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 تطبيقات المواد الالمعدنية في
 مشروع زيادة اإلنتاج في مرافق
المرجان حقل  في  البرية  النفط 

الحصر، ال  المثال  سبيل  على  االستخدامات  هذه   من 
 األنبوب المبطن بالبولي ايثيلين المقاوم للحرارة العالية،
 ومصمم للتخلص من الماء الناتج من معمل فرز الغاز من

 الزيت الجديد. وسيصبح هذا األنبوب األطول حين

 إن التطبيقات المستخدمة في مشروع المرجان ستكون
والتطبيقات االستخدامات  من  لمزيد  البداية   نقطة 
التطبيقات يعزز  مما  الشركة،  مرافق  في   الالمعدنية 
قاله مما  وكان  األداء.  وكفاءة  المسالمة   البيئية 
مشاريع إدارة  مدير  بورشيد،  محمد  بن  بدر   المهندس 
أرامكو في  والظلوف  المرجان  حقلي  في  اإلنتاج   زيادة 
المملكة المشاريع-فرع  إدارة   السعودية، ورئيس معهد 
 العربية السعودية: "إن تعزيز وتمكين استخدامات المواد
وجهود توجهات  مع  يتماشى  المشاريع   الالمعدنية في 
 الشركة في إمداد العالم بالطاقة المستدامة، مع األخذ
االنبعاثات وتقليل  البيئة  على  الحفاظ  االعتبار  عين   في 

الكربونية.  ا

أكبر من  والفوالذية  المعدنية  األنابيب  صيانة   ُتعد 
 المشاكل التي تواجهها صناعة الزيت والغاز، وذلك بسبب
 التآكل الداخلي والخارجي، والذي بدوره يؤثر على عمليات
 اإلنتاج ويؤثر تأثيًرا بالًغا على سير األعمال في منشآت الغاز
من الدوالرات.  بباليين  خسائر  الشركات  ل  ويحمِّ  والزيت، 
الكربوني الفوالذ  من  المصنوعة  المواد  أن   المعلوم 
للتآكل مثل المواد المسببة  للتآكل بسبب وجود   تتعرض 
والنسبة الهيدروجين،  وكبريتيد  الكربون،  أكسيد  ثاني   غاز 
في لذلك،  األنابيب.  في  المنقول  والزيت  للغاز   المائية 
 مرحلة التخطيط لمشروع زيادة اإلنتاج في حقلي المرجان
الكربوني الفوالذ  لمواد  بدائل  عن  البحث  تم   والظلوف، 
 بسبب المواد المصاحبة لعملية اإلنتاج التي تسبب التآكل

 الداخلي والخارجي، مثل كبريتيد الهيدروجين والماء.ا
التي الالمعدنية  المواد  من  مجموعة  استخدام   وتم 
الخدمة، سنوات  من  وتزيد  الكلية  التكلفة  من   ستقلل 
وذلك من خالل الحد من تكاليف الصيانة ووقت األعطال
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 اكتماله على مستوى الشركة. أيًضا سيتم استخدام هذه
اإلطفاء مياه  شبكات  في  المعمل  داخل   التطبيقات 
 ومحطات حقن المياه والصرف الصحي للحد من التآكل
تسربها. لمنع  المعدنية  التخزين  صهاريج  في     الكيميائي 
 وال تقتصر استخدامات المواد الالمعدنية على األنابيب
والزيت فقط، الغاز  ونقل  باستخراج  المتعلقة   واألعمال 
 بل شملت األعمال المتعلقة باإلنشاءات والمباني. مثًال،
تدعيم تطبيقات  في  الكيميائية  البوليمرات   تستخدم 
 وتقوية األساسات لتقليل أثر عوامل التعرية واالنبعاثات
أيًضا األولية.  البناء  مراحل  في  خاصة  الكلسية،   الترابية 
يعزز مما  الحفر،  وقت  تقليل  هو  استخدامها  فوائد   من 

من سالمة الموقع وغير ذلك الكثير.ا
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