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 ئدابملا
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إخالء املسؤولية

تم تطوير هذا املستند بواسطة رشاكة املبادئ التوجيهية لغاز امليثان. يوفر الدليل ملخصاً لعمليات التخفيف املعروفة حالياً، والتكاليف، والتقنيات املتاحة حتى 

تاريخ النرش، ولكنهم قد يتغريون أو قد يتم تحسينهم مع مرور الوقت. املعلومات املضمنة دقيقة عىل حد علم املؤلفني، ولكنها ال تعكس بالرضورة وجهات نظر 

أو مواقف جميع األطراف املوقعة أو املنظامت الداعمة لرشاكة املبادئ التوجيهية لغاز امليثان، وسيحتاج القراء إىل إجراء تقييمهم الخاص للمعلومات املقدمة. ال 

يتم منح أي ضامن للقراء بشأن اكتامل أو دقة املعلومات املضمنة يف هذا الدليل من قبل رشكة إس إل آر الدولية ومقاوليها، رشاكة املبادئ التوجيهية لغاز امليثان 

أو الجهات املوقعة أو املنظامت الداعمة لها. 

يصف هذا الدليل اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها املنظامت للمساعدة يف إدارة انبعاثات امليثان. أي إجراءات أو توصيات ليست إلزامية؛ إنهم ببساطة وسائل 

فعالة للمساعدة يف إدارة انبعاثات امليثان. قد تكون األساليب األخرى فعالة بنفس القدر، أو أكرث فاعلية يف موقف معني. إن ما يختار القراء فعله يعتمد يف 

الغالب عىل الظروف واملخاطر املحددة تحت اإلدارة والنظام القانوين املعمول به.
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تاحلطصملا ةمئاق

التفريغ

إزالة الغاز الطبيعي من خط أنابيب أو وعاء مضغوط أو إزالة الضغط منه. 

ميكن إطالق الغاز يف الجو مبارشة أو من خالل أنظمة التحكم.

التوزيع

جزء عمليات تكرير البرتول وتسويقه ونقله من سلسلة إمداد الغاز الطبيعي 

والذي تحتوي عىل خطوط رئيسية وخطوط خدمة وعدادات العمالء. يشمل 

هذا القطاع األنابيب فوق وتحت األرض واملعدات األخرى الالزمة لتزويد 

العمالء بالغاز.

أنابيب التوزيع 

خطوط األنابيب يف أنظمة التوزيع، التي تنقل الغاز من محطات االستقبال إىل 

خطوط خدمة العمالء.

التفريعات عىل الساخن

طريقة إلجراء اتصال جديد بخط أنابيب موجود أو وعاء ضغط دون الحاجة 

إىل قطع االستخدام أو تفريغ الوعاء أو خط األنابيب.

سجل

سجل لجميع املصادر املعروفة لالنبعاثات ومعدالت االنبعاث. يوفر السجل 

ملخصاً لالنبعاثات خالل فرتة زمنية معينة.

الترسبات

االنبعاثات غري املقصودة من املعدات املضغوطة املستخدمة يف صناعة الغاز 

الطبيعي. تحدث الترسبات عادًة بسبب عيوب أو تآكل عادي يف الوصالت 

محكمة الغلق، مثل حشوات الفلنجات، أو الوصالت امللولبة، أو حشو ذراع 

الصامم، أو بسبب ضعف تثبيت الصاممات. ميكن أن تأيت الترسبات أيضاً من 

جدار وعاء أو خط أنابيب مضغوط نتيجة للتآكل أو التلف. كام يطلق عىل 

الترسبات أحياناً اسم "االنبعاثات الهاربة".

LNG

الغاز الطبيعي املسال.

انزالق امليثان

حيث أن بعض الغاز الطبيعي )وهو غاز امليثان بشكل أسايس( املستخدم 

كوقود ال يحرتق متاماً وبالتايل يتم إطالق بعض امليثان يف الجو كغاز غري 

محرتق.

تخفيف الضغط

عملية يتم فيها استخدام ضاغط إلزالة الغاز الطبيعي املضغوط من خط 

أنابيب أو وعاء، عن طريق ضخه يف نظام غاز طبيعي مضغوط آخر.

التطهري

عملية يتم فيها إزالة الهواء من املعدات أو خطوط األنابيب التي كانت 

منفتحة عىل الجو، قبل إعادتها للخدمة.
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خطوط الخدمة

األنابيب الصغرية التي تنقل الغاز من أنابيب التوزيع إىل العمالء األفراد مثل 

املساكن والرشكات

م3

مرت مكعب قيايس. يف سياق نظام SI، يتم تعريفها عىل أنها كمية الغاز 

املوجودة يف مرت مكعب عند درجة حرارة 15 درجة مئوية وضغط يبلغ 

1.0000 ضغط جوي.

سدادة

ختم أو غطاء أو سدادة مؤقتة. يتم استخدامها إلصالح خطوط األنابيب، أو 

لعزل )قطع( جزء من خط األنابيب حيث ال يوجد صامم إغالق موجود.

التخزين

جزء من سلسلة إمداد الغاز الطبيعي الذي يخزن الغاز الطبيعي الستخدامه 

عند ارتفاع الطلب. تشمل مرافق التخزين أنواعاً مختلفة من التخزين تحت 

األرض )خزانات الغاز املستنفد، التكوينات امللحية، طبقات املياه الجوفية(، 

باإلضافة إىل املرافق املوجودة فوق األرض مثل تخزين الغاز الطبيعي املسال.

سلسلة التوريد )القيمة(

شبكة األصول من املعدات وخطوط األنابيب التي تتيح وصول الغاز الطبيعي 

املنتج إىل العمالء. تشمل سلسلة التوريد اإلنتاج والتجميع ومعالجة الغاز 

والنقل والتخزين والتوزيع.

رضر الطرف الثالث

أي رضر عريض يحدث لخط أنابيب الغاز الطبيعي نتيجة ألنشطة غري مرتبطة 

بخط األنابيب. األمثلة هي الحفريات أو غريها من األعامل الخاصة أو العامة 

غري املرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي )عىل سبيل املثال، العمل يف أنابيب 

املياه(. يختلف هذا عن الرضر الذي يحدثه الطرف األول والطرف الثاين، 

والذي يسببه موظفو خط األنابيب أو املتعاقدون معهم املبارشين.

النقل 

الجزء األوسط من سلسلة إمداد الغاز الطبيعي الذي يحتوي عىل ضواغط 

وأنابيب مضغوطة كبرية تنقل الغاز الطبيعي من حقول اإلنتاج، من نقاط 

الدخول إىل النظام )مثل نقاط االتصال الدولية ومحطات إعادة تجميع الغاز 

الطبيعي املسال(، أو من منشآت معالجة الغاز الطبيعي إىل عمالء الصناعة أو 

أنظمة التوزيع أو مرافق التخزين.

UGS

التخزين تحت األرض.

التنفيس

إطالق الغاز الناتج عن عملية أو نشاط مبارشة يف الجو.
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تنشأ انبعاثات امليثان يف سلسلة إمداد الغاز الطبيعي من التنفيس واالنبعاثات 

الهاربة واالحرتاق غري الكامل )انزالق امليثان(. تم وصف مامرسات جيدة 

لتقليل أو القضاء عىل االنبعاثات من هذه املصادر يف أدلة منفصلة تم 

تطويرها من قبل املوقعني عىل املبادئ التوجيهية للميثان )MGP(. ومع ذلك، 

قد تختلف الخصائص التقنية واالقتصادية لهذه املامرسات الفضىل اعتامداً عىل 

خصائص قطاع سلسلة التوريد التي يتم فيها تطبيق املامرسة.

يصف هذا الدليل مامرسات تقليل انبعاثات غاز امليثان )تدابري التخفيف( 

من نقل الغاز الطبيعي وتخزينه ومحطات الغاز الطبيعي املسال وتوزيعه 

يف سلسلة التوريد. ال يستكشف هذا الدليل تدابري تخفيف االنبعاثات 

من: العمليات النهائية من عداد العميل، وال تسييل الغاز الطبيعي املسال 

وانبعاثات نقل الغاز الطبيعي املسال.

تتبع أفضل املامرسات لتقليل االنبعاثات يف النقل والتخزين ومحطات الغاز 

الطبيعي املسال والتوزيع العملية املوضحة أدناه.

نظراً للعدد الكبري من تدابري التخفيف التي ميكن استخدامها يف النقل 

والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع، تم تلخيص بعض 

املامرسات املوضحة بالتفصيل يف أدلة أخرى بإيجاز يف هذا الدليل، مع روابط 

إىل األدلة األصلية. يتم وصف إجراءات التخفيف الخاصة بالنقل والتخزين 

ومحطات الغاز الطبيعي املسال وتوزيعه، أو التي لها خصائص تقنية أو 

اقتصادية مختلفة عن التدابري يف أجزاء أخرى من سلسلة إمداد الغاز الطبيعي، 

مبزيد من التفصيل يف دراسات الحالة يف نهاية هذا الدليل.

امللخص

 أفضل املامرسات لتقليل انبعاثات امليثان يف النقل والتخزين ومحطات

الغاز الطبيعي املسال والتوزيع

االحتفاظ بسجالت دقيقة لالنبعاثات من جميع املصادر

منع االنبعاثات كلام أمكن ذلك

تقليل االنبعاثات التي ال ميكن منعها

.تحديد وإصالح املعدات التي ال تعمل بشكل صحيح

تتبع االنبعاثات وأنشطة التخفيف



5

متتد سالسل إمداد الغاز الطبيعي من رؤوس اآلبار إىل العمالء يف املنازل 

والصناعة والرشكات. يوضح الشكل 1 أجزاء سلسلة إمداد الغاز الطبيعي التي 

يركز عليها هذا الدليل. ال يستكشف هذا الدليل خيارات التخفيف لالنبعاثات 

من:

العمليات النهائية من عداد العميل.  •

إسالة الغاز الطبيعي املسال. و  •

نقل الغاز الطبيعي املسال.  •

تنشأ مصادر انبعاث امليثان يف قطاعات النقل والتخزين ومحطات الغاز 

الطبيعي املسال والتوزيع من سلسلة إمداد الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة 

مبا يف ذلك التنفيس واالنبعاثات الهاربة واالحرتاق غري الكامل )انزالق امليثان(. 

تشري الدراسات الحديثة إىل أن النقل والتخزين مسؤوالن عن حوايل ٪14 من 

انبعاثات امليثان من سالسل إمداد الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة، و23٪ 

من انبعاثات سالسل إمداد الغاز الطبيعي يف أوروبا. يُقدر أن التوزيع مسؤول 

عن ٪3 من االنبعاثات يف الواليات املتحدة، و٪59 يف أوروبا .1،2 املعلومات 

الخاصة بصايف املساهمة من عمليات الغاز الطبيعي املسال محدودة.

مثل األجزاء األخرى من سلسلة إمداد الغاز الطبيعي، فإن نطاق معدالت 

االنبعاثات عرب املصادر يف النقل والتخزين والتوزيع منحرف للغاية، حيث 

تكون مجموعات فرعية صغرية من املصادر عالية االنبعاثات مسؤولة عن 

غالبية االنبعاثات من موقع أو نوع مصدر معني.3

تصف األدلة األخرى، التي أعدها املوقعون عىل املبادئ التوجيهية لغاز امليثان، 

بالتفصيل أفضل املامرسات لتقليل انبعاثات امليثان من التنفيس واالنبعاثات 

الهاربة واالحرتاق غري الكامل.4 ومع ذلك، فإن تقليل االنبعاثات من هذه 

املصادر يف النقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع قد 

يتطلب تدابري تخفيف مختلفة. عىل سبيل املثال، قد يكون تحديد الترسبات 

من خطوط األنابيب املدفونة وتقدير كميتها أكرث صعوبة من الترسبات من 

املصادر التي تكون فوق األرض، كام أن تكلفة الوصول إىل ترسب محتمل 

تجعل تكلفة اإلصالح أعىل من تكلفة الترسبات املامثلة فوق سطح األرض.

عندما تنطبق تدابري التخفيف املوضحة يف أدلة أخرى أيضاً عىل النقل 

والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع، يلخص هذا الدليل بإيجاز 

تلك التدابري ويوفر روابط إىل األدلة املناسبة.

املقدمة
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الشكل 1. أجزاء سلسلة إمداد الغاز الطبيعي التي يغطيها هذا الدليل

املقدمة
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تدابري التخفيف

تم تلخيص تدابري التخفيف الخاصة مبنشآت نقل الغاز الطبيعي وتخزينه 

وتوزيعه وإعادة تحويل الغاز الطبيعي املسال إىل غاز يف الجدول 1. بالنسبة 

لكل تدبري تخفيف، يتم توفري نوع االنبعاثات املطبقة والقطاع ونوع املنشأة 

ووصف موجز لتدبري التخفيف.

تم بالفعل وصف العديد من تدابري التخفيف املدرجة يف الجدول 1 يف 

الصفحة التالية يف أألدلة األخرى ملبادئ توجيه امليثان )MGP(.4 يف هذا 

الدليل، تتم اإلشارة إىل تلك األدلة يف العمود األخري من الجدول. إذا كان 

اإلجراء فريداً بالنسبة للنقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال 

والتوزيع، أو تم تطبيقه عىل النقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال 

والتوزيع بطريقة متخصصة، يصف الجدول دراسة الحالة التي يجب الرجوع 

إليها يف القسم التايل من هذا الدليل ملزيد من التفاصيل.

الجدول 1: طرق الكشف عن انبعاثات غاز امليثان

 ذي  الصلة  MGPدليل

ودراسة الحالة

تدابري التخفيف  معدات االنبعاث أو

حدث االنبعاث

الجزء واملرفق مصدر انبعاث غاز امليثان

تحويل األختام الرطبة إىل أختام جافة للتنفيس MGP دليل

 تقليل االنبعاثات أو إعادة توجيه الغاز عند

 ضغط منخفض إىل وحدة اسرتداد أو شعلة أو

مدخل ذو ضغط منخفض

 أختام ضاغط الطرد

املركزي

  النقل

)محطات الضواغط(

 التخزين )محطات

)الضواغط

 محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

)الضواغط(

التنفيس من الضواغط

للتنفيس MGP دليل  االستبدال املنتظم لحشو عمود الضاغط )يعتمد

)بشكل مثايل عىل معدالت االنبعاث املقاسة

 إعادة توجيه الغاز املنّفس إىل وحدات االسرتداد

أو استخدامه كوقود

إعادة توجيه الغاز املنّفس إىل الشعلة

 حشو عمود الضاغط

الرتددي

 للتنفيس MGP دليل

ودليل األجهزة الهوائية؛

 للتصميم MGP دليل

الهنديس والبناء

 التبديل إىل بوادئ املحرك الكهربائية وتجنب

 البوادئ التي تعمل بالغاز يف مرحلة التصميم

إن أمكن

تقليل عمليات البدء إذا كان ذلك ممكناً

 التوجيه إىل وحدة استعادة الغاز )مفضل( أو

)الشعلة )إذا كان مسموحاً به

 بادئ الضاغط الذي يعمل

الغاز

 لألجهزة MGP دليل

الهوائية

استخدام مضخات كيميائية تعمل بالكهرباء  املضخات )عىل سبيل

 املثال، حقن مواد ذات

)رائحة

النقل

التخزين

 محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

التنفيس

 لألجهزة MGP دليل

الهوائية

تجنب امليثان خالل مرحلة التصميم

التخلص من األجهزة عالية االستنزاف

 التبديل إىل أجهزة تعمل بالهواء املضغوط أو

 تعمل بالكهرباء أو ميكانيكياً أو أجهزة ذات

انبعاث منخفض جداً

 أجهزة تحكم هوائية

تعمل بالغاز
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 ذي  الصلة  MGPدليل

ودراسة الحالة

تدابري التخفيف  معدات االنبعاث أو

حدث االنبعاث

الجزء واملرفق مصدر انبعاث غاز امليثان

للتنفيس MGP دليل

 دراسة الحالة 6

 التبديل إىل التجفيف املنخفض االنبعاث أو

 بدون انبعاثات )مثل الفصل عند درجة حرارة

)منخفضة

تحسني دوران الجليكول وخزانات الفالش

 توصيل غاز الفالش لجهاز التجفيف بوحدات

اسرتداد البخار أو استخدامه كوقود

 توجيه الغاز املنّفس يف املجدد إىل الشعلة، إن

أمكن

املجففات التخزين التنفيس

دراسة الحالة 7

 للتصميم MGP دليل

الهنديس والبناء

تركيب وصالت الفصل الجافة

 استخدام النيرتوجني لتطهري خراطيم الغاز

الطبيعي املسال

 تركيب نظام لتبادل األبخرة بني الخزانات

ومركبات الخزانات

 تحميل شاحنة الغاز

الطبيعي املسال

 محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

التنفيس

دراسة الحالة 1

دراسة الحالة 2

دراسة الحالة 3

دراسة الحالة 4

 لإلصالحات MGP دليل

 MGP التشغيلية ودليل

للحرق

 خفض الضغط يف خط األنابيب بالسامح

باستخدام املستهلك

 إعادة توجيه الغاز إىل شبكة موجودة بضغط

أقل أو استخدامه كوقود

إعادة الضغط

محطات الضواغط املتنقلة

 الحرق، إذا كان مسموحاً به ومخططاً له )ولكن

)ليس ممكناً دامئاً يف حالة الطوارئ

 تركيب معدات توصيل لتقصري جزء خط األنابيب

املعني؛ استخدام صاممات العزل لتقليل التأثري

 إجراء اتصاالت جديدة وإصالحها بالتفريعات

عىل الساخن

 إعادة توجيه الغاز الطبيعي إىل موقد مدخنة

 األنابيب أو املؤكسد الحراري أو املشاعل إن

أمكن

 أو تقنيات ،)ILI( استخدام الفحص املبارش

"الكواشط الذكية" بدالً من االختبارات املائية

 إصالحات خطوط

األنابيب

األشغال والصيانة

إزالة الضغط والتفريغ

التطهري والتشغيل

النقل

التوزيع

مرافق التخزين

التنفيس

تدابري التخفيف
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 ذي  الصلة  MGPدليل

ودراسة الحالة

تدابري التخفيف  معدات االنبعاث أو

حدث االنبعاث

الجزء واملرفق مصدر انبعاث غاز امليثان

دراسة الحالة 8 التشغيل بالتفريغ يف التوزيع التشغيل املبديئ التوزيع التنفيس

دراسة الحالة 9

دراسة الحالة 10

 الربامج والسياسات لتجنب الرضر الناتج عن

 طرف ثالث، وتركيب صاممات التدفق الزائد يف

خطوط الخدمة

 رضر الطرف الثالث

وانبعاث الغاز الناتج

التوزيع التنفيس

دراسة الحالة 5

 للترسبات MGP دليل

 ودليل اإلصالحات

التشغيلية

مراقبة سالمة البرئ

 وبرامج )LDAR( برامج كشف وإصالح الترسب

)DI&M( الفحص والصيانة املوّجهني

 مكونات فوهة البرئ وقاع

البرئ

 التخزين )التخزين تحت

)األرض

 االنبعاثات الهاربة

 والتنفيس )التخزين،

)عمليات اآلبار

 انظر املعيار األورويب5

EN 1473

 للتصميم MGP دليل

الهنديس والبناء

 اسرتداد الغاز املتبخر )عىل سبيل املثال، تثبيت

 عايل الضغط لحقن الغاز املتبخر BOG ضواغط

)الغري قابل لالسرتداد يف شبكة الغاز

)BOG( الغاز املتبخر  محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

التنفيس والحرق

 لترسبات MGP دليل

املعدات؛

 MGP  ودليل 

لإلصالحات التشغيلية

 وبرامج )LDAR( برامج كشف وإصالح الترسب

)DI&M( الفحص والصيانة املوّجهني

.استبدال املعدات أو األنابيب املعرضة للترسب

املعدات وأنابيب التوزيع النقل

التخزين

 محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

التوزيع

االنبعاثات الهاربة

 الستخدام MGP دليل

الطاقة

تركيب وحدات تحكم آلية لنسبة الهواء/الوقود

تقليل عدد عمليات بدء التشغيل

 زيادة كفاءة االحرتاق للمحركات التي تعمل

بالغاز الطبيعي

 استخدام الطاقة يف

 املحركات والتوربينات

والسخانات

النقل

التخزين

 محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

التوزيع

 االحرتاق غري الكامل

))انزالق امليثان

 للحرق MGP دليل

 للتصميم MGP دليل

الهنديس والبناء

تقليل الحرق باستخدام الغاز

 تحسني كفاءة االحرتاق عن طريق تغيري رأس

الشعلة أو تركيب أنظمة إشعال الشعلة

تنظيم ضغط الشعلة

 استخدام النيرتوجني بدالً من الغاز الطبيعي إذا

تم تطهري نظام الشعلة باستمرار

املشاعل

 التحسني املستمر لـ

MGP

تحقيق التحسني املستمر يف إدارة امليثان الجميع النقل

التخزين

 محطات إعادة تحويل

 الغاز الطبيعي املسال

إىل غاز

التوزيع

الجميع

تدابري التخفيف
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تصف دراسات الحالة التالية تدابري التخفيف ملحطات الضواغط الكبرية؛ 

خطوط األنابيب ذات القطر الكبري واملدفونة والضغط العايل ومنشآت تخزين 

الغاز الطبيعي ومحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي املسال إىل غاز ومقاييس 

بوابة املدينة ومحطات التنظيم واألنابيب املدفونة )خطوط األنابيب( وخطوط 

الخدمة وعدادات العمالء.

دراسات الحالة

وصف دراسات الحالة

)ضخ خطوط األنابيب بضواغط محمولة قبل الصيانة )النقل :دراسة الحالة 1

)استعادة غاز التفريغ يف محطات الضواغط باستخدام الضواغط الدامئة )النقل والتخزين :دراسة الحالة 2

)الحرق بدالً من التنفيس للصيانة )النقل :دراسة الحالة 3

)التفريعات عىل الساخن لتوصيالت خطوط األنابيب )النقل :دراسة الحالة 4

)مراقبة مرافق التخزين تحت األرض )التخزين تحت األرض :دراسة الحالة 5

)تقليل االنبعاثات من املجففات باستخدام ضغط البخار والفصل بدرجة حرارة منخفضة إلزالة املاء )تخزين تحت األرض :دراسة الحالة 6

 تقليل االنبعاثات من خالل تصميم محطات الغاز الطبيعي املسال وأنظمة تحميل شاحنات الغاز الطبيعي املسال )محطات

)الغاز الطبيعي املسال

:دراسة الحالة 7

)التشغيل مبضخات التفريغ )التوزيع :دراسة الحالة 8

)تجنب االنبعاثات الناتجة عن رضر طرف ثالث )التوزيع :دراسة الحالة 9

)تركيب صاممات التدفق الزائد يف خطوط الخدمة )التوزيع :دراسة الحالة 10
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دراسة الحالة 1: ضخ خطوط األنابيب بضواغط محمولة 
قبل الصيانة )النقل(

دراسة الحالة: ميكن ألنابيب النقل الكبرية أن تخفف الضغط، باستخدام 

ضواغط محمولة، لخفض الضغط يف ضغط خط األنابيب قبل أعامل 

الصيانة. تستخدم العديد من الرشكات هذه التقنية.

Works

Su
ct

io
n

D
is

ch
ar

ge

Gas to remove

وصف اإلجراءات: عندما تكون هناك حاجة إىل صيانة أجزاء من 

خط األنابيب، يقوم املشغلون بحجب أصغر جزء ممكن من خط 

األنابيب وإزالة الضغط منه عن طريق تنفيس الغاز الطبيعي يف الجو. 

بالنسبة لخط أنابيب كبري القطر وعايل الضغط، قد يكون حجم الغاز 

املنّفس كبرياً. عىل سبيل املثال، لكل كيلومرت من خط أنابيب ذو 48 بوصة 

عند 60 بار، يتم تنفيس 78000 مرت مكعب من الغاز. حيثام كان ذلك 

ممكناً بشكل معقول، ميكن ملشغيل خطوط األنابيب خفض ضغط الغاز 

عن طريق سد جزء من خط األنابيب املتأثر والسامح للعمالء بسحب 

الغاز قبل التنفيس. بالنسبة ألنشطة الصيانة يف خطوط األنابيب ذات 

القطر الكبري والضغط العايل، ميكن للمشغلني أيضاً تقليل التنفيس 

باستخدام ضاغط متنقل إلزالة الغاز من قسم خط األنابيب املراد تنفيسه 

وإعادة ضغطه يف قسم قريب. يُعرف هذا باسم طريقة إعادة الضغط.

النتيجة: ميكن لبعض الضواغط املحمولة سحب ضغط الخط إىل 0 بار، 

مام يقلل انبعاثات التنفيس بنسبة قريبة جداً من ٪100. يف عام 2018، 

استخدمت رشكة Teréga طريقة إعادة الضغط أربع مرات ووفرت 57000 

مرت مكعب من الغاز الطبيعي الذي كان سيطلق يف الجو لوال ذلك. يف عام 

2018، استخدمت رشكة سنام ثالثة عرش تدخالً مع الضواغط املتنقلة، 

مام أدى إىل توفري 5،360،000 مرت مكعب من الغاز. يف عام 2019، وفرت 

سنام 3،380،000 مرت مكعب من الغاز باستخدام الضواغط املتنقلة )مثاين 

تدخالت(. تستخدم رشكة GRTgaz مزيجاً من ثالث تقنيات–  خفض 

ضغط خط األنابيب من خالل استهالك الغاز، واستخدام ضاغط متنقل، 

ويف بعض األحيان، عن طريق الحرق، إذا كان مكلفاً للغاية من حيث 

الوقت والطاقة إعادة ضغط الكمية الصغرية املتبقية من الغاز يف خط 

األنابيب. يف عامي 2018 و 2019، وفرت GRTgaz  90٪ من الغاز الذي كان 

من املمكن أن يتم تنفيسه، وهو ما ميثل مثانية ماليني مرت مكعب يف عام 

2018 وخمسة ماليني مرت مكعب يف عام 2019، مع ٪40 من االنخفاض 

بسبب االستهالك، و ٪45 بسبب إعادة الضغط و 5 ٪ بسبب الحرق.

التكاليف: تعتمد تكاليف إعادة ضغط الغاز باستخدام ضاغط متنقل 

عىل حجم الغاز املعاد ضغطه ومدة العملية. يبلغ متوسط تكلفة 

استخدام ضاغط واحد حوايل 70000 يورو. نظراً ألن هذه العملية تستغرق 

ا عدة أيام، فهي غري مناسبة لكل الحاالت. وقتاً، غالبً

الدروس املستفادة: يعد استخدام عملية تخفيف الضغط لخفض 

الضغط يف خط األنابيب قبل إجراء الصيانة واإلصالحات طريقة فعالة 

لتقليل االنبعاثات.

.GRTgaz و Teréga وSnam  املصدر: معلومات قدمتها رشكة

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 2: استعادة غاز التفريغ يف محطات 
الضواغط باستخدام الضواغط الدامئة )النقل والتخزين(

دراسة الحالة: تدير Snam شبكة كبرية من خطوط األنابيب، مبا يف 

ذلك مرافق التخزين. لقد أدخلوا مامرسة تقلل من التنفيس للصيانة 

باستخدام ضاغط دائم لتوصيل الغاز الذي قد يتم تنفيسه يف نظام 

الضغط العايل.

وصف اإلجراءات: عندما يتم إخراج الضواغط أو خطوط األنابيب يف 

محطات الضواغط من الخدمة ألغراض التشغيل أو الصيانة، يتم تخفيف 

ضغط الغاز عن طريق التنفيس. ميكن تجنب هذا االنبعاث عن طريق 

توجيه الغاز بدالً من ذلك إىل نظام ضغط منخفض متصل أو قريب، أو 

باستخدام ضاغط يعمل بالكهرباء إلعادة توجيه الغاز.

النتائج: حيثام كان ذلك ممكناً بشكل معقول، تقوم Snam بتثبيت 

الضواغط التي تعمل بالطاقة الكهربائية يف محطات الضواغط إلعادة 

توجيه غالبية الغاز الذي قد يتم تنفيسه أثناء التفريغ إىل صهريج 

تخزين مؤقت يف شبكة عالية الضغط. يقلل ذلك من التنفيس لبضعة 

بارات من ضغط الغاز. يبلغ الحد من الغاز املنّفس حوايل ٪90 لكل تدخل. 

يف عام 2018، كان حجم الغاز الطبيعي الذي تم توفريه عن طريق تجنب 

التنفيس حوايل 260.000 مرت مكعب، ويف عام 2019 كان الغاز املوفر حوايل 

229.000 مرت مكعب. تعتمد تكاليف وحجم الغاز الذي يتم توفريه عىل 

ظروف التشغيل )الغاز النموذجي الذي يتم توفريه هو حوايل 30-50.000 

مرت مكعب سنوياً لكل تركيب(.

التكاليف: ما يصل إىل حوايل مليوين يورو.

الدروس املستفادة: هذه طريقة فعالة لتقليل االنبعاثات. ومع ذلك، فإن 

التكلفة مرتفعة، وقد متت املوافقة عىل هذا اإلجراء بشكل أسايس ألسباب 

بيئية، وليس لتكلفة الغاز الذي تم توفريه. التخفيضات يف انبعاثات 

امليثان خاصة باملوقع وتعتمد عىل ضغط تشغيل الضواغط أو خطوط 

األنابيب التي يتم تفريغها. ميكن أن تكون مالءمة هذا اإلجراء محدودة 

بسبب املساحة الالزمة لرتكيب الضاغط والتكلفة، والتي ميكن أن تكون 

كبرية مقارنة بقيمة الغاز الطبيعي الذي تم توفريه.

املصدر: املعلومات التي قدمتها سنام.

دراسات الحالة
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دراسة الحالة رقم 3: الحرق بدالً من التنفيس للصيانة 
)النقل(

Teréga دراسة الحالة: أفضل مامرسات حرق رشكة

وصف اإلجراءات: Teréga، وهي رشكة تشغل نظام نقل، تقوم بانتظام 

بعمل يتطلب تنفيس الغاز من خطوط األنابيب. إذا كان ال ميكن نقل 

الغاز إىل نظام مضغوط آخر، أو بقي غاز يف خط أنابيب بعد إعادة 

الضغط، فإن الحرق يقلل من تأثري غازات االحتباس الحراري لغاز التنفيس 

عن طريق تحويل امليثان إىل ثاين أكسيد الكربون.

أجرت Teréga عدة اختبارات الكتساب الخربة يف الحرق. يكون الحرق 

صاخباً وينتج لهباً بارتفاع عدة أمتار، لذلك ال ميكن استخدامه إال مع 

كميات صغرية من الغاز خالل فرتة زمنية قصرية، وعادة ما تكون أقل 

من ساعتني.

يتكون نظام الحرق املتنقل من أنابيب مرنة لالتصال بشبكة الغاز، وخط 

خفض الضغط )الذي ميد الغاز إىل 8 بار ويسمح بإشعال 2800 مرت مكعب 

من الغاز يف الساعة(، والشعلة نفسها.

النتائج: يف عام 2018، تم استخدام شعلة Teréga املحمولة ثالث مرات. 

بلغ إجاميل كمية الغاز املشتعل 39800 مرت مكعب، وهو ما يعادل حوايل 

900 طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون.

التكاليف: مل يبلغ عنها

الدروس املستفادة: طرق إعادة الضغط والتفريغ األخرى محدودة 

بالضغط الفني األدىن )ضغط التسليم للعمالء، ضغط الشفط إلعادة 

الضغط، إلخ(. وبالتايل، يبقى الغاز يف األنبوب والذي قد ينطلق يف 

 Teréga الغالف الجوي. أكدت االختبارات أن اإلشعال كان وسيلة ملساعدة

عىل تقليل انبعاثات الكربون، ويف عام 2018، استثمرت Teréga يف 

توهج متنقل.

.Teréga املصدر: معلومات قدمتها

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 4: التفريعات عىل الساخن لتوصيالت 
خطوط األنابيب )النقل(

دراسة الحالة: تدير Snam شبكة كبرية من خطوط أنابيب النقل 

وتستخدم التفريع عىل الساخن لتجنب الحاجة إىل تنفيس الغاز عند 

إجراء توصيالت جديدة بخط األنابيب.

وصف اإلجراءات: غالباً ما يلزم إجراء توصيالت جديدة بخطوط األنابيب 

لتوسيع شبكة النقل الحالية أو تعديلها. تاريخياً، كان هذا يتطلب 

إغالق جزء من الشبكة وإطالق الغاز يف الجو. ينتج عن هذا اإلجراء، الذي 

يشار إليه باسم ربط إغالق التشغيل، انبعاثات غاز امليثان وفقدان الغاز 

الطبيعي. التفريع عىل الساخن هو إجراء بديل يقوم بإجراء اتصال جديد 

لخط األنابيب بينام يظل خط األنابيب يف الخدمة. يتضمن التفريع عىل 

الساخن إرفاق وصلة فرعية وصامم عىل السطح الخارجي لخط األنابيب 

قبل قطع جدار خط األنابيب داخل الفرع. يؤدي ذلك إىل تجنب فقدان 

الغاز الطبيعي وانبعاثات امليثان وتجنب حدوث اضطرابات للعمالء.

النتائج: تطبق Snam تقنيات التفريع عىل الساخن حيثام كان ذلك 

ممكناً بشكل معقول، خاصة عندما يكون عدد كبري من العمالء متصلني.

يف عام 2018، وفرت ستة إجراءات التفريع عىل الساخن 1.700.000 مرت 

مكعب من الغاز )14 ٪ تقليل يف انبعاثات التنفيس(. يف عام 2019، وفر 

التفريع عىل الساخن 1.030.000 مرت مكعب من الغاز.

التكاليف: متوسط التكلفة اإلجاملية لكل إجراء، مبا يف ذلك تكاليف 

العاملة، هو 70000 يورو.

الدروس املستفادة: عىل الرغم من أن هذه التقنية تُطبق عىل نطاق واسع 

وتعترب مامرسة شائعة يف صناعة النفط والغاز، إال أنه يجب تقييم كل 

تفريع ساخن عىل حدة. يجب استخدام إجراءات لحام املحددة لضامن 

عمليات آمنة.

املصدر: البيانات املقدمة من سنام.

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 5: مراقبة مرافق التخزين تحت األرض 
)التخزين تحت األرض(

دراسة الحالة: تنفيذ "نظام إدارة سالمة لآلبار" وتدابري التخفيف.

وصف اإلجراءات: يعتمد نظام إدارة سالمة البرئ عىل مبدأ الحاجزين، مام 

يعني أنه يجب ضامن حاجزين )بني الغاز داخل البرئ وخارجه( يف جميع 

مراحل دورة حياة البرئ. يأخذ نظام اإلدارة هذا يف االعتبار املعايري الدولية 

مثل

 .9API RP 1171 8 وEN1918 7 وISO 16530 6 وNORSOK D-010 

الهدف الرئييس إلدارة سالمة البرئ هو السالمة، ولكنه مينع أيضاً انبعاثات 

امليثان. يحدد نظام اإلدارة األدوار واملسؤوليات واملعايري والسياسات 

واملامرسات واإلجراءات الخاصة بتشغيل اآلبار بأمان وتقليل املخاطر 

عىل البيئة.

تشمل املامرسات:

تعزيز املراقبة؛  •

إدارة املخاطر.  •

صيانة البرئ. و  •

برامج LDAR عىل فوهة البرئ.  •

النتيجة: تشمل العمليات املتضمنة يف مراقبة ومراجعة سالمة البرئ 

والكشف املعزز النبعاثات امليثان ما ييل

استخدام أنظمة مراقبة الضغط الكتشاف مشاكل قاع البرئ يف وقت   •

مبكر

زيادة وترية صيانة معدات اآلبار ملراعاة التآكل  •

املراقبة املتكررة لالنبعاثات من املعدات فوق األرض  •

تحديد مؤرشات األداء الرئيسية )مقاييس لتقييم األداء(  •

تجميع جميع السجالت املتاحة ذات الصلة بالسالمة امليكانيكية   •

للبرئ

اختبار سالمة البرئ  •

إنتاج خطط مكتوبة إلدارة املخاطر  •

وضع ضغوط للتشغيل اآلمن للغطاء واألنابيب املوجودة  •

تقييم املخاطر قبل العمل فوق اآلبار، أو سد اآلبار والتخيل عنها،   •

ومراعاة اآلبار القدمية التي مل تعد مستخدمة.

التكاليف: تبلغ تكلفة تنفيذ نظام إدارة سالمة جيد مع دعم خارجي ما 

بني 100000 و500000 يورو

الدروس املستفادة: يُعتقد أن العديد من خطوات املراقبة هذه قادرة 

عىل تحديد املشكالت األولية، وبالتايل ميكنها تجنب التنفيس وحتى منع 

اإلخفاقات الكارثية. يقوم العديد من املشغلني بالفعل بتطبيق مامرسات 

إدارة املخاطر هذه يف عملياتهم.

.Teréga و Snam و Enagás املصدر: معلومات مقدمة من

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 6: تقليل االنبعاثات من املجففات باستخدام 
ضغط البخار والفصل بدرجة حرارة منخفضة إلزالة املاء 

)التخزين(

دراسة الحالة: هناك طريقة بديلة إلزالة املياه من الغاز املسحوب من 

منشأة تخزين تحت األرض وهي استخدام عملية إزالة املكثفات بدالً من 

مجففات الجليكول. يعمل التربيد بضغط البخار أو الفصل بدرجة حرارة 

منخفضة )عملية LTS( عىل تكثيف السوائل واملاء يف الغاز الطبيعي 

وإزالتها من تيار الغاز.

وصف اإلجراءات: هناك طريقتان لتربيد تيار الغاز املسحوب من منشأة 

تحت األرض. األوىل هي عملية التربيد بضغط البخار باستخدام مربد 

متداول مثل الربوبان. يدخل الربوبان إىل ضاغط التربيد عىل شكل بخار. 

يتم ضغط البخار ويخرج من الضاغط شديد السخونة. يتكثف البخار 

شديد السخونة إىل سائل ويتمدد السائل برسعة، مام يتسبب يف تبخر 

رسيع وتربيد تلقايئ. يتم إرسال خليط الربوبان السائل والبخار البارد إىل 

مبادل حراري حيث يتم سحب الحرارة من الغاز الطبيعي ويتم تبخري 

مادة التربيد متاماً. مير الغاز املربد باملياه املكثفة عرب فاصل أو "مزيل ماء" 

مام يزيل املاء من الغاز الطبيعي.

الطريقة الثانية هي عملية فصل بدرجة حرارة منخفضة باستخدام صامم 

Joule-Thomson )J-T( )يف الصورة(. تم تصميم العملية إلجبار تيار 

الغاز عرب صامم J-T، حيث ينخفض تيار الغاز يف الضغط ودرجة الحرارة. 

بعد صامم J-T، يتدفق تيار الغاز املربد مع املاء املكثف عرب فاصل بدرجة 

حرارة منخفضة يزيل املاء املكثف من الغاز. تتطلب هذه العملية فرقاً 

كبرياً يف الضغط بني مدخل J-T Valve واملخرج إىل باقي نظام الغاز. 

النتائج: ال تنطبق تقنية LTS إال يف املصانع التي يوجد فيها فرق كبري يف 

الضغط بني آبار التخزين وخط األنابيب )عىل سبيل املثال، برئ 120 بار 

وخط أنابيب 20 باراً(. حيثام كان ذلك ممكناً بشكل معقول، تستخدم 

Snam نظام تربيد مع الربوبان، أو عملية فصل منخفضة الحرارة، بدالً من 

ر التوفري يف انبعاثات امليثان، مقارنًة باستخدام  مجففات الجليكول. يُقدَّ

مجففات الجليكول بحوايل 10.000 مرت مكعب سنوياً لكل موقع تخزين.

التكاليف: مل يبلغ عنها

الدروس املستفادة: يفضل استخدام هذا النهج يف مرحلة التصميم.

املصدر: املعلومات التي قدمتها سنام.

دراسات الحالة



17

دراسة الحالة 7: تقليل االنبعاثات يف محطات الغاز 
الطبيعي املسال وأنظمة تحميل شاحنات الغاز الطبيعي 

املسال )محطات الغاز الطبيعي املسال(

دراسة الحالة: استخدمت Enagás أفضل املامرسات لتقليل االنبعاثات يف 

ثالث محطات إلعادة تحويل الغاز الطبيعي املسال إىل غاز.

وصف اإلجراءات: تصنف Enagás انبعاثات امليثان إىل ثالث فئات: 

االنبعاثات الهاربة، واالنبعاثات من التنفيس واالحرتاق غري الكامل )انزالق 

امليثان(. اعتامداً عىل نوع االنبعاث واملعدات املعنية، يتم تطبيق تدابري 

تخفيف محددة يف محطات الغاز الطبيعي املسال.

التخفيف من االنبعاثات الهاربة  •

منذ عام 2020، يتم إجراء برامج LDAR كل عام يف جميع محطات 

الغاز الطبيعي املسال التي تديرها Enagás يف إسبانيا )برشلونة، 

قرطاجنة، هويلفا(. خالل برامج LDAR، يتم إصالح االنبعاثات 

الهاربة بطريقتني:

1( اإلصالحات املتوازية – اإلصالحات التي يتم إجراؤها يف نفس وقت 

أنشطة الكشف والقياس )عىل سبيل املثال، إعادة ربط التوصيالت 

والتعديالت الرسيعة(.

2( اإلصالحات املخطط لها – اإلصالحات التي تم إجراؤها بعد الكشف 

عنها، والتي ال ميكن إصالحها يف ذلك الوقت وتم تضمينها يف خطة 

الصيانة. يتم تنفيذ هذه اإلصالحات بشكل عام قبل نهاية العام، ما مل 

تكن هناك حاجة إىل عمل كبري.

تستخدم Enagás كاشفاً محموالً )مستشعر نقطي( يف التشغيل 

اليومي ملحطات الغاز الطبيعي املسال وأثناء بدء التشغيل 

وأثناء الصيانة.

التخفيف من االنبعاثات الناتجة عن التنفيس  •

تطبق Enagás مجموعة كبرية ومتنوعة من عمليات التخفيف من 

مرحلة التصميم )التخلص من املواد الهوائية التي تعمل بالغاز(، إىل 

تحسني ضغط الخزان، ومراقبة حشو عمود املكبس )عىل ضاغط الغاز 

املتبخر(، وتبادل بخار تحميل شاحنة الغاز الطبيعي املسال، وتطهري 

الخراطيم وأذرع الغاز الطبيعي املسال بالنيرتوجني قبل الفصل 

وصالت الفصل الجافة )يف الصورة( يف مرافق تحميل شاحنات الغاز 

الطبيعي املسال، واستخدام التفريعات عىل الساخن.

)BOG( الحد من تنفيس الغازات املتبخرة  •

خالل مرحلة تصميم محطات الغاز الطبيعي املسال الثالثة، نفذت 

Enagás وحدات اسرتداد BOG الستعادة وضغط وإرسال BOG إىل 

وحدة إعادة التكثيف لتحويلها إىل غاز طبيعي مسال. يف عام 2015، 

قامت Enagás برتكيب ضواغط BOG عالية الضغط )يف الصورة( 

لحقن BOG الغري قابل لالسرتداد يف الشبكة أثناء عمليات التحميل 

والتفريغ وأوضاع اإلرسال الصفرية أو املنخفضة.

النتيجة: منذ عام 2013، انخفض إجاميل انبعاثات امليثان بنسبة 89٪، 

وانخفضت االنبعاثات الهاربة بنسبة ٪55 واالنبعاثات الناتجة عن 

التنفيس بنسبة 98٪.

التكاليف: تبلغ تكلفة مشاريع LDAR يف كل محطة غاز طبيعي مسال 

حوايل 15000 يورو سنوياً. ترتاوح تكاليف املعدات الالزمة ألحدث مشاريع 

التخفيف يف محطات Enagás  للغاز الطبيعي املسال من 7 إىل 10 ماليني 

يورو لكل ضاغط BOG عايل الضغط ومتوسط 20.000 يورو لوصالت 

الفصل الجافة يف كل منشأة لتحميل شاحنات الغاز الطبيعي املسال.

الدروس املستفادة: يف محطات الغاز الطبيعي املسال، حيث تعمل 

املعدات يف ظل تغريات كبرية يف درجات الحرارة، فإن وجود برامج 

LDAR السنوية هو إجراء التخفيف الرئييس لتقليل االنبعاثات الهاربة. 

تعترب إجراءات التخفيف لتقليل التنفيس واستعادة الغاز الطبيعي 

املسال من الطرق الفعالة لتقليل االنبعاثات.

.Enagás املصدر: معلومات مقدمة من

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 8: تشغيل مضخات التفريغ )التوزيع(

دراسة الحالة: أنشأت NEDGIA )رشكة توزيع الغاز يف إسبانيا( مامرسة 

لتشغيل الشبكات باستخدام مضخات التفريغ. هذا يتجنب الحاجة إىل 

"تطهري" الغاز الطبيعي يف الجو إلزالة الهواء يف أقسام األنابيب الجديدة 

قبل وضعها يف الخدمة.

وصف اإلجراءات: يؤدي إنشاء قسم شبكة جديد وتشغيله إىل انبعاثات 

غاز امليثان أثناء عملية التطهري قبل الضغط عىل القسم الجديد بالغاز.

مبجرد االنتهاء من اختبار اإلحكام يف قسم الشبكة الجديد بنجاح، ولكن 

قبل بدء التشغيل، يتم تنقية الهواء الداخيل باستخدام مضخة تفريغ، 

والتي تستخرج الهواء من القسم الجديد. بعد ذلك، يتم ضغط القسم 

بالغاز دون إطالق أي غاز.

Vacuum Pump

Air

Connection Valve 
(Closed)

Main Network

New Network 
Section

النتيجة: نتيجة لهذه املامرسة، ال يتم إطالق غاز امليثان يف الجو عند 

تشغيل قسم جديد من خط األنابيب الرئييس.

التكاليف: التكاليف منخفضة وهي فقط لتكلفة رشاء مضخات التفريغ 

وتكاليف العاملة للمشغل.

 الدروس املستفادة: ميكن تشغيل أقسام جديدة من شبكة خطوط 

األنابيب الرئيسية دون إطالق غاز امليثان يف الجو. هناك وفورات مهمة يف 

حجم الغاز الطبيعي الذي كان من املمكن أن يتم تنفيسه أثناء عملية 

التطهري. 

.NEDGIA املصدر: عروض "أفضل املامرسات لتشغيل الشبكة" من قبل

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 9: تجنب االنبعاثات الناتجة عن رضر طرف 
ثالث )التوزيع(

 )Gaz Réseau Distribution France )GRDF دراسة الحالة: تتخذ رشكة

إجراءات وقائية لتجنب انبعاثات غاز امليثان الناتجة عن رضر طرف ثالث 

)TPD(

وصف اإلجراءات: ميكن أن تترضر خطوط التوزيع الرئيسية وخطوط 

الخدمات الخاصة بـ GRDF نتيجة لألعامل غري مرتبطة بها يف املنطقة 

املجاورة. يرتبط ثلث انبعاثات غاز امليثان من GRDF تقريباً كل عام 

بأرضار من طرف ثالث. لعدة سنوات، نفذت GRDF خطة لتقليل رضر 

الطرف الثالث. اإلجراءات الرئيسية للخطة تشمل ما ييل.

تنفيذ التحليل والتعليقات بعد حدوث رضر من طرف ثالث  •

تحسني دقة الخرائط واملواقع الجغرافية للشبكة  •

إنشاء رشاكات مع أصحاب املصلحة املعنيني مثل االتحاد الوطني   •

 Fédération Nationale des Travaux Publics -( لألعامل املدنية

FNTP( أو السلطات املحلية

رفع مستوى الوعي العام مبخاطر الرضر من طرف ثالث  •

تحسني معايري اختيار املقاولني الخارجيني لتجنب حدوث رضر   •

للطرف األول والثاين، وأحياناً استخدام محركات التنفس الطبيعي بدالً 

من املجارف امليكانيكية

مراقبة الرشكات املسؤولة عن األرضار املتكررة  •

عالمات إلبالغ األطراف الثالثة بوجود منشآت غازية  •

تحديد مؤرشات األداء الرئيسية لتقييم األداء الداخيل. و  •

الحد من تأثري انبعاثات غاز امليثان املتعلقة بالرضر عىل خط الخدمة   •

باستخدام أجهزة الحامية التي توقف تدفق الغاز تلقائياً

النتائج: منذ عام 2008، نتيجة لإلجراءات املشرتكة التي نفذتها مؤسسة 

GRDF وأصحاب املصلحة، انخفض عدد حوادث أرضار األطراف الثالثة 

عىل خطوط التوزيع الرئيسية وخطوط الخدمات بنسبة ٪50. فيام زاد 

عدد املواقع حول شبكات الغاز بشكل ملحوظ. انخفض عدد حوادث رضر 

الطرف الثالث إىل أقل من 3000 يف عام 2019.

تم تدريب حوايل 18000 موظف يف السلطات املحلية و56000 موظف يف 

رشكات األشغال املدنية. 

التكاليف: مل يبلغ عنها

الدروس املستفادة: تواجه GRDF زيادة مستمرة يف األعامل املدنية حول 

شبكة الغاز. عىل الرغم من أن نسبة األداء الداخيل "عدد رضر الطرف 

الثالث / عدد إعالنات العمل" انخفضت بشكل كبري نتيجة إلجراءات 

 GRDF ظلت القيمة املطلقة لرضر الطرف الثالث ثابتة. تتابع ،GRDF

إجراءاتها بشأن رضر الطرف الثالث، وخاصة الخدمات التي متثل ٪80 من 

رضر الطرف الثالث العاملي.

.GRDF املصدر: معلومات مقدمة من

دراسات الحالة
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دراسة الحالة 10: تركيب صاممات التدفق الزائد يف خطوط 
الخدمة )التوزيع(

دراسة الحالة: تقوم GRDF برتكيب صاممات التدفق الزائد يف خطوط 

خدمة البويل إيثيلني )PE( الحالية. تعمل هذه عىل تقليل االنبعاثات عند 

تلف خطوط الخدمة.

وصف اإلجراءات: عند تلف أحد خطوط الخدمة، كلام تم قطع تدفق 

الغاز بشكل أرسع، قلت االنبعاثات. يعد القطع التلقايئ أرسع من إرسال 

فني لالستجابة لحالة الطوارئ. تقوم GRDF بتثبيت أجهزة قطع التدفق 

التلقايئ يف خطوط خدمة PE الخاصة بها إليقاف التدفق عند حدوث 

تلف. منذ عام 2000، تم تجهيز جميع خطوط الخدمة الجديدة بهذه 

األجهزة. قامت GRDF أيضاً بحملة لتعديل األجهزة يف الخطوط الحالية. 

هذا ال يتطلب فاصل وال ينقطع تدفق الغاز. تختار GRDF املناطق التي 

بها أعىل تأثريات محتملة للرضر لعمليات التعديل التحديثي األوىل.

استهدفت GRDF يف البداية مناطق الشبكة التي من شأنها أن تستفيد 

أكرث. عىل سبيل املثال، اختارت GRDF املناطق املعروفة بأنها معرضة 

بشكل خاص ألعامل تخريبية مثل التحطيم، واملناطق الحرضية ذات 

الكثافة العالية من مواقع البناء، واملناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

النتائج: يف عام 2019 أوقفت هذه األجهزة تدفق الغاز يف ٪14 من حاالت 

تلف الشبكة. أدى هذا إىل تجنب انبعاثات غاز امليثان الكبرية، حيث 

أن األرضار التي لحقت بالشبكة متثل ٪30 من إجاميل انبعاثات امليثان 

.GRDF من

التكاليف: مل يبلغ عنها.

املعلومات املستفادة: تواصل GRDF زيادة استثامراتها يف تحديث 

الشبكة، وتركز عىل أنواع محددة من الشبكات لتحسني األمان من خالل 

إضافة 10000 صامم جديد للتدفق الزائد إىل خطوط الخدمة الحالية كل 

عام، بهدف زيادة إىل 20000 يف السنة بحلول عام 2023. 

.GRDF املصدر: معلومات مقدمة من

Service Box

Insertion

Excess valve in place

Service Line

Insertion in the Service Line
- Trenchless
- No interruption of gas flow

دراسات الحالة
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تسمح قامئة التحقق التالية للمشغل بتقييم التقدم املحرز يف تقليل االنبعاثات يف النقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع. قد يختار 

املشغل تنفيذ هذه األنشطة والتدابري عرب جميع املرافق أو البدء فقط مبنطقة محددة.

قامئة التحقق

 النسبة املئوية

للمنشآت املشاركة
املكتمل قامئة التحقق

االحتفاظ بسجالت دقيقة لالنبعاثات من جميع املصادر

األنشطة

العامة

منع االنبعاثات كلام أمكن ذلك

تقليل االنبعاثات التي ال ميكن منعها

تحديد وإصالح املعدات التي ال تعمل بشكل صحيح

تتبع االنبعاثات وتدابري التقليل

 تقييم مصادر الضاغط لتقليل االنبعاثات )النقل والتخزين ومحطات الغاز

)الطبيعي املسال

تدابري التقليل

املحددة

تقييم األجهزة الهوائية التي تعمل بالغاز لتقليل االنبعاثات

)تقييم املجففات لتقليل االنبعاثات )التخزين

 تقييم تحميل شاحنات الغاز الطبيعي املسال لتقليل االنبعاثات )محطات

)الغاز الطبيعي املسال

)تنفيذ صيانة خطوط األنابيب لخفض االنبعاثات )النقل والتوزيع

)تنفيذ برامج منع الرضر )النقل والتوزيع

)تنفيذ مراقبة نظام التخزين )التخزين تحت األرض

 لالنبعاثات من املعدات )LDAR( تنفيذ برامج كشف الترسب وإصالحه

املوجودة فوق األرض

 تقييم استخدام الطاقة يف املحركات والتوربينات والسخانات التي تعمل

باالحرتاق

تقييم مامرسات الحرق لتقليل الحرق

تقييم االنبعاثات أثناء البناء

تقييم التحسن املستمر يف إدارة امليثان
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