العمليات العادية

التشغيل عند بدء تشغيل الضاغط  بدء

 .الخامل

 بدء محركات

  التشغيل

 التي تعمل بالغاز()

تُستخدم المجففات في 

اإلنتاج والتجميع 

 والتعزيز والتخزين

الماء الذي يمتصه الجليكول المتداول  العمليات العادية

تنفيس  مدخنةيخرج من خالل 

الغالف المرجل المعاد التوليد إلى 

. كما يتم إطالق غاز الميثان ىالجو

 .الممتص

 جليكول نشطإذا تم استخدام مضخة 

، فقد يؤدي ذلك إلى تعمل بالغاز

 .زيادة االنبعاثات

 تنفيست مدخنة

 الغير موجهالمجدد 

 الشعلةإلى 

 مجففات الجليكول

غاز بعض آبار النفط التي ال تنتج  العمليات العادية انتاج النفط

الفراغ الحلقى فى للمبيعات ستنفس 

 .ىالجو الى الغالف البئر غالف 

غاز تنفيس غالف 

 بئرال فوهة

 رؤوس اآلبار

 

 

 



 

 

 

 

 

 ية لالنبعاثات من التنفيسالمعروفة بأنها مصادر رئيس األنشطة: ٢الجدول 
 

 

 

٪ من إجمالي انبعاثات غاز الميثان من أنظمة البترول والغاز الطبيعي ١٦الدليل حوالي تشكل مصادر االنبعاثات التي يتناولها هذا 

 ٢،١األمريكية.

 

يتم تغطية بعض مصادر التنفيس في أدلة أخرى ألفضل الممارسات، مثل التنفيس أثناء عمليات تفريغ الضغط عند صيانة المعدات، 

التنفيس من األجهزة التي تعمل بالغاز المضغوط، والتي تم تغطيتها في دليل والتي تم تغطيتها في دليل اإلصالحات التشغيلية، و

 منفصل لألجهزة التي تعمل بالغاز المضغوط، والتنفيس من المشاعل غير المضاءة الذي تم تغطيته في دليل الحرق.

 عند الحاالت مجال العمليات

صدور 

 االنبعاثات

 

 مالذي يسبب االنبعاثات صدرتعندما 

 االنبعاثات

 النشاط

، يتم إدخال بئر جديد إلى بعد الحفر العمليات العادية اإلنتاج فقط

حيز اإلنتاج عن طريق تنظيف 

الحفر  مستخرجاتالبئر من 

والرمل وسائل التكسير. يمكن أن 

تؤدي هذه العملية وعملية اختبار 

البئر بعد ذلك إلى تنفيس الغاز أو 

 .حرقه

إزالة السوائل والمواد 

الصلبة والغازات 

غير المرغوب فيها 

من البئر بعد الحفر 

 روالتكسي

 إكمال اآلبارعمليات 

بئر عندما يكون ال اإلنتاج فقط

غير متصل ويتدفق 

الغالف  الغاز إلى 

. يحدث هذا ىالجو

فقط ألنواع معينة من 

إجراءات تفريغ 

 .السوائل

 غالبًا ما يتم إطالق الغاز في

عندما يُسمح للبئر  ىالجو الغالف

بالتدفق مباشرة إلى مصدر ضغط 

منخفض، مثل خزان تحت الضغط 

 الجوي، لتنظيف البئر.

إزالة السوائل 

المتراكمة من آبار 

الغاز ذات الضغط 

 المنخفض

إزالة السوائل من 

آبار الغاز )وتسمى 

أيًضا "تفريغ 

 السوائل"(



 

 

 اثاتتحديد كمية االنبع

 

إرشادات أفضل الممارسات إلدارة الميثان في قطاع النفط ’هناك العديد من الطرق المقبولة والموصى بها للقياس المباشر في 

 وتشمل هذه األساليب استخدام: ٣)لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا(. ‘والغاز

 كيس تنفيس معاير؛ •

 الحجم. ةجهاز أخذ عينات كبير •

 التدفق. أو مقاييس •

 مقاييس شدة الريح. •

 

ريدة الخاصة ، وتحمل مناهج القياس المختلفة أوجه عدم اليقين الفابالً للتكرار مع إجراءات مكتوبةيتطلب القياس المباشر نهًجا ق

 ، وقد يُفضل اتباع األساليب الهندسية.على قياس مباشر دقيق أمًرا صعبًا، قد يكون الحصول بها. في بعض الحاالت

 

 

 

المثال كيلوغرام في الساعة( أو الحجم للوقت )مثل  تقدم طرق القياس الكمي النبعاثات الميثان معداًل، مثل معدل الكتلة للوقت )على سبيل

أمتار مكعبة قياسية في الساعة(، ويمكن إنتاجها من خالل التقديرات الهندسية، عن طريق القياس المباشر لمصادر الميثان، أو عن طريق 

 ادة الدقة والموثوقية.استخدام النماذج. يتم قياس انبعاثات التنفيس بناًء على الطرق التالية، المدرجة بترتيب زي

معدل االنبعاث يتم تحديد كمية االنبعاثات بضرب عدد قطع المعدات )أو أنشطة التنفيس( في متوسط  – معامالت االنبعاث االفتراضية •

 لكل قطعة من المعدات أو لكل عملية.

قد تستخدم معادالت حساب االنبعاثات مجموعة متنوعة من المعلومات التي تم جمعها محليًا لتحديد المعدل من  – الحسابات الهندسية •

عمليات أو أنشطة معينة. في بعض الحاالت، قد يشمل ذلك تشغيل برنامج كمبيوتر )على سبيل المثال، انبعاثات الغاز المتحرر من 

ف الجليكول(. في هذه الحاالت، يمكن استخدام برنامج محاكاة للتنبؤ باالنبعاثات بناًء خزان تحت الضغط الجوي وانبعاثات ُمجدد مجف

 على المبادئ األولى ومعادالت الحالة.

 يمكن القيام بذلك باستخدام معلومات من المراقبة الروتينية أو في بعض الحاالت المراقبة المستمرة. – القياس المباشر لالنبعاثات •

•  



 التقليل استراتيجيات 

 

الميثان منتج قيم يمكن بيعه، لذلك تم تصميم المعدات واألنشطة لتقليل التنفيس. يمكن تقليل الحاجة إلى بعض التنفيس عن طريق 

استخدامه، أو حرق الغاز. سيكون بعض التنفيس ضروريًا ألسباب تتعلق إجراء تغييرات على العمليات، أو استرداد الغاز إلعادة 

بالسالمة أو ألسباب فنية أو ألسباب تتعلق بفعالية التكلفة. عندما يكون التنفيس ضروريًا، يجب مراقبته وتقييمه للتأكد من تقليله 

 قدر اإلمكان.

 
ناك العديد من اإلرشادات لتقليل انبعاثات غاز الميثان. تتضمن األدلة تمت دراسة مصادر االنبعاث التي يغطيها هذا الدليل لعقود. ه

 والبرامج الخاصة بأنظمة الغاز الطبيعي ما يلي.

 ١٠،٩،٨،٧،٦،٥،٤( بشأن النفط والغاز والميثان: CCACوثائق التوجيه الفني لشراكة تحالف المناخ والهواء النظيف ) •

 ٢٠١٧، ‘ الرطبة )الزيتية(ي ذات األختام ضواغط الطرد المركز’ :٣رقم  –

 ٢٠١٧، ‘ضواغط التردديةال وحشو عواميدأختام فتحات تنفيس ’ :٤رقم  –

 2017،  ‘مجففات الجليكول’ :٥رقم  –

 ٢٠١٧، ‘ئل الهيدروكربونية غير المستقرةتخزين السوا صهاريح’ :٦رقم  –

 ٢٠١٧، ‘لتفريغ السوائل البئرانفيس ت’ :٧رقم  –

 ٢٠١٧، ‘لبئر للغاز المتكسر هيدروليكيًاا إكمالأثناء  البئرتنفيس / حرق ’ :٨رقم  –

 ٢٠١٧، ‘تنفيس غاز فوهة رأس البئر’ :٩رقم  –

، وهو برنامج من قبل وكالة حماية البيئة ‘التقنيات الموصى بها لتقليل انبعاثات الميثان’ستار للغاز الطبيعيرنامج ب •

  ،١١األمريكية

(www.epa.gov/natural- gas-star-program/recommended-technologies- reduce-methane-

emissions) 

، أغسطس ألمم المتحدة االقتصادية ألوروباالصادر عن لجنة ا ‘دليل أفضل الممارسات إلدارة الميثان في قطاع النفط والغاز’ •

٣ ٢٠١٩ 

تقرير موجز أعدته  لوكالة البيئة النرويجية، ‘النفط والغاز البحرية النرويجيةالتنفيس البارد واالنبعاثات المتسربة من أنشطة ’ •

 ١٢ ٢٠١٦، أبريل Add Energyشركة 

 .تتضمن استراتيجيات تقليل االنبعاثات من التنفيس ما يلي

 .وتصميم فعالفعالة تقليل أو القضاء على مصدر االنبعاثات من خالل عمليات  •

 الجوي. الى الغالفتوجيه االنبعاثات إلى جهاز تحكم لمنع االنبعاث المباشر لغاز الميثان  •

 .وتقييمها لمزيد من التحسينات أو الضوابط التنفيس، يجب تتبع و / أو رصد فتحات التنفيسحيثما ال يمكن تجنب  •

 

•  

http://www.epa.gov/natural-


 

ال يوفر دليل أفضل الممارسات هذا معلومات عن جميع طرق التخفيض المتاحة حيث ال تنطبق جميع الطرق على انبعاثات 

 التنفيس التي يغطيها هذا الدليل.

 استراتيجيات التخفيف الموصى بها لمصادر تنفيس محددة. 3يلخص الجدول 

 

 استراتيجيات التخفيف من االنبعاثات الناتجة عن التنفيس: ٣الجدول 

 

 مصدر االنبعاثات استراتيجية التخفيف الوصف الفعالية مصدر المعلومات

 ٦وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٧والهواء النظيف

 

برنامج ستار للغاز 
وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

 

 ١٢وكالة البيئة النرويجية

تقليل االنبعاثات 
إذا  ٪٩٥بنسبة 

كانت وحدة استرداد 
البخار تتمتع 

 بموثوقية عالية.

 

يتمثل الخيار الرئيسي في تركيب 
 وحدة استرداد بخار لتوجيه االنبعاث
 .إلعادة استخدامها أو بيعها أو حرقها

إضافة وحدات 
استرداد البخار 

(VRUs) 

 

 صهاريج التخزين 

الغاز المتحرر تحت  –
 الضغط الجوي

برنامج ستار للغاز 

وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

تخفيض بنسبة 
١٠٠٪ 

إضافة أنظمة اإليجار التلقائي لنقل 

( لنقل النفط أو الغاز LACTالعهدة )

 .إلى خط األنابيب

التخلص من 
الخزانات في مواقع 

 اإلنتاج

تخفيض بنسبة  ١٣دليل إيمرسون
١٠٠٪ 

ائي الحاجة إلى قد يلغي القياس التلق
، وبالتالي يمكن فتح فتحات الخزان

 .تقليل انبعاثات الخزان

إضافة أنظمة القياس 
 اآللي

 

 صهاريج التخزين

فتح وتحميل  –
السوائل من 

لى إالخزانات 
برنامج ستار للغاز  الشاحنات

وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

يمكن تركيب خطوط إرجاع  متغير
البخار لتجميع الغازات المزاحة 

في الشاحنة أو التحكم فيها عند نقل 
السوائل من الخزانات إلى 

 الشاحنات.

إعادة الغازات إلى الخزانات  يمكن
)موازنة البخار( أو إرسالها 

 تحكم. جهازمباشرة إلى 

استحداث نظام 
لموازنة الغازات أو 

تبادلها بين الخزانات 
 عربات النقلو

حلول وكالة حماية البيئة 
 ١٤،١٥،١٦األمريكية

يمكن ألجهزة مراقبة ضغط  متغير
 SCADAالخزان في نظام 

)التحكم اإلشرافي والحصول على 
البيانات( تنبيه المشغلين لظروف 
الضغط الزائد التي قد تؤدي إلى 

 الجو.انبعاثات مباشرة في 

أضف أجهزة مراقبة 
 الضغط إلى الخزانات

 صهاريج التخزين

بخار من التدفق  –
العمليات األولية  أوعية

 للغاز والنفط
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 مصدر االنبعاثات استراتيجية التخفيف الوصف الفعالية مصدر المعلومات

 ٦وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٧والهواء النظيف

 

 ١٢وكالة البيئة النرويجية

المراقبة الروتينية لصمامات التفريغ  متغير
للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، 

والمراقبة الروتينية لفتحات صهريج 
التخزين وصمامات األمان، مثل 

، ستسمح بالكشف OGIكاميرا 
 المبكر عن تدفق البخار.

 صهاريج التخزين المراقبة الروتينية

 بخار من التدفق  –
العمليات األولية  أوعية
 والنفطللغاز 

 )تابع(

 ٤وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٥والهواء النظيف

إضافة مراقبة منتظمة إلى برنامج  متغير
اكتشاف التسرب وإصالحه 

(LDAR.) 

 

يمكن استخدام المعلومات الواردة 
من البرنامج إما لتقييم فرص تقليل 

التنفيس أو مراقبة التحسين بعد 
 جهود التخفيف

 الضواغط مراقبة منتظمةإجراء 

مود في حشوة الع –
 الضواغط الترددية

 ٤وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٥والهواء النظيف

من المتوقع حدوث 
 ٥٠انخفاض بنسبة 

في  ٪٦٥إلى 
 االنبعاثات

يمكن جدولة توقيت االستبدال أو 
بناًء على عمليات التفتيش. يجب 

المجدولة إجراء عمليات االستبدال 
كل ثالث سنوات على األقل، أو 

 بمجرد تحديد التنفيس المفرط.

 

هذه االستراتيجية هي األكثر صلة 
بالضواغط االحتياطية )يمكن 

 إيقافها دون التأثير على اإلنتاج(.

العمود  ةاستبدال حشو
 بانتظام

 ٤وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٥والهواء النظيف

تخفيض بنسبة 
٩٥٪ 

يمكن توجيه االنبعاثات إلى الشعلة 
التحكم في وحدة أو جهاز آخر مثل 

 .التدمير الحفزي

توجيه االنبعاثات إلى 
 جهاز تحكم
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 مصدر االنبعاثات استراتيجية التخفيف الوصف الفعالية مصدر المعلومات

 ٣وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٤والهواء النظيف

 

 ١٢وكالة البيئة النرويجية

 الدوري. LDARأضف إلى برنامج  متغير

يمكن استخدام المعلومات من 
إما لتقييم فرص  LDARبرنامج 

الحد من التنفيس أو مراقبة 
 التحسين بعد جهود التخفيف.

للحصول على معلومات حول 
، يرجى LDARتطوير برنامج 

االطالع على إرشادات أفضل 
الممارسات المتعلقة بتسريبات 

 .المعدات

مصادر مراقبة 
انبعاثات التنفيس 

 بانتظام

 الضواغط

أختام رطبة على  –
طرد ضواغط ال
 المركزي

 ٣وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٤والهواء النظيف

 

 ١٢البيئة النرويجية وكالة

تخفيض بنسبة 
٩٥٪ 

يمكن توجيه االنبعاثات إلى الشعلة 
أو جهاز آخر مثل وحدة التحكم في 

 التدمير الحفزي.

توجيه االنبعاثات إلى 
 جهاز تحكم

 ٣وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٤والهواء النظيف

 

برنامج ستار للغاز 
وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

تستخدم األختام الجافة عموًما طاقة  متغير
أقل وتكون أكثر موثوقية. ومع 

ذلك، فإن استبدال األختام يتطلب 
إيقاف تشغيل للضاغط طويل 
 ومكلف في كثير من األحيان. 

يجب على المشغلين شراء 
ضواغط جديدة ذات أختام جافة 

من المنتجات في  ٪٩٠)حوالي 
 السوق بها أختام جافة(.

األختام تحويل 
الرطبة إلى أختام 

 جافة
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 مصدر االنبعاثات استراتيجية التخفيف الوصف الفعالية مصدر المعلومات

برنامج ستار للغاز 
وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

 

 ١٢وكالة البيئة النرويجية

تخفيض بنسبة 
١٠٠٪ 

تستخدم محركات بدء التشغيل التي 
تعمل بالغاز الطاقة الموجودة في 
الغاز المضغوط لتدوير التوربين 

لبدء تشغيل الضاغط. التحويل إلى 
طاقة كهربائية يلغي الحاجة إلى 

 طاقة الغاز.

مالحظة: التيار الكهربائي غير )
متوفر في بعض األحيان، أو أقل 

الغاز في موثوقية من ضغط 
 الموقع.(

تحويل محركات بدء 
التشغيل التي تعمل 

بالغاز إلى محركات 
 بدء تشغيل كهربائية

 الضواغط

محركات بدء تشغيل  –
 تعمل بالغاز

برنامج ستار للغاز 
وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

 

 

 ١٢وكالة البيئة النرويجية

تخفيض بنسبة 
١٠٠٪ 

غالبًا ما يتعذر على نظام الهواء 

المضغوط في المنشأة تشغيل 

محركات بدء التشغيل التي تعمل 

بالغاز وهو أقل موثوقية من ضغط 

 الغاز في الموقع.

تبديل محركات بدء 
التشغيل إلى المدفوعة 

 بالهواء المضغوط

برنامج ستار للغاز )
وكالة حماية البيئة ل

 (األمريكية

برنامج ستار للغاز 
وكالة حماية البيئة ل

 ١١األمريكية

 

 

تخفيض بنسبة 
٩٥٪ 

يجب أن تكون هناك سعة كبيرة 

أو  VRUقصيرة المدى في وحدة 

 .الشعلة

استرداد أو حرق 
الغاز من محرك بدء 

 التشغيل

 ٥وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٦والهواء النظيف

 

تخفيض بنسبة 
١٠٠٪ 

يؤدي استبدال المضخة إلى التخلص 
 في من الحاجة إلى تصريف الغاز 

 الجليكول ثم تنفيسه. مسار

استبدال مضخة 
الجليكول النشط التي 
تعمل بالغاز بمضخة 

 جليكول كهربائية

 مجففات الجليكول

مدخنة تنفيس  –
 المجدد

 ٥وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٦والهواء النظيف

وكالة البيئة 

 ١٢النرويجية

تخفيض بنسبة 
٩٠٪ 

مالحظة: تقوم بعض أنظمة )
التحكم الحديثة بإغالق المجفف 

الذي  VRUتلقائيًا إذا تعطل نظام 
يسترد غاز خزان التحرير تحت 

 الضغط الجوي.(

تركيب فاصل لخزان 
التحرير تحت 

الضغط الجوي 
واسترداد الغاز 

وتحسين معدالت 
 دوران الجليكول

 ٥وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٦والهواء النظيف

 

تخفيض بنسبة 
١٠٠٪ 

تغيير تقنية التجفيف )على سبيل 
 .المثال، الديسيكانت(

االستبدال بنظام 
انبعاثات ’تجفيف ذو 

 ‘قريبة من الصفر
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 مصدر االنبعاثات استراتيجية التخفيف الوصف الفعالية مصدر المعلومات

 ٩وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ١٠والهواء النظيف

 

انخفاض بنسبة 
في  ٪٩٥

االنبعاثات إذا 
 VRUكانت وحدة 

تتمتع بموثوقية 
٪. 95عالية. 

 .بالنسبة للحرق

يمكن استرداد الغاز بواسطة وحدة 
أو عن  (VRUاسترداد بخار جديدة )

طريق توجيه الغاز إلى وحدة 
استرداد بخار موجودة في الخزانات 

إذا كان أحدها موجوًدا بالفعل في 
الموقع. إذا لم تكن االستعادة ممكنة، 

 فقم بحرق الغاز.

استرداد الغاز أو 
 حرقه من غالف

 بئر النفط فوهة

 فوهة غالف تنفيس

 البئر

 ٨وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٩والهواء النظيف

 

تخفيض بنسبة 
90٪  ً  تقريبا

الهدف من هذه التقنية هو التقاط غاز 
التدفق العكسي بحيث يمكن بيعه أو 

حرقه في أسرع وقت ممكن بدالً من 
تنفيسه. تتطلب هذه الخطوة معدات 
خاصة للتدفق العكسي. قم بتركيب 

معدات محمولة أثناء المرحلة 
النهائية من استكمال البئر والتي تم 
تصميمها لتحقيق معدل تدفق مرتفع 

اه والرمل والغاز ، واحتجاز للمي
 الغاز لغرض بيعه.

استحداث نظام إكمال 
منخفض االنبعاثات 

 )أخضر(

 عملية إكمال اآلبار

 ٧وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٨والهواء النظيف

 

غير معروف، 
 متغير

إزالة السوائل عن طريق تنفيس 
البئر يدويًا من خالل خزان تحت 

ولكن تحت الضغط الجوي، 
إشراف مباشر فقط )التخلص من 

 عمليات التفريغ غير المراقبة(.

تفريغ السوائل يدويًا: 
 لتقليل الوقت

إزالة السوائل من آبار 
الغاز )وتسمى أيًضا 

 "تفريغ السوائل"(

 ٧وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف المناخ 

 ٨والهواء النظيف

 

تخفيض بنسبة 
١٠٠٪ 

الخيارات لدى المشغلين عدد من 
إلزالة السوائل من البئر والتي من 

شأنها أن تلغي الحاجة إلى 
التنفيس. تشمل األمثلة إضافة 

عوامل رغوة أو خيوط صابون أو 
مواد خافضة للتوتر السطحي؛ 

تركيب أنابيب السرعة؛ تركيب 
ضواغط رفع الغاز؛ أو إضافة 

 مضخات آبار.

تعديل البئر و عملية 
قاع البئر بحيث ال 

هناك حاجة  تكون
 للتنفيس الدوري
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 قائمة التحقق

 

صدر م

 المعلومات

 مصدر االنبعاثات استراتيجية التخفيف الوصف الفعالية

 ٧وثائق التوجيه الفني
لشراكة تحالف 
المناخ والهواء 

 ٨النظيف

 

غير معروف، 

 متغير

يمكن للمشغل  في بعض الحاالت،

تثبيت نظام رفع آلي بمكبس يسقط 

إلزالة  المكبس بشكل دوري

السوائل. يمكن تصميم هذه 

 .الطريقة إلزالة التنفيس

استخدام التفريغ 

 اآللي للسوائل

 



االستراتيجيات عبر جميع المواقع  طرحيمكنك  .التنفيستتيح لك قائمة التحقق التالية تقييم تقدمك في تقليل انبعاثات الميثان من 

 والمعدات أو البدء بمجموعة مختارة فقط.

 

 

 النشاط المنجز المواقعنسبة المعدات أو 

 
 

 االحتفاظ بسجل لالنبعاثات من التنفيس 

 
 

 تجنب أو تقليل التنفيس مما يلي 

 تنفيس فوهة رأس آبار النفط •

 الهيدروكربونيةصهاريج تخزين السوائل  •

 أختام الضاغط ومحركات بدء التشغيل •

 مجففات الجليكول •

 إزالة السوائل من آبار الغاز •

 عمليات إكمال اآلبار •

 
 

 
إذا دعت الحاجة إلى إطالق غاز الميثان، فاستخدم استرداد البخار أو  

 الحرق بدالً من التنفيس

 
 

 التحسينات والضوابطمراقبة فتحات التنفيس وتقييمها لمزيد من    

 

 
 

 غير ممكن ستردادتحكم في غاز الميثان حيث يكون االال 
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