
دراسة حالة: الحد من االنبعاثات الهاربة
 لقد أصبحت االنبعاثات الهاربة مصدر قلق عالمي، مما دفع الحكومات على فرض قيود 

صارمة على المنشئات الصناعية المختلفة.

أفضل التقنيات المتاحة 
إن أفضل التقنيات المتاحة تهدف إلى تحقيق المنع المتكامل والسيطرة 

الكاملة على التلوث الناتج عن أنشطة العملية. مما يؤدي إلى مستوى أعلى 

من حماية البيئة بشكل كلي.

يجب على المشغلين اتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة ضد التلوث، 

السيما من خالل اتباع وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة، وتمكينهم من تحسين 

أدائهم البيئي.

تحث التوجيهات واإلرشادات والمعايير العالمية لالنبعاثات على تغيير 

طريقة عمل المؤسسات الصناعية. فمن المهم جًدا أن تكون المؤسسات 

مطلعة على كل التحديثات العالمية. وقد يؤدي عدم االلتزام بتلك التوجيهات 

والمعايير إلى عواقب وخيمة، مثل الغرامات والعقوبات الباهظة.

 OSECO SAFETY اوسيكو سيفتي كارتيدج 
  CARTRIDGE™

مع اوسيكو سيفتي كارتيدج ™Oseco Safety Cartridge نقدم لكم 
الحل الوحيد الفعال من حيث تكلفة تقليل االنبعاثات وتحسين جودة الهواء 

طبقاً للتوجيهات الحكومية.
باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة وتقنيات أقراص االنفجار في التحكم 

 Oseco Safety في االنبعاثات، تستطيع اوسيكو سيفتي كارتيدج 
™Cartridge المكونة من قطعة واحدة من تقليل االنبعاثات غير 
x10-8 المرغوب فيها من خالل ضمان إحكام إغالق الهيليوم حتى

 Oseco هذا وقد قمنا بتصميم وتصنيع اوسيكو سيفتي كارتيدج 
™Safety Cartridge من أجل تسهيل عمليتي التركيب والصيانة، مما 

يتيح الفرصة في توفير التكاليف وإدارة أسهل للمخزون، تلك المميزات 
غير المتاحة مع األقراص والحوامل التقليدية.

تلك التوجيهات تحمل رسالة واحدة مشتركة:

 )BATs( الحاجة إلى تطبيق أفضل التقنيات المتاحة 
من أجل تقليل االنبعاثات.

المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي 
توجيه االنبعاثات الصناعية )EU )IDE/2010/75 هو اإلطار 
التشريعي الذي ينظم االنبعاثات في المنشآت الصناعية في جميع 

أنحاء المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي.
 

الواليات المتحدة األمريكية 
كان هناك العديد من إرشادات االنبعاثات التي تم تطويرها على 
المستويات المحلية والواليات والمستويات الفيدرالية، بما في ذلك 

.)EPA( قانون تنظيف الهواء الصادر من وكالة حماية البيئة

األباك 
تختلف معايير االنبعاثات عبر منطقة اباك APAC ولكنها تتبع نفس 
األهداف األساسية مثل IED و EPA، مثل االتفاقية الوطنية للهواء 

النظيف في أستراليا.

www.osecoelfab.com



مشكلة العمل 
تم إنشاء برنامج )STAR( “الحد االستراتيجي من الهواء 

السام” بواسطة مدينة لويزفيل Louisville، بوالية كنتاكي 
KY، في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2005 من أجل 
التعامل مع وجود المواد الكيميائية المسببة للسرطان في الهواء 

المحيط بالمدينة.
واستجابة لذلك، قد قامت الشركة األمريكية للمطاط 

الصناعي )ASRC( بتقديم مؤكسًدا حراريًا من أجل تقليل 
االنبعاثات. كما هو موضح في الشكل )1(، وقد أدى هذا إلى 

تقليل انبعاثات المداخن بشكل كبير من 1,3 بوتادين في المنشأة 
الصناعية. ومع ذلك، فقد كشفت التحقيقات الالحقة في عام 

2013 أن االنبعاثات الهاربة المستمرة من المكونات التي تزيد 
عن 10000 عنصر ال تزال تتسبب في تجاوز المنشأة 

الصناعية للحدود المسموح بها.

الحل 1
بدأت شركة ASRC في البحث عن خيارات لتقليل االنبعاثات 

الهاربة التي تصحب أقراص االنفجار. وقد تم تحديد اوسيكو سيفتي 
كارتيدج ™Oseco Safety Cartridge كأفضل تقنية متوفرة 

لتلبية تلك االحتياجات. وفي عام 2016، دخلت ASRC في 
شراكة مع مؤسسة اوسيكو الفاب Oseco-Elfab وبدأت في تنفيذ 

اوسيكو سيفتي كارتيدج ™Oseco Safety Cartridge  في 
جميع تطبيقات البوتادين ألقراص االنفجار.

 Oseco Safety نظًرا ألن اوسيكو سيفتي كارتيدج 
™Cartridge عبارة عن قطعة واحدة بدون عزم دوران موصى 
به للتركيب، فقد اتبع المصنع ببساطة قيم عزم الدوران التي حددتها 

 الشركة المصنعة للحشية. هذا وقد قضت اوسيكو سيفتي كارتيدج 
™Oseco Safety Cartridge على مسارات التسرب التقليدية 

بين قرص االنفجار والحامل، تاركةً فقط سطح مخزون قضيب 
 صلب معرًضا للبيئة )الشكل 2(. وتم االنتهاء من التنفيذ في 

عام 2017.
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النتيجة 
بمجرد التثبيت، بدأت المؤسسة في مراقبة االنبعاثات. وصرحوا 
بأنه تم القضاء على تسرب قرص االنفجار السابق. وبناًء عليه، 
فقد تم خفض انبعاثات البيوتادين المتسربة على مستوى المصنع 

بنسبة 50 % تقريبًا في غضون عامين )الشكل 3(.
 Oseco Safety كما قللت اوسيكو سيفتي كارتيدج 

™Cartridge من وقت تركيب المصنع بنسبة 75 %. نظًرا 
لسهولة التركيب، وقد تم تقليل الوقت الضائع المتسبب بواسطة 
إيقاف العملية والمقترن بأي أحداث قد تتسبب في زيادة الضغط 

بنسبة تزيد عن 60 %، مما جعل من اوسيكو سيفتي كارتيدج 
Oseco Safety Cartridge  منتًجا مشهوًرا للغاية بين 

عمال األنابيب وفرق العمليات.

4
التحقيقات 

لقد بدأت شركة  ASRC برنامج مراقبة صارم عند ترددات 
BACT / LAER وحدود )250 جزء في المليون( لتحديد 

المكونات التي يحتاجون إلى استبدالها. وقد توصلوا إلى أن أحد 
أكبر مصادر االنبعاثات الهاربة هو أقراص االنفجار الموجودة 
في الخدمة في الموقع. وقد لوحظ أيًضا أن العديد من أقراص 

االنفجار قد تم تصميمها وتركيبها بشكل غير صحيح. وهذا يعني 
أنها كانت عرضة للتسرب، سواء بين قرص االنفجار والحامل 
وكذلك بين الحامل وحواف األنبوب. ولوحظ أيًضا أنه في كثير 
من الحاالت، تتعارض قيم عزم الدوران التي أوصى بها مورد 

قرص االنفجار مع التوصيات المقترحة للحشيات المحددة 
المستخدمة في خدمة البوتادين.
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 مثال علي عملية BAT باستخدام اوسيكو سيفتي كارتيدج
.OSECO SAFETY CARTRIDGE™
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 الشكل )1( انبعاثات ASRC من 1,3 
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الشكل 3  5 سنين تقليل من االنبعاثات

 الشكل 2:    
اوسيكو سيفتي كارتيدج 

 OSECO Safety 
Cartridge™

انبعاثات مكدس البوتادين
انبعاثات البوتادين المنفلتة

الحد التنظيمي = ٤٦٩٤ رطل
اعتباراً من ٢٠١٨/٥/١


