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Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) является крупным ресурсным отхо-
дом и вызывает значительные выбросы парниковых газов и загрязнителей воздуха. 
Новые экологические нормы вынуждают нефтяную промышленность внедрять 
инновационные и устойчивые технологии, чтобы конкурировать на растущем энер-
гетическом рынке. Современная тенденция внедрения энергоэффективных систем 
когенерации на месторождениях путем замены факельных и существующих техно-
логий производства тепла на попутном нефтяном газе обсуждается посредством 
анализа материалов и оценки воздействия на окружающую среду.

В данной работе был сделан анализ экологической целесообразности трех воз-
можных и общих вариантов использования ПНГ посредством изучения материальных 
потоков и оценки воздействия на окружающую среду. 

Результаты исследования предоставляют информацию о выбросах на протя-
жении всего жизненного цикла каждого из вариантов. Потенциальное воздействие 
на окружающую среду, связанное с идентифицированными формами выбросов и 
использования ресурсов окружающей среды. Путем сопоставления трех возможных 
вариантов использования ПНГ посредством экологических потоков и результатов 
оценки воздействия были сделаны выводы, что использование попутного нефтяного 
газа на газотурбинных установках (ГТУ) для выработки электроэнергии и на печах 
может обеспечить значительное сокращение выбросов CO2 за счет вытеснения 
предельного производства тепла и электроэнергии.
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Ілеспе мұнайлы газды шырақта жағып жіберу үлкен өндіріс қалдығы болып табылады 
және ауаны ластайтын заттар мен парниктік газдардың бөлінуіне әкеліп соғады. Өркендеп 
жатқан энергетикалық нарықта бәсекелестікке қабілетті болу үшін, жаңа экологиялық 
заңнамалар мұнай өндірісінен инновациялық және тұрақты технологиялар енгізуін талап 
етеді. Кен орындарда энерготиімділік жүйесін енгізу қарқыны материалдар мен қоршаған 
ортаға әсер етуді бағалауды сараптау арқылы қарастырылып жатыр.

Бұл еңбекте экологиялық тиімділік сараптамасы негізінде ілеспе мұнай газды 
қолдануының 3 түрлі мүмкіндіктері және де ортақ нұсқалары қарастырылынған.

Зерттеу нәтижелерінде әр нұсқалардың өмірлік циклдарына қарай қоршаған ортаға 
әсер ету залалдары туралы ақпарат берілген. 3 түрлі нұсқаларды салыстыру арқылы 
ілеспе мұнай газдарын пайдалану қоршаған ортаға түсіретін әсерінің нәтижелері 
қорытындыланды. Газды электр энергия өндіретін газотурбиналық қондырғыда және 
пештерде пайдалану ауаны ластайтын СО2 газының бөлінуінің азаюын қамтамасыз етеді.
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Flaring of associated petroleum gas is a major resource waste and causes considerable 
emissions of greenhouse gases and air pollutants. New environmental regulations are forcing oil 
industry to implement innovative and sustainable technologies in order to compete in growing energy 
market. A modern trend of introducing energy-effective cogeneration systems to the oil fields by 
replacing flaring and existing heat generation technologies powered by associated petroleum gas 
is discussed through material flow analysis and environmental impact assessment.

The objective of this study is to compare the environmental feasibility of three potential 
and common APG utilization options through material flow analysis and environmental impact 
assessment.

Results of LCI analyses provide information on emissions released in the entire life cycle of 
each of the scenarios. The potential environmental impacts associated with the identified forms 
of environmental emissions and resource use are estimated with respective LCIA methods. 
By comparing three potential APG utilization options through environmental flows and impact 
assessment results it can be concluded that utilization of APG via CHP and heat boilers can provide 
a significant reduction in CO2 emissions by displacing marginal production of heat and electricity.
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