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رقطصناعة الغاز المسال في دولة نبذة عن 

یعتمد الوفاء و.  الغاز الطبیعي المسالملیون طن سنویاً من 77كأكبر منتج للغاز الطبیعي المسال في العالم، تنتج دولة قطر 

للحصول على ذلك و. في جمیع أنحاء العالم بشكل آمن وموثوقیة على التمیز التشغیليمن الغاز الطبیعي المسال باحتیاجات عمالئھا 

لى المعاییر القیاسیة بتطبیق عدد من التقنیات و طرق المعالجة و تنفیذ المشاریع الھندسیة المبتكرة لضمان الوصول إالصناعة وم تق

.العالمیة أو تعدیھا

نوطة بھذه وھنا وجب التنویھ على الركائز المھمة التالیة واللتي تبنت الرؤیا البیئیة السلیمة مع االخذ باالعتبار التحدیات التقنیة الم
الصناعة بدولة قطر 

.عملیات التشغیلفيتطبیق التقنیات الخاصة بنظم خفض نسبة حرق الغاز -1

.معالجة مخلفات المیاه الصناعیة والتحدیات التي تواجھھا-2

.قھا على نطاق أوسعیوالتخطیط لتطببشكل عامالمسالالطبیعي تطبیق تقنیات جدیدة في مجال صناعة الغاز -3
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خطوط إنتاج الغاز الطبیعي المسال ونظم خفض نسبة حرق الغاز : 1رقم صورة 
بالموقع

نظرة عامة على مرافق الغاز الطبیعي المسال ونظم خفض نسبة حرق الغاز

توفیر نظم الغاز الطبیعي المسال یتطلب العدد الكبیر من االصول والمرافق العاملة في صناعة 

الغاز تخدم خطوط انتاج ) 1رقم صورة (داخل الموقع مداخن 6حرق الغاز وتشمل عدد لمتعددة 

.بخطوط االنتاجالمتعلقة خارج الموقع لخدمة المرافق مدخنة 13المسال وعدد الطبیعي 

الغازخفض نسبة حرق التحدیات التي تواجھ 

نسب خفض في فیما یتعلق قطر في إن التحدیات التي تواجھ خطوط إنتاج الغاز الطبیعي المسال 

أساسا عن طبیعة خطوط إنتاج الغاز نفسھا والتي تتضمن مجموعات من الناجمةحرق الغاز 

عملیات وحدات االنتاج المتصلة، مما یجعلھا عرضھ لحدوث خلل في عملیات المعالجة، 

األداء الحالي لخفض نسبة حرق الغاز

2009یمكن أن نرى ملخص لنسب خفض حرق الغاز في صناعة الغاز الطبیعي المسال من عام 

ھناك الكثیر من حیث یبین أن ) 3شكل رقم (في الرسم البیاني التوضیحي 2013حتى عام 

نسب صناعة الغاز الطبیعي المسال قد حققت أن اال نسبة حرق الغاز العوامل التي تساھم في رفع

نتیجة للمبادرات التي قامت بھا 2009منذ  عام % 60-50انخفاض في حرق الغاز تتراوح بین 

. بشكل عامقطرالصناعة في 



انبعاث الغازات على مر السنین الماضیة
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Figure 2. Current Flaring Performance and Sources



المبادرات الرئیسیة الثالث

رفع درجة الوعي و الرقابة ورفع التقاریر

مل متعددة االستمرار في العمل على تعزیز الوعي و الحس المؤسسي بأھمیة خفض نسبة حرق الغاز وتشكیل فرق ع
FMTs).(التخصصات إلدارة نظم خفض نسبة حرق الغاز 

مبادرات خفض نسبة حرق الغاز من المصدرتبني 

مستوى إن ارتفاع معدالت خفض نسبة حرق الغاز نتیجة تبني االفكار المبتكرة واتباع أفضل الممارسات على
ت بدء الصناعة ساھما في الوصول إلى نسب انخفاض عالیة في حرق الغاز وخیر مثال على ذلك ھو تغییر إجراءا

التشغیل لخطوط االنتاج واالطالع على أدنى معدالت الھبوط للحفاظ علیھا كمعدل ثابت

اقامة مشاریع تخدم البیئة بالدرجة األولى ودعم الجدوى االقتصادیة المترتبة علیھا

تقف امام ان استغالل الغازات المتدفقة من المصانع تحت عملیات التشغیل اوالعكس كانت احدى اھم العقبات التي
لیات ھنا برزت أھمیة استغالل ھذه الغازات واعادة حقنھا في خطوط انتاج عاملة بدال من عم, البیئیین والمھندسین

ناتجة من عملیات وكذلك تبنت صناعة الغاز المسال فكرة رائدة والتي تتمثل في اعادة ضخ الغازات ال. الحرق التقلیدیة
.    تحمیل السوائل في السفن الى مشروع قائم الیوم والذي ادى بدوره الى خفض ضخم في عملیة حرق الغاز
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مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحننبذة عن 

اقالت الغاز الغاز المتبخر من نأمریكي، لتجمیع تكلفتھ ملیار دوالر تم تصمیم ھذا المشروع، االكبر من نوعھ في قطر والذي تبلغ 

بیعي المسال خطوط إنتاج الغاز الطومن ثم یتم ارسال الغاز المضغوط إلى . مرفق للضغط المركزيالطبیعي المسال ونقل ھذا الغاز إلى 

.مسال ثانیةالستخدامھ كوقود أو لتحویلھ إلى غاز طبیعي 

بتحقیق ام قطر یؤكد على التزعالمة بارزة على مستوى الصناعة بدولة قطر، حیث استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن مشروع یعتبر 

قلیل انبعاثات الكربون إلى تأدىوھذا االستثمار الضخم من قبل قطر للبترول وشركائھا . و المعاییر البیئیةالتوازن بین التنمیة الصناعیة 

مما یضع . عملیاإلى الحد األدنى الممكن سنویا، ملیون طن 77التي تبلغ قدرتھا اإلنتاجیة المسال، من مرافق إنتاج الغاز الطبیعي 

.صناعة الغاز الطبیعي المسال بقطر في موضع الفخر والتمیز لتمكنھا من انشاء وتشغیل ھذا المشروع الوطني العمالق

Page 6



أثناء التشغیلمشروع خفض نسبة حرق الغاز

أثناء اإلغالق لخفض نسبة حرق الغازعدة طرق2011أظھرت أحد دراسات الجدوى التي تم االنتھاء منھا عام 

یعي المسال وخیارات أخرى لخفض نسبة حرق الغاز بخطوط انتاج الغاز الطبالمخطط للصیانة وبدء التشغیل بعدھا 

یحرز مشروع خفض نسبة حرق الغاز. في مشروع لتحویل ھذه الفرص الى واقع2013بدأ العمل عام .العمالقة

.2015تقدما في مرحلة التصمیم الھندسي االساسي ومن المتوقع االنتھاء منھ في الربع االخیر من 

من % 40من المتوقع أن تحقق المبادرات المذكورة سابقا معدل خفض اجمالي بنسبة حرق الغاز بما یقرب من 

.2011من معدالت عام % 70-60وبنسبة تتراوح من 2013إجمالي ما تحقق عام 
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Figure 3. LNG Plants Flare Reduction Project (2011-2015)

صورة توضیحیة تبین المراحل المختلفة في ادارة خفض عملیات حرق الغاز



العملیات الصناعیة وتخفیضھاالناتجة منمیاهالمشروع اعادة تدویر 

المبادرة البیئیة

ام مخلفات استخدإلعادة مشروع على تنفیذ صناعة الغاز الطبیعي المسال والصناعات االخرى المختلفة بقطر تعمل 

وقد انتھت من مرحلة التصمیم وبدأت مرحلة االنشاءات واعداد مرافق المعالجة 2016المیاه والتخلص منھا بنھایة عام 

بعة في الوقت ولو بعد المعالجة المتالبحرفي الناتجة من المصانعالمیاهوذلك للقضاء على ظاھرة التخلص من مخلفات 

.الراھن

تدویرھا لتكون صالحة وإعادة من المیاه % 60من ما یقرب مرافق معالجة مخلفات المیاه قادرة على استعادة ستكون 

لى وجھ تم تصمیم المشروع بما یضمن االستدامة البیئیة عموما والبیئة المحیطة ع. الصناعي مرة اخرىلالستخدام

مسؤولیة الطبیعي المسال بدولة قطر بالمعاییر البیئیة والالغاز الخصوص مما یسلط الضوء على التزام صناعة 

.المتقدمةاالجتماعیة عند استخدام التكنولوجیا 
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تقنیة حدیثة إلحداث طفرة في السعة االنتاجیة للغاز الطبیعي المسال تم استخدام أكثر من 42

:ثالث معدات من حیث الحجمأكبر * 
غازیةتوربیناتمحطات أكبر -
أكبر ضواغط للطرد المركزي في صناعة الغاز الطبیعي المسال-
اكبر مولد یعمل بمحرك الترددات المتغیرة-
اكبر موانع لتسریب الغاز الجاف على مستوى الصناعة-

والذي تصل سعتھ AP-Xالمسال في عملیات النیتروجین للتبرید للمرة االولى في انتاج الغاز الطبیعي یستخدم •
.سنویاملیون طن 7.8االنتاجیة إلى 

.HRSGوأكبر نظام حراري متكامل بخطوط إنتاج الغاز الطبیعي المسال أول •

.على البیئةلحفاظ لتقنیات التزوید جمیع معدات االحتراق بأحدث تم •

.السوائل من الغاز الطبیعي بمحطة انتاج الغاز الطبیعي المسالاستخالص •

التكنولوجیا الحدیثةاستخدام 
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ملعبحریة ذات خطوط أنابیب ثالثیة المراحل تعمل آلیا دون الحاجة إلى فریق منصات * 

VSCFالھیدرولیكیة والترددات الثابتة للسرعات المتغیرة ربینات والتاستخدام * 

على كراسي تحمیل مغناطیسيتوربینیةأكبر ضواغط * 

.متر200نظام احتراق ضخم قابل للنقل یصل ارتفاعھ الى * 

مزودة بنظام اعادة تحویل الغاز الى Q-maxأكبر ناقالت للغاز الطبیعي المسال من طراز * 

.متر مكعب250.000أكثر منوتصل سعتھا *أثناء عملیة النقل البحري*سائل

.المتصاص الغازات الحمضیةجھاز اكبر * 

.الصلب وشحنھالكبریتنتاجالالوحداتاكبر من * 

الحدیثةالتكنولوجیا استخدام -تابع 
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