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ר עמית מור"ד: מרצה

המרכז הבינתחומי הרצליה



?מהו גז טבעי
גז טבעי זוהי תערובת של גזים כאשר המרכיב העיקרי בה הוא  �

CH4–" מתאן"

גז טבעי הינו חסר ריח וחסר צבע�

כאשר הגז הטבעי משווק לשימוש מסחרי מוסף לו גם בעל ריח  � כאשר הגז הטבעי משווק לשימוש מסחרי מוסף לו גם בעל ריח  �

.חריף על מנת לאפשר אבחנה מהירה במקרה של דליפת גז

הגז הטבעי משמש כמקור אנרגיה חשוב ביותר בתעשייה וכן  �

.תעשיות הכימיה ועוד, מפעלי מתכת ונייר, בייצור חשמל

בעולם משתמשים בו אף לחימום ובישול ולעיתים אף לתדלוק של �

.רכבים פרטיים ואוטובוסים



?מהו גז טבעי נוזלי
הוא גז טבעי שנדחס וקורר לטמפרטורה  ) ן"גט(גז טבעי נוזלי �

.על מנת להובילו מארצות ההפקה לארצות הצריכה 162°c-של      

.600באמצעות הפיכתו לנוזל קטן הנפח שהוא תופס פי �

המכלים עם הגז הנוזלי מועברים בדרך כלל באמצעות אוניות אל  �

.המדינות שמעוניינות לצרוך אותו

.במדינות הצריכה הגז מחומם הופך שוב לגז�

.לאחר הפיכתו לגז שוב ניתן להשתמש בו לשימושים השונים�



יתרונות הגז הטבעי
–הפחתת עלויות ייצור החשמל �

שמחיריהם , הגז הטבעי יחליף מזוט וסולר המיוצרים מנפט גולמי

כניסת הגז  , בנוסף. מאמירים באופן קיצוני בשנים האחרונות

.י יצרני חשמל פרטיים ובמפעלים"הטבעי תאפשר ייצור חשמל ע .י יצרני חשמל פרטיים ובמפעלים"הטבעי תאפשר ייצור חשמל ע

– וקוגנרציהנצילות בייצור �

כיום ניצולת של כ (ניצול אנרגטי גבוה יותר והקטנה בזבוז האנרגיה 

).בגז טבעי 90%לעומת ניצולת של כ  65%



המשך
– צמצום פליטת מזהמים �

שריפת דלקים מלווה בהשפעות שליליות על הסביבה כגון פליטת  

זיהום ושימוש בשטחי קרקע , פגיעה נופית, מפגעי רעש, מזהמים

.  גדולים.  גדולים

ייצור חשמל באמצעות גז טבעי יפחית בצורה משמעותית את , בנוסף

.OECDעל פי דרישות ה –) פחמן דו חמצני(פליטת גזי החממה 



ן"הגטעובדות על 
.ן"בגטב לגבי הובלה וטיפול "נרשם פטנט בארה -�1914

יריה  'מה שהופך את אלג, ריה'מאלג ן"גטבריטניה מייבאת  -�1964

.הראשונה ן"הגטהראשונה ובריטניה יבואנית  ן"הגטליצואנית 

).מאלסקה ליפן( ן"גטב מייצאת בפעם הראשונה "ארה -�1969 ).מאלסקה ליפן( ן"גטב מייצאת בפעם הראשונה "ארה -�1969

.בעולם ן"מהגט 66%יפן צורכת  -�1999

מיליארד קוב  300הינו בהיקף של כ  ן"בגטהשימוש העולמי  -�2008

)BCM(



עובדות נוספות
יום ועולה כ   43ב אורך כ "מקטאר לנמלים בארה ן"גטמשלוח �

).יחידת מידה לחום ואנרגיה( BTUדולר למיליון  2.09

יום ועולה  30ב אורך כ "משלוח ממצרים לנמלי ארה, דוגמא נוספת�

.BTUדולר למיליון  1.29כ  .BTUדולר למיליון  1.29כ 

)  2009נכון לשנת (המובילה בעולם  ן"הגטקטאר הינה מפיקת �

בהשקעה של  ן"גטלאחר שהשלימה את הקמת מתקן שני להפקת 

.מיליארד דולר 13.2



ן"הגטשרשרת הפקת ואספקת 



ן"הגטשרשרת הפקת ואספקת 
:1שלב �

הפקת הגז ממאגר יבשתי או ימי

:2שלב � :2שלב �

שם הוא עובר תהליך מיוחד ואז   ניזולגז טבעי מועבר בקווי הולכה למתקני 
קיימים  ניזולמתקני . מאוד נמוכה על מנת להופכו לנוזל' בטמפמקורר 
.אוסטרליה והודו, טרינידד, מצרים, ריה'אלג, ניגריה, אלסקה, בקטאר

:3שלב �

הגז הנוזלי מועמס על כלי שייט מיוחדים עם מערכת קירור מורכבת  
.מועבר למדינות הצריכה ן"הגט. ששומרת על תצורתו הנוזלית



המשך
:4שלב �

שבהם  גזיפיקציה-משונע למתקני רה ן"הגט) הצריכה(במדינת היעד 

, מתקנים אלה כוללים מזח פריקה. הוא מוחזר לתצורתו המקורית

.  מכלי אחסון מיוחדים ומאיידים, מתקני פריקה .  מכלי אחסון מיוחדים ומאיידים, מתקני פריקה

:5שלב �

ישנם (הגז מועבר באמצעות מערכת צינורות אל הצרכנים השונים 

מצבים שהגז נשמר במתקני אחסנה לטובת תקופות של ביקוש 

)שיא



ן"הגטיתרונות 
–גודל האחסון �

.מצריך קיבולת אחסון קטנה יותר ליחידת מסה של גז טבעי ן"הגט

– –כדאיות כלכלית �

מייל כלכלי יותר להוביל את הגז   3000בטווחים של למעלה מ 

 CNG )Compressedי "ולא ע LNGבאמצעות טכנולוגית 
Natural Gaz.(



המשך
–מיקום�

את הגז הנוזלי ניתן להפוך לגז חזרה ולאחסן או במתקנים על פני  

.FSRUהיבשה או לחילופין במכולות מיוחדות הנקראות  

    FSRU  שאליהן מתחברות המכולות של ה אלו מכולות מיוחדות     FSRU  שאליהן מתחברות המכולות של ה אלו מכולות מיוחדות

LNG .  הן מקבלות את הגז הנוזלי עוד בים ומשמשות כמתקן

. הגזה ימי ומהן מוזרם הגז באמצעות צינור תת ימי אל המדינה

היבשתי  ההגזהדבר זה גם מקטין את החשש מאירוע שבו מתקן 

עלול לגרום לנזק סביבתי גדול ופגיעה באזרחים כתוצאה מפיצוץ 

.במתקן



ן"הגטמגבלות 
-עלויות השקעה �

גדולות מאוד וכלכליות רק במצב של  LNGעלויות ההשקעה במתקני 

.עתודות גז טבעי גדולות

– עלויות התהליך �

.תהליך הקירור הינו יקר

–מיקום�

.ישנו חשש ממיקום מתקני הגזה בקרבת אזורים מיושבים



המשך
–טווחי הפצה�

לטובת הפצת הגז רק כאשר מדובר  הנזוללרוב ישנה כדאיות לתהליך 

מייל מה שמגביל את כדאיות  3000על טווחי הפצה של למעלה מ 

.ההשקעה רק במספר מצומצם של מקרים.ההשקעה רק במספר מצומצם של מקרים



לסיכום
הגז הטבעי תורם רבות למשק האנרגיה העולמי ולחוסר התלות  �

.בנפט על סוגיו

.ישנה חשיבות גדולה בעולם לפיתוח וקידום אנרגיה ירוקה�

תהליך הובלת גז טבעי בתצורת נוזל חשוב ומאפשר הובלת גז  � תהליך הובלת גז טבעי בתצורת נוזל חשוב ומאפשר הובלת גז  �
.בכמויות גדולות באמצעות צמצום הנפח

זהו תהליך שקיים במספר מדינות שמספקות ,  ברמה הבינלאומית�
.גז בצורה זו לצרכנים רבים בעולם

צריכה , ישראל שהינה מדינה חדשה יחסית בתחום הגז הטבעי�
לשקול האם עתודות הגז הטבעי שלה מספיק גדולות והאם 

הצרכנים של הגז הזה מספיק רחוקים גיאוגרפית על מנת שאכן  
.CNGולא בחלופות אחרות כמו  LNGיהיה כלכלי לבחור ב 



המשך
מדינת ישראל כנראה שעשתה את החישובים שלה מאחר �

)  177, 3260, 2178החלטות מספר (והתקבלה החלטה בממשלה 
כנראה לאור גילויי מאגרי ( 2014החל משנת  ן"גטלהפעלת מתקני 

ואולי אף  " לוויתן", "תמר"הגז הטבעי מול חופי ישראל כגון 
).מאגרים נוספים בעתיד

יתרונות   2הימי הזה הינו בעל  ההגזהמתקן  - FSRUלגבי �
: מרכזיים

הוא ישמש כגיבוי להבטחת אספקת הגז מאחר והינו דינמי  , אחד    
מוקפת   -דבר שמומלץ במצב שבו מדינת ישראל נמצאת–ונייד 

. במדינות עוינות

  ההגזהמתקן כזה יפתח את השוק לתחרות בתחום מתקני , שתיים    
.היבשתיים והימיים



ביבליוגרפיה
משרד התשתיות הלאומיות �

il/Gas/default.htm-http://www.mni.gov.il/mni/he

�http://www.lngfacts.org/default.asp

http://www.energy.ca.gov/lng/documents/SIGNIFICA �http://www.energy.ca.gov/lng/documents/SIGNIFICA
NT_EVENTS_LNG_HISTORY.PDF

�http://www.sempralng.com/Pages/About/ValueChain.
htm

�5http://www.hebrewenergy.com/starts/L?page=

�27http://www.ingl.co.il/index.php?page_id=



המשך
�http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/feature_a

.pdf2003/lng/lng2003rticles/

�2333http://www.energianews.com/article.php?id=

�https://secure.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArti
1171314cle.jhtml?itemNo=

https://secure.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArti
1171314cle.jhtml?itemNo=

:ניזולהחלטות הממשלה בנושא הפעלת מתקני �

/de08/2007http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/
.htm2178s

/de03/2008http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/
.htm3260s


