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تقليل انبعاثات غاز امليثان يف النقل والتخزين 
ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع 

 ئدابملا

 زاغل ةيهيجوتلا

ناثيملا



متت املوافقة عىل هذه الوثيقة من قبل مبادرة املبادئ التوجيهية لغاز امليثان للنرش. يوفر الدليل ملخصاً لعمليات التقليل املعروفة الحالية والتكاليف والتقنيات 

 SLR International Corporation املتاحة حتى تاريخ النرش، ولكن قد تتغري أو تتحسن مبرور الوقت. املعلومات املدرجة دقيقة إىل حد علم املؤلفني، ورشكة

ومقاوليها، لكن القراء سيحتاجون إىل إجراء تقييمهم الخاص للمعلومات املقدمة. ال يتم منح أي ضامن للقراء فيام يتعلق باكتامل أو دقة املعلومات الواردة يف هذا 

الدليل من قبل املؤلفني أو مبادرة املبادئ التوجيهية للميثان أو املوقعني عليها أو املنظامت الداعمة.
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تنشأ انبعاثات امليثان يف سلسلة إمداد الغاز الطبيعي من التنفيس واالنبعاثات 

الهاربة واالحرتاق غري الكامل )انزالق امليثان(. تم وصف أفضل املامرسات 

لتقليل أو القضاء عىل االنبعاثات من هذه املصادر يف األدلة التي وضعها 

املوقعون عىل املبادئ التوجيهية للميثان )MGP(. ومع ذلك، قد تختلف 

الخصائص التقنية واالقتصادية ألفضل املامرسات اعتامداً عىل خصائص جزء 

سلسلة التوريد التي يتم تطبيق أفضل املامرسات فيها.

يصف هذا امللخص “تدابري التخفيف” لتقليل انبعاثات امليثان يف النقل 

والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع. قد تتطلب هذه التدابري 

مامرسات مختلفة ألجزاء أخرى من سلسلة التوريد. عىل سبيل املثال، قد 

يكون تحديد الترسبات من خطوط األنابيب املدفونة وتحديد كميتها أكرث 

صعوبة من الترسبات من املصادر املوجودة فوق سطح األرض، وستكون 

تكلفة اإلصالحات أعىل.

تقليل انبعاثات غاز امليثان يف النقل والتخزين 

ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع 

امئة التحقق

منع االنبعاثات كلام أمكن ذلك

تقليل االنبعاثات التي ال ميكن منعها

تحديد وإصالح املعدات التي ال تعمل بشكل صحيح

تتبع االنبعاثات وأنشطة التخفيف
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تدابري التخفيف

تشمل تدابري التخفيف األساليب املستخدمة عرب سلسلة إمداد الغاز الطبيعي 

الكاملة والطرق الخاصة بالنقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال 

والتوزيع. تشمل املصادر التي يتم تطبيق تدابري التخفيف فيها ما ييل.

الضواغط )تحويل األختام الرطبة إىل أختام جافة، ومعالجة أختام حشو   •

عمود املكابس، وتقليل االنبعاثات من بدء التشغيل بالغاز(

األجهزة الهوائية )تحويلها إىل أجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية أو الهواء   •

املضغوط، واستبدال األجهزة عالية االستنزاف(

املجففات )التبديل إىل التجفيف منخفض االنبعاثات أو بدون انبعاث،   •

وتحسني مجففات الجليكول، وتوجيه غاز الفالش إىل الشعلة أو 

استخدامه كوقود(

تحميل شاحنة الغاز الطبيعي املسال )وصالت جافة، استخدام النيرتوجني   •

لتطهري الخطوط، موازنة البخار(

صيانة خطوط األنابيب )ضخ تقليل الضغط، وإعادة الضغط وإعادة   •

التوجيه، واستخدام التفريعات عىل الساخن، وحرق الغاز املتبقي، 

واستخدام تقنيات الفحص املبارش(

تشغيل خط األنابيب )التفريغ بدالً من التطهري(  •

رضر الطرف الثالث )برامج منع الرضر، تركيب صاممات التدفق الزائد يف   •

الخطوط(

أنظمة التخزين )املراقبة، مراقبة سالمة البرئ واملراجعات(  •

الغاز املتبخر )BOG( يف محطات الغاز الطبيعي املسال  •

ترسبات املعدات )تنفيذ برامج كشف الترسب وإصالحه، واستبدال   •

املعدات املعرضة للترسب(

استخدام الطاقة )تقليل غاز امليثان الناتج عن االحرتاق غري الكامل للوقود   •

من خالل وجود وحدات تحكم آلية لنسبة الهواء/الوقود، وتقليل عدد 

عمليات بدء التشغيل وزيادة كفاءة احرتاق املعدات(

املشاعل )تقليل الحرق، تحسني الكفاءة، تجنب فشل املوّجه(  •

يجب تحقيق التحسني املستمر يف الحد من االنبعاثات عرب جميع أجزاء 

سلسلة التوريد

تقليل انبعاثات غاز امليثان يف النقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع 
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تقليل انبعاثات غاز امليثان يف النقل والتخزين ومحطات الغاز الطبيعي املسال والتوزيع 

دراسات الحالة مع مميزات فريدة لهذا القطاع

سحب خطوط األنابيب والضخ لتقليل الضغط

ميكن للمشغلني خفض ضغط الغاز يف أقسام من خط األنابيب التي تحتاج إىل 

أعامل صيانة عن طريق منعها والسامح للعمالء بسحب الغاز قبل التنفيس. 

ميكن للمشغلني أيضاً تقليل التنفيس باستخدام ضاغط متنقل يزيل الغاز من 

قسم خط األنابيب ليتم تنفيسه ويعيد ضغطه إىل قسم قريب.

استعادة غاز التفريغ بضواغط دامئة

تركيب ضواغط تعمل بالكهرباء يف محطات الضواغط إلعادة توجيه غاز 

التفريغ وعدم تنفيسه، مع تخزين مؤقت يف الخزانات.

حرق غاز التفريغ املتبقي 

إذا تعذر نقل الغاز إىل نظام مضغوط آخر، أو بقي غاز متخلف بعد عملية 

إعادة الضغط، فإن الحرق يقلل من غاز امليثان يف الغاز املنّفس.

التفريعات عىل الساخن لتوصيالت خطوط األنابيب

يؤدي التفريع عىل الساخن الرسيع إىل إنشاء اتصال جديد بخط األنابيب بينام 

يظل خط األنابيب يف الخدمة. يتجنب ذلك الحاجة إىل إزالة الضغط والتنفيس 

عن خط األنابيب إلجراء االتصال.

مراقبة التخزين تحت األرض

تطبيق أنظمة إدارة سالمة البرئ.

استبدال املجففات يف أنظمة التخزين ببدائل منخفضة االنبعاثات

ميكن استخدام التربيد بضغط البخار ومتدد Joule-Thompson لتكثيف املياه 

يف تيارات الغاز، مام يقلل االنبعاثات مقارنة مبجففات الجليكول.

تقليل االنبعاثات من خالل تصميم محطات الغاز الطبيعي املسال وأنظمة 

تحميل شاحنات الغاز الطبيعي املسال

تعمل مجموعة متنوعة من مامرسات التخفيف عىل تقليل انبعاثات التنفيس 

واالنبعاثات الهاربة يف عمليات محطات الغاز الطبيعي املسال.

التشغيل مبضخات التفريغ

يؤدي إنشاء قسم جديد من شبكة التوزيع وتشغيله إىل انبعاثات غاز امليثان 

أثناء عملية التطهري والضغط يف القسم الجديد. ميكن تجنب االنبعاثات 

باستخدام مضخة تفريغ إلزالة الهواء يف القسم الجديد.

تجنب االنبعاثات الناتجة عن رضر الطرف الثالث

ميكن أن يتسبب العمل املدين حول شبكات الغاز يف إتالف خطوط الخدمة، 

مام يؤدي إىل انبعاثات. يجب العمل مع األطراف الثالثة ملنع حدوث األرضار.

تركيب صاممات التدفق الزائد يف خطوط الخدمة

عندما ينشأ رضر يف خطوط الخدمة أو داخل مباين العميل، يتم إطالق الغاز 

يف الجو. ميكن الكشف عن تدفق الغاز الناتج وإيقافه بواسطة صامم قطع آيل.



Further information
MGP Website: 
www.methaneguidingprinciples.org

OGCI: 
https://oilandgasclimateinitiative.com

CCAC OGMP: 
https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership

IEA Methane Tracker: 
https://www.iea.org/weo/methane

Natural Gas STAR Program: 
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program

http://www.methaneguidingprinciples.org

