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فنآوری مايعسازي شناور؛ فرصتها و چالشها
غالمعلي رحيمي* ،تورج دهقاني ،1مؤسسهی مطالعات بينالمللي انرژي

چکیده
در ح��ال حاض��ر تع��داد قابلتوجهي از ميادي��ن گازي بهدليل حجم کم ذخي��ره و دوري از مناطق مصرفي ،اکتش��اف و
بهرهبرداري نش��ده اند .بهطور تقريبي برآورد ميش��ود که حدود  1400ميدان گازي با حجم ذخيرهی  0/25-5تريليون
فوتمکعب وجود دارند که از طريق روشهاي اس��تاندارد موجود قابلبهرهبرداري نیس��تند .گازهاي همراه میادین نفتي
دريايي که بهدليل پراکندگي و فاصلهی زياد از بازار مصرف س��وزانده ميش��وند نیز مقادير قابلتوجهي هستند .عمدهی
ميادين كوچك با ظرفيت  0/5-3تريليون فوتمكعب در منطقهی آسيا و خاورميانه واقع شدهاند كه در آسيا بخش اصلي
آن ميادين دريايي است و جهت بهرهبرداري از آنها بايد از فنآوريهاي مايعسازي شناور استفاده کرد.
در برخ��ي موارد بهدليل دوري ميادين دريايي از تأسیس��ات خش��كي ي��ا عمق زياد ميدان ،با توج��ه به مالحظات فني
2
و اقتصادي ،انتقال گاز از طريق خطلوله امكانپذير نیس��ت و باید از تأسیس��ات مايعس��ازي ش��ناور ( ) FLNGجهت
بهرهبرداري اقتصادي از منابع گازي اس��تفاده کرد .بهطور كلي استفاده از فنآوري مايعسازي شناور  LNGشامل موارد
زير است:
بهرهبرداري اقتصادي از ميادين گازي دريايي كوچك با حجم ذخيرهی  0/5-5تريليون فوتمكعب ،بهرهبرداري اقتصادي از
ميادين گازي دريايي متوسط دورافتاده كه فاصلهی زيادي از تأسيسات خطوط لوله و خشكي داشته و نيازمند سرمايهگذاري
زیادی جهت انتقال از طريق خطلوله باش��ند ،بهرهبرداري س��ريع و بدون نياز به س��رمايهگذاري هنگفت در ميادين بزرگ
دريايي ،بهرهبرداري اقتصادي از گازهاي همراه ميادين نفتي دريايي كه سوزانده شده يا دوباره تزريق ميشوند.
مقدمه

با ماليمتر ش��دن قيم��ت گاز طبيعي در مراكز مبادل��هی (هابها) اروپا و
كاه��ش قيم��ت تكمحمولهی  LNGدر بازار آس��يا و بهدنبال آن س��قوط
قيمتهاي نفتخام در بازار جهاني در ادامهی سال  ،2014چالشهاي بسيار
جدي در صنعت جهاني  LNGپديدار گش��ت .قيمتهاي كنوني گاز ،چه
قيمت نق��دي و چه قيمته��اي قراردادهاي بلندم��دت  LNGكه بر مبناي
شاخص قيمت نفتخام هس��تند ،براي توجيه اقتصادي س��رمايهگذاري در
پروژههاي گاز و  LNGقیمتهای کمی هس��تند .از سوي ديگر با توجه به
افزايش ظرفيت توليد  LNGدر پروژههاي در حال ساخت و تحقق تقاضاي
 LNGدر س��طوح كمتر از پيشبينيها ،وخامت اوضاع بازار  LNGبغرنجتر
نيز خواهد ش��د .بر اين اس��اس تا پس از سال  2020كه عمدهی ظرفيتهاي
مازاد توليد  LNGتوس��ط تقاضاي فزايند ه در آسيا و همچنين بهدلیل جبران
كاه��ش توليد گاز در اروپ��ا (و افزايش تقاضاي بخش برق) جذب نش��ود
شرايط بازار در حالت ركود باقي خواهد ماند.
در اين شرايط يكي ديگر از عواملی كه طي سالهاي آتي بر شرايط بازار
 LNGاثرگذار خواهد بود ظهور فنآوري مايعسازي شناور ( )FLNGاست
ك��ه با اين ف��نآوري ،بهرهبرداري از ميادين گازي درياي��ي دورافتاده كه تا
كنون توجيه اقتصادي نداشتند ،مقرون بهصرفه خواهد شد.
 -1معرفي فنآوري مايعسازي شناور

مطالعات در زمينهی فنآوري مايعس��ازي ش��ناور از اواس��ط دههی 70

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()alirahimigh2000@yahoo.com

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/12/10 :
تاریخ ارسال به داور96/10/21 :
تاریخ پذیرش داور96/11/12 :

واژگان کلیدی:
گاز طبيعي ،LNG ،مايعسازي شناور،

ميادين دريايي

میالدی آغاز ش��د اما تا س��ال  2011كه شركت ش��ل اعالم کرد قصد دارد
تأسیس��ات مايعس��ازي ش��ناوری بهنام  Prelude LNGدر درياي تيمور در
اس��تراليا را توسعه دهد ،از رشد قابلقبولي برخوردار نبود .پس از آن حدود
ش��ش پروژهی مايعسازي شناور ديگر تأييد ش��ده كه عمدهی آنها در حال
ساخت است (جدول .)1-در اين بين پروژهی  LNGشناور كارائيب تكميل
شده و منتظر آغاز بهرهبرداري از ميدان گازي مورد نظر جهت تأمين خوراك
است .در حال حاضر هيچيك از تأسيسات شناور در حال بهرهبرداري نیستند
اما تأسیس��ات مايعسازي ش��ناور  Satuدر محل ميدان مس��تقر شده و منتظر
بهرهبرداري در سال  2017است.
اولين تأسیس��ات مايعس��ازي ش��ناور كوچك مقياس نزديك ساحل در
س��ال  1959در لوئيزيانا با موفقيت نصب شده و به بهرهبرداري رسيد و اولين
صادرات  LNGخود را به ترمينال  Canveyدر انگليس انجام داد.
توس��عه و پايهريزي مفهوم مايعسازي ش��ناور در سايهی گسترش و رشد
چشمگير واحدهاي ش��ناور ذخيرهسازي و تبديل به گاز )3FSRUs( LNG
ك��ه در صنعت  LNGمورد قبول و تأييد هس��تند انجام ش��ده اس��ت .اولين
تأسیسات  FSRUدر سال  2005در خليج مكزيك با موفقيت نصب شده و
به بهرهبرداري رسيد و تا اواسط سال  2016تمامی واحدهاي  FSRUدر حال
بهرهبرداري به بيش از  19عدد رسيده و تأسیسات بيشتري نیز در حال ساخت
و برنامهريزي هس��تند .چنين رش��دی در فنآوري جديد در صنعت LNG
بيسابقه بوده و انتظار ميرود مشابه آن در زمينهی فنآوري مايعسازي شناور
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نيز بهوقوع بپيوندد .در حال حاضر بيش از  24پروژهی مايعس��ازي شناور در
جريان است كه از اين تعداد  7پروژه در حال ساخت است و  17پروژه نيز در
مرحلهی برنامهريزي/طراحي مهندسي قرار دارند.
تأسیسات مايعسازي شناور در مقايسه با تأسیسات خشكي مزاياي متعددي
دارند كه عبارتند از:
ميتوانند در محل ميادين دريايي مس��تقر شده و مانع از سرمايهگذاري
پرهزينه براي احداث خطوط لولهی دريايي انتقال گاز شوند.
در اس��كلههاي كشتيس��ازي س��اخته ش��دهاند ،در مقايس��ه با ساخت
تأسیسات ساحلي بهرهوري بیشتری دارند و نيروي انساني كمتري نياز دارند.
ميتوان براي خودداري از صرف هزينههاي فراوان سرمايهگذاري اوليه
آنها را اجاره کرد.
قابليت جابجايي از يك ميدان به ميدان ديگر را دارند و با كاهش توليد
يك ميدان ميتوان آنها را جابجا کرد و در ميدان ديگری جهت بهرهبرداري
اقتصادي مس��تقر نمود .در حاليكه در تأسیسات س��احلي اين امكان وجود
ندارد و در صورت كاهش توليد ميدان باید تجهيزات مربوطه اسقاط شوند.
بيش از  90درصد عمليات مربوط به راهاندازي تأسیس��ات ميتواند در
شرايط قابلكنترل كارخانهی كشتيسازي و قبل از نصب تأسیسات در محل
ميدان انجام شود.
صرفهجويي در هزينههاي س��رمايهاي تا ح��دود  40درصد بهدليل عدم
نياز به احداث برخي تأسیسات نظير سكوهاي دريايي توليد گاز ،خطلولهی
دريايي انتقال گاز توليدي به س��احل و نيز تأسیس��ات مايعسازي خشكي با
تجهيزات جانبي دريايي مورد نياز آن
امكان بهرهبرداري و اقتصادي کردن سريعتر ميادين گازي دورافتاده
پيچيدگي كمتر تأسیس��ات مايعس��ازي ش��ناور در مقايسه با تأسیسات
خشكي

فنآوري مايعس��ازي شناور پتانس��يل قابلتوجهي جهت اثرگذاري قوي
ب��ر صنعت جهاني  LNGدارد؛ دقيقاً بههمان ش��يوهاي ك��ه فنآوري توليد،
ذخيرهس��ازي و بارگيري ش��ناور نفتخام ( )4FPSOsنقش مناس��بی براي
بهرهبرداري اقتصادي ميادين نفتي دريايي دورافتاده ايفا کرده است .پتانسيل
اجارهی تأسیس��ات مايعسازي ش��ناور توس��ط مالكان تجهيزات  FSRUو
 FPSOاين فرصت را براي شركتهاي مستقل كوچك انرژي فراهم کرده
تا بدون سرمايهگذاري اوليهی قابلتوجهی برای تأسیسات مايعسازي شناور،
اين تأسیس��ات را اجاره کرده و در محل پروژههاي توليد گاز خود مس��تقر
کن��د؛ مثل پروژهی مايعس��ازي  Fortunaدر گينهی اس��توايي .اين فرآيند
همچنين ميتواند كمك مناسبی برای ش��ركتهای بزرگ و مطرح انرژي
در اين زمينه ،همزمان با كاهش قابلتوجه قيمتهاي نفتخام و محدوديت
توان سرمايهگذاري آنها باشد .در حال حاضر بسياري از شركتهاي بزرگ
ان��رژي تأسیس��ات  FPSOرا اجاره ميکنن��د و اين فرآين��د ميتواند براي
تأسیسات مايعسازي شناور  LNGنيز استفاده شود.
كش��تيهاي مايعسازي ش��ناور از جنبهی موقعيت اس��تقرار به دو دستهی
نزديك ساحل ( )inshore/nearshoreو آبهاي آزاد/عميق (offshore/open
 )oceanتقس��يم ميشوند .تأسیس��ات نزديك ساحل در ش��رايط نسبتاً آرام
دريايي واقع ش��ده و از پشتيباني بندري نيز برخوردارند و در معرض شرايط
نامس��ائد اقيانوسي نیس��تند .نمونهاي از تأسیسات نزديك ساحل در شكل1-
ارائه ش��ده كه در آن كش��تي مايعسازي در اس��كلهی بندرگاه لنگر انداخته
اس��ت .در اين س��اختار معموالً گاز خوراك از طريق خ��ط لوله از ميادين
دريايي يا خشكي به تأسیسات مايعسازي منتقل ميشود.
تأسیسات مايعسازي شناور دريايي (دور از ساحل) در آبهاي عميق و آبهاي
آزاد اقيانوسي واقع شده و با شرايط نامساعد دريايي در محل استقرار مواجه
اس��ت .نمونهاي از اين تأسیسات در ش��كل  2-ارائه شده است .براي آبهاي

 1پروژههاي در حال ساخت مايعسازي شناور در جهان
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Contractor

Operator

Location

Siart up

mtpa

Project

Exmar/Wison/B&V

Exmar

TBA

2016

0.5

Carlibbean
PFLNG

Technip/DSME

Petronas

Kanowit Fieid Sarawak Malaysia

2016

1.2

PFLNG Satu

Technip/Samsung

Shell

Timor Sea Australia

2017

3.6

Prelude

Golar/Keppel/B&V

SNH/Perenco

Cameroon

2017

1.2

Kridi

Exmar/Wison

TBA

TBA

2017

0.6

Speculative

Golar/Keppel/B&V

Ophir Energy

Equatorial Guinea

2018

2.2

Fortuna

JGC/sAMSUNG

Petronas

Rotan Field Sabah Malaysia

2020

1.5

Pflng 2
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Start-Up

mtpa

Project

Developer

Country

TBA

6.5

Scarborough/Thebe

ExxonMobil

Austraila

TBA

3.6

Browse FLNG1

Woodside

Austraila

TBA

3.6

Browse FLNG2

Woodside

Austraila

TBA

4.0

Sunrise

Woodside

Austraila

TBA

1.0

Etinde

NewAge/Euroil/Lukoil

Cameroon

2018

0.6

Exmar Kitimat

Altagas/EDFT/Idemisu

Canada

2020

4.0

Orca LNG

Orca LNG

Canada

2020

2.0

Triton

Altagas

Canada

2019

1.0

BLNG

NewAge/SNPC

Indonesia76

On hold

7.5

Abadi

Inpex/Shell

Israel

TBA

3.4

Tamar

Noble Energy

Mozambique

2020

2.5

Coral South

EMI

Tanzania

TBA

2.5

Mzia/Chaza/Jodari

Ophir/BG/Statoil

USA77

On hold

4.4

Lavaca Bay

Excelerate Energy

USA

TBA

5.0

Defin LNG

Delfin

USA

TBA

4.0

Main Pass Energy

McMoran Exploeation

USA

TBA

2.5

CE FLNG

Cambridge Energy

USA

58.1

Total

آرام (مث��ل پروژهی  Preludeدر اس��تراليا)  LNGتوليدي از طريق بازوهاي
ثابت تعبيه شده ( )5OLAFدر دو طرف كشتي مايعسازي به كشتيهاي انتقال
 LNGمنتقل ميش��ود .در شرايط نامساعد دريايي نظير پروژهی دورافتادهی
6
 Carnarvon Basinدر اس��تراليا از تجهي��زات بارگيري دوطرفهی تاندوني
مثل تجهيزات بارگيري تأسیسات  FPSOاستفاده ميشود.
پروژهی  Preludeدر ش��رايط عادي و نرمال دريايي قرار دارد .با اينحال
تأسیسات باید بهگونهاي طراحي شوند كه در مواقع اضطراري در آن منطقه
تحمل شرايط سخت دريايي را داشته باشند.
محدوديت اصلي براي مكان اس��تقرار تأسیس��ات مايعس��ازي ،سيس��تم
بارگيري  LNGاس��ت .سيستم بارگيري بازوهاي ثابت فقط تأييديهی ايمني
براي بارگيري  LNGدر ش��رايط دريايي آرام و با ارتفاع امواج تا حدود 2/5
متر مثل شرايط پروژههاي واقع در درياي تيمور ،غرب آفريقا ،شرق آفريقا و
مالزي را دارد .بهرهبرداري از تأسیسات مايعسازي در شرايط سخت دريايي
نظير آبهاي عميق برزيل (آتالنتيك جنوبي) فقط در صورتي امكانپذير است

كه شرايط ايمني و استانداردها براي استفاده از بازوهاي تاندوني اثبات گردد.
در واقع مهمترين مزيت تأسیسات شناور آنست که با قرار گرفتن تأسیسات
 FLNGروي میادین گازي ،توس��عهی ذخاي��ر گازي در محل ميدان فراهم
ميش��ود که اين موضوع از طریق عدم نياز به ايستگاههاي تقويت فشار گاز،
خطوط لولهی طويل زيردريايي ،اسکله جهت بارگيري کشتيها و تأسیسات
خشکي مانند :جاده و مخازن ذخيرهسازي گاز سبب کاهش هزينهها خواهد
شد .توس��عهی پروژههاي  LNGدر خشکي اغلب حدود چهار سال به طول
ميانجامد اما با اجراي پروژههاي  ،FLNGس��رمايهگذاران اميدوارند زمان و
هزينههاي توسعهی اين پروژهها را کاهش دهند.
تأسیس��ات  FLNGطوري طراحي ش��ده که در برابر طوفانهاي شديد از
جمله مقاومت در برابر نيروي پنج طوفان با سرعت 155مايل در ساعت (250
کيلومتر در ساعت) هم قابليت خود را از دست نداده و پايداري خود را حفظ
کند .اين فنآوری باعث تغيير فرآیند استخراج گاز طبيعي شده و محدودهی
فعاليتهاي مربوط به استخراج و توليد گاز طبيعی را گستردهتر کرده است.
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 -2چشمانداز فنآوري مايعسازي شناور

ب��ا وجود نگرانيه��اي موجود در زمينهی كاهش ش��ديد قيمتهاي گاز
طبيع��ي و  LNGدر ب��ازار انتظار ميرود روند س��رمايهگذاريها در صنعت
 LNGش��ناور صعودي بوده و ط��ي دورهی  2016-2022ب��ه بيش از 41/4
ميليارد دالر افزايش يابد .در اين ميان سهم واحدهاي مايعسازي شناور حدود
 60درصد يعني معادل  24/7ميليارد دالر بوده و س��هم ترمينالهاي واردات
شناور نيز در حدود  16/7ميليارد دالر خواهد بود.
طي سالهاي اخير رشد اقتصاد جهاني محرك اصلي رشد تقاضاي جهاني
انرژي بوده اس��ت .در اين مي��ان تقاضاي  LNGني��ز بهدلیل تالشها جهت
كاهش انتش��ار گازهاي گلخانهاي و جايگزيني زغالس��نگ با گاز طبيعي،
روند فزايندهای داشته است .همچنين با توجه به تداوم روند صنعتي شدن در
مناطقي مثل آفريقا ،آسيا و آمريكاي التين انتظار ميرود تقاضا براي احداث
و بهرهبرداري از ترمينالهاي دريافت  LNGافزايش یابد.
با این وجود ش��رايط كنوني بازار گاز موجب كاهش جذابيت پروژههاي
 LNGبراي توسعهدهندگان و س��رمايهگذاران شده و بنابراین انتظار ميرود
پس از بهرهبرداري از تأسیس��ات  Prelude LNGدر اس��تراليا و GoFLNG
در كام��رون ت��ا س��ال  ،2018روند س��رمايهگذاريها در اي��ن صنعت طي
دورهی  2019-2020روندی نزولي داش��ته باش��د .اگرچه روند كوتاهمدت
اين صنعت اندكي نگرانكننده اس��ت اما انتظار م��يرود روند بلندمدت آن
مثبت و فزاينده باشد و بنابراین با افزايش تقاضاي جهاني  LNGدر بلندمدت
حجم س��رمايهگذاريها در صنعت  LNGشناور نيز با افزايش مواجه خواهد
ش��د .بنابراین با توجه به اينكه سهم عمدهاي از ذخاير گازي توسعه نيافته در
مناطق دورافتاده دريايي واقع شدهاند سهم صنعت مايعسازي شناور از تمامی
سرمايهگذاري صنعت  LNGروند فزايندهاي خواهد داشت.
آفريقا بيش��ترين سهم سرمايهگذاري در تأسیس��ات مايعسازي و دريافت
شناور را بهخود اختصاص داده است .در اين ميان تأسیسات مايعسازي شناور
ش��امل پروژههاي  Coralش��ركت  Eni، Fortuna FLNGش��ركت Ophir
 Energyو  GoFLNGش��ركت  Perencoدر آفريقا ب��وده و ترمينالهاي
ش��ناور نيز ش��امل  Golar Tundraدر غنا Ain Sokhna ،در مصر و ترمينال
 Sahdanhaاست.
طي چند س��ال آتي و تا س��ال  2022آس��يا يكي از مناطق كليدي و مهم
در توسعهی تأسیسات مايعسازي شناور و همچنين واحدهاي ذخيرهسازي و
تبديل مجدد به گاز ش��ناور ( FSRUو  )FSUخواهد بود .بر اساس مطالعهی
 Douglas-Westwoodسهم اين منطقه در هزينههاي سرمايهاي تا سال 2022
حدود  21درصد پيشبيني ش��ده اس��ت .تأسیسات مايعس��ازي شناوري كه
انتظار ميرود طي دورهی مذكور در اين منطقه بهرهبرداري ش��وند عبارتند
از :پروژهی مايعس��ازي شناور ش��ركت پتروناس ( )Satuو پروژهی Rotan
.FLNG
اس��تراليا دومين کشور در صرف هزينههاي س��رمايهگذاري در تأسیسات
مايعسازي شناور در دنيا طي دورهی  2016-2022بوده و سهم آن حدود 22
درصد برآورد ميگردد .اين س��رمايهگذاريها از جانب پروژهی Prelude
 FLNGش��ركت شل است كه در س��ال  2018به بهرهبرداري خواهد رسيد.
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البته با بهبود قيمت نفت و بهدنبال آن قيمت گاز طبيعي و  LNGدر بازارهاي
جهاني بيش از پنج پروژهی مايعس��ازي ديگ��ر نيز در اين منطقه برنامهريزي
شده كه به جريان خواهند افتاد.
سهم منطقهی اروپاي شرقي و  FSUاز هزينههاي سرمايهاي  LNGشناور
حدود  3درصد برآورد ميشود كه فقط مربوط به ترمينالهاي ذخيرهسازي
و تبديل به گاز شناور بوده و جهت متنوعسازي منابع واردات گاز اين منطقه
برنامهريزي شده است .شركت گاز پروم نيز قصد دارد واحد  FSRUخود با
عنوان  Kaliningradرا تا پايان سال  2017به بهرهبرداري برساند.
س��هم منطقهی آمري��كاي التين در هزينههاي  LNGش��ناور هم ش��امل
تأسیسات مايعسازي شناور و هم ترمينالهاي شناور  LNGبوده و طي دورهی
مذكور حدود  6درصد تخمين زده ميش��ود .اگرچه ممكن است تأسیسات
 Exmar FLNGكه ابتدا براي اس��تقرار در اين منطقه برنامهريزي شده بود به
مكان ديگري خارج از اين منطقه انتقال يابد.
در خاورميانه نيز برخي تأسیسات مايعسازي شناورمثل ايران و ترمينالهاي
ش��ناور مثل بحري��ن ،لبنان و امارات برنامهريزي ش��ده كه س��هم آن از كل
هزينههاي سرمايهاي  LNGشناور جهان حدود  7درصد خواهد بود.
منطقهی آمريكاي ش��مالي سهمي در هزينههاي سرمايهگذاري تأسیسات
مايعس��ازي و ترميناله��اي واردات ش��ناور ط��ي دورهی 2016-2022
نخواهد داش��ت .اين منطقه بهدنبال توس��عهی منابع غيرمرس��وم گاز شيل از
يك واردكنن��دهی خالص گاز طبيعي به صادركنندهی گاز تبدیل ش��ده و
سرمايهگذاريهاي قابلتوجهي را در تأسیسات مايعسازي ساحلي (خشكي)
انج��ام داده اس��ت .انتظار ميرود این منطقه طي چند س��ال آينده به يكي از
صادركنندگان اصلي  LNGجهان تبديل ش��ود .سهم منطقهی اروپاي غربي
از هزينههاي س��رمايهگذاري  LNGش��ناور حدود  6درصد پيشبيني شده
كه تمامی اين هزينهها مربوط به س��اخت ترمينالهاي دريافت  LNGشناور
ميشود.
بهطور كلي ميتوان دو س��ناريو براي چشمانداز فنآوري مايعسازي شناور
متصور بود .در س��ناريوي اول فنآوري ش��ناور فقط در برخي ش��ركتهاي
انرژي براي حل مشكالت خاص آنها استفاده شده و فنآوري غالب همچنان
مايعسازي ساحلي (خشكي) خواهد بود .اين سناريو در صورتي محقق خواهد

 1چشمانداز سرمايهگذاري در صنعت  LNGشناور طي دورهی 2009-2022
Source: Douglas-Westwood, World FLNG Market Forecast 2016–2022
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 -4-2كاهش اثرات زيستمحيطي

شد كه اولين واحدهاي در حال ساخت مايعسازي شناور با مشكالت هزينهای
اي يا عملياتي مواجه ش��وند يا اينكه هزينهی تأسیس��ات مايعسازي ساحلي به
دنبال فروكش كردن جريان طوفاني س��اخت واحدهاي مايعسازي جديد ،با
كاهش قابل توجهی مواجه شوند .در اين صورت براي ميادين گازي دريايي
كوچك ،اس��تفاده از ف��نآوري  CNGو  GTLش��ناور ميتوان��د گزينهای
مناسب و رقابتي باشد .در سناريوي دوم با موفقيت پروژههاي در حال ساخت
مايعس��ازي شناور در جهان اين فنآوري بهعنوان راهحلی استاندارد براي حل
مشكالت صنعت گاز شناخته شده و محدودهی استفاده از آن گستردهتر شده و  -5-2امكان تحويل ارزانتر و سريعتر پروژههاي مايعسازي
بهدليل ساختار مدوالر و پكپارچهی فنآوري مايعسازي شناور و همچنين
توسط شركتهاي انرژي بيشتری و براي ميادين گازي بيشتري استفاده خواهد
شد .همچنين توسعهی ترمينالهاي شناور دريافت  LNGموجب دسترسي به عدم نياز به زيرساختهاي اسكله و بندر و نيز زيرساختهاي جادهاي مورد
بازارهاي گازي كوچكتر شده و گسترش روشهاي جديد قيمتگذاري و نياز تأسیس��ات ساحلي ،هزينهی س��اخت و راهاندازي و مدت زمان ساخت
پروژههاي تبديل منابع گازي غيرمرس��وم به  LNGموجب تحركات بيشتر و تأسیس��ات مايعسازي شناور در مقايسه با تأسیس��ات ساحلي كمتر است .در
تأسیس��ات ساحلي هزينهی ساالنهی اليروبي اسكله رقم قابلتوجهي خواهد
انعطافپذيري بيشتر صنعت جهاني  LNGخواهد شد.
در اين راس��تا داليل شكوفايي احتمالي آتي فنآوري مايعسازي شناور و بود كه اين هزينه در تأسیسات شناور وجود ندارد.
انتخاب اين فنآوري توسط شركتهای فعال در زمينهی انرژي عبارتند از:

تأسیس��ات مايعس��ازي ش��ناور نيازمند احداث خطوط طوالني زير دريا،
زهكشي و اليروبي اسكله و بندر و زيرساختها و جادههاي ساحلي نیست.
همچنين در مصرف س��وخت جهت فشردهس��ازي گاز در خطوط انتقال به
س��احل صرفهجويي ميشود .پس از استقرار تأسیسات در محل پروژه تقريباً
بهسادگي امكان جابجايي و استفاده از آن در مكان ديگري وجود دارد.

 -1-2بهرهبرداري از ميادين و منابع گازي كوچك مقياس
پروژهی  3/6ميليون تني  Preludeدر اس��تراليا در مقايس��ه با استانداردهاي

واحدهاي مايعسازي اين كشور نسبتاً كوچك بهشمار ميرود .همچنين پروژهی
 1/5ميليون تن��ي  FLNG-1براي مي��دان  Kanowitدر س��اراواك مالزي و
پروژهی  0/5ميليون تن��ي  Pacific Rubialesدر كلمبيا مقياس كوچكتري
دارند .بهره برداري از اين ميادين با فنآوري مايعس��ازي ساحلي غيراقتصادي
بود .ميزان توليد گاز همراه نفت در ميادين نفتي بزرگ مثل برخي ميادين برزيل
نيز قابلتوجه بوده و ميتوان از فنآوري مايعس��ازي شناور جهت بهرهبرداري
اقتصادي استفاده کرد.
 -2-2دسترسي به ميادين گازي دورافتاده
برخ��ي ميادين گازي مثل مي��دان  Browseاس��تراليا در فاصلهی بيش از

 -6-2جلوگيري از تشديد هزينهها در صورت توسعهی همزمان چند پروژه
در يك مكان

در مواقعي كه كشوری بهطور همزمان در حال توسعهی چندين پروژه در
يك منطقه اس��ت بهدليل كمبود ني��روي كار متخصص و نيروي كار محلي
هزينههاي پروژه افزايش بيدليل خواهد داش��ت .مث ً
ال با توس��عهی همزمان
چندين پروژه در اس��تراليا اين كش��ور در صورت عدم استفاده از تأسیسات
مايعسازي ش��ناور با افزایش هزينهها مواجه خواهد بود .در صورت استفاده
از تأسیس��ات مايعس��ازي شناور اين تأسیس��ات در مجمتعهاي كشتيسازي
كر هیجنوبي س��اخته شده و استراليا با كمبود نيروي كار متخصص و محلي
مواجه نبوده و هزينهها تعديل خواهند شد.
 -7-2افزايش بهرهوري و كارآيي نيروي كار و تكنسين طی دورهی ساخت
تأسیسات مايعسازي

با نگاهي به مس��ائل لجستيك در تأسیسات مايعس��ازي در سراسر جهان
ميت��وان بهوضوح دريافت كه اس��تخدام و حفظ ني��روي كار متخصص در
تأسیسات مايعسازي يكي از چالشهاي مهم اين صنعت بهشمار ميرود .در
فنآوري مايعسازي شناور ،تأسیسات مورد نياز در كارخانههاي كشتيسازي
س��اخته ميش��ود و تعداد نيروي كار متخصص و ماهر بس��یار بيش��تر است
( 25000-35000نف��ر) .بنابراین برنامههاي آموزش و كس��ب مهارت با نظم
و جديت بيشتري دنبال شده و بهره وري و كارايي نيروي كار بيشتر است.

 425كيلومتري از نوار س��احلي واقع ش��دهاند و انتقال آنها به ساحل نیازمند
خطوط لولهی طوالني و پرهزينه است .در سپتامبر  2013سهامداران پروژهی
سرمايهگذاري مش��ترك  Browseشامل وودسايد ،شل ،بيپي ،پتروچاينا و
ميتسوبيش��ي تصميم گرفتند براي اين پروژه از تأسیس��ات مايعسازي شناور
اس��تفاده كنند كه ممكن اس��ت ش��امل سه كشتي مايعس��ازي مثل پروژهی
 Preludeباش��د .در سپتامبر همان سال دو شركت  BHP Billitonو اكسون
موبيل نیز توافق کردند براي بهرهبرداري از ميدان گازي  Scarboroughخود
در اعماق  1000متري آبهاي غرب استراليا كه در فاصلهی  200كيلومتري از
 -8-2امكان استفاده از ساير روشهاي تأمين مالي
نوار ساحلي واقع شده از تأسیسات مايعسازي شناور استفاده کنند.
تأمين مالي پروژههاي مايعس��ازي ش��ناور هنوز در مراحل اوليهی توسعه
 -3-2اجتناب از احداث تأسیسات مايعسازي در سواحل توريستي و مسكوني قرار دارد و ممکن اس��ت با توسعهی پروژههاي جديد روشهاي نوآورانهی
بهدليل جلوگيري از بروز مشكالت اجتماعي و فرهنگي ،ايمني و عدم نياز جديدتري نيز مثل روش اجاره ابداع و استفاده شود.
ب��ا توجه به تفاوت ماهيت ميادي��ن گازي دورافتاده و كوچك مقياس در
به اخذ مجوزهاي زمانبر مورد نياز براي تحصيل زمين نباید این تأسیسات در
مناطق مختلف جهان ،محرك توس��عهی فنآوري مايعس��ازي شناور در هر
سواحل توریستی و مسکونی احداث شوند.
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مقاالت تحلیلی  -کاربردی

منطقه با مناطق ديگر متفاوت اس��ت .در س��واحل غربي آمريكاي ش��مالي
(كانادا) باید از تأسیسات مايعسازي ش��ناور نزديك ساحل ()Near shore
اس��تفاده کرد .در حاليكه براي س��واحل ش��رقي آن تأسیس��ات فراساحلي
مناسب اس��ت .محرك اصلي توسعهی تأسیسات مايعس��ازي شناور در اين
منطقه ،هزينهی زیاد ساخت تأسیسات س��احلي (خشكي) مايعسازي است.
در آمريكاي التين (برزيل) داليل اس��تفاده از مايعس��ازي شناور عبارتند از:
وجود مقادير قابلتوجه گازهاي همراه ،مشکل بودن تحصيل زمين ،ميادين
دورافتاده و آبهاي عميق.
در استراليا بهدليل وجود ميادين متعدد دورافتاده دريايي ،حساسيت نسبت
به س��اخت تأسیس��ات در ساحل و هزينهی زیاد س��اخت تأسیسات ساحلي،
اس��تقرار تأسیسات مايعس��ازي ش��ناور اقتصادي و مقرون بهصرفه است .در
آفريقا بهدليل مسائل امنيتي و وجود ميادين دورافتادهی متعدد و آبهاي عميق،
استفاده از فنآوري مايعسازي شناور توصيه ميشود.
جمعبندي و نتيجهگيري

اس��تفاده از فنآوري  FLNGمزاياي متعددي در بهرهبرداري اقتصادي
از ميادين دورافتادهاي دارد كه در حال حاضر توليد از آنها مقرون بهصرفه
نیست .در مناطقي مثل استراليا كه هزينههاي احداث تأسیسات در خشكي
بس��يار زیاد است از تأسیس��ات شناور استفاده ميش��ود .نمونهی اين نوع
تصميمگيري اخيرا ً توس��ط ش��ركت  Woodsideاتخاذ شده و بر اساس
اين براي ميدان گازي  Browseدر اس��تراليا ،بهجاي احداث تأسیس��ات
مايعس��ازي در خش��كي تأسیسات مايعسازي ش��ناور درنظر گرفته شده
است .هرچند ساخت اين تأسیسات بهدليل قيمتهاي کم انرژي به حالت
تعليق درآمده اس��ت .بهطور مشابه ش��ركت  Eniنيز تأسیسات مايعسازي
ش��ناوری براي موزامبيك درنظر گرفته است.دليل اصلی این تصمیمات
آنست که س��اخت تأسیسات خشكي بس��يار پرهزينه بوده و مدت زمان
ساخت تأسیسات شناور نسبت به تأسیسات خشكي كوتاهتر است .عالوه
بر اين اعتماد و تكيه به برنامهی زمانبندي جهت تكميل پروژه در تأسیسات
مايعس��ازي شناور بيشتر از تأسیسات خشكي است؛ چراكه در پروژههاي
ش��ناور ،تأسیسات مايعس��ازي در محل كارخانهی كشتيسازي ساخته و
تكميل ش��ده و س��پس به محل نصب انتقال ميياب��د و بنابراین بهرهوري
آن بیشتر از تأسیس��ات خشكي است كه معموالً بهدليل دورافتاده بودن و
مشكالت مربوط به نيروي كار و تخصص محلي با تأخيرات مكرر مواجه
ميشوند .مدت زمان ساخت و راهاندازي تأسیسات يكي از عوامل كليدي
در اقتصاد پروژهه��اي  LNGبوده و ميتواند بر تصميم س��رمايهگذاران
اثرگذار باشد.
استفاده از تأسیسات مايعسازي ش��ناور در نزديكي ساحل نيز نسبت
به تأسیس��ات خشكي مزيتهاي متعددي دارد؛ چراكه در برخي موارد
بهدليل در دسترس نبودن زمين مناسب يا نياز به كسب مجوزهاي متعدد
و پر هزينه براي تحصیل زمين ،احداث تأسیس��ات مايعس��ازي خشكي
بس��يار پرهزينه بوده و مدت زمان س��اخت و راهاندازي تأسیس��ات نیز
زیاد خواهد بود .هزينهی سرمايهاي تأسیس��ات مايعسازي شناور براي
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تأسیس��ات س��اده حدود  700-800دالر در هر تن ظرفيت مايعس��ازي
س��اليانه تخمين زده ميش��ود كه تقريباً مش��ابه تأسیس��ات خشكي در
حال ساخت در آمريكاست و نش��اندهندهی ميزان بهرهوري هزينهاي
كارخانههاي كشتيسازي است.
غی��ر از مزاي��اي مذكور فنآوري مايعس��ازي ش��ناور برخ��ي معايب و
محدوديتهای��ی ني��ز دارد .محدوديت اصلي اين ف��نآوري در بارگيري و
تخليهی  LNGتوليدي از تأسیس��ات مايعس��ازي شناور به كشتيهاي انتقال
 LNGو ن��وع بازوهاي بارگيري مورد نياز اس��ت .در حال حاضر با توجه به
استفاده از بازوهاي بارگيري و تخليهی ثابت ،بارگيري در شرايط جوي بسيار
نامساعد كه ارتفاع امواج بيش��تر از  2/5متر باشد امكانپذير نيست .از ديگر
معايب اين پروژهها استفادهی محدود از نيروي كار محلي در اين پروژههاست؛
چراكه تأسیسات اصلي آن در محل كارخانهی كشتيسازي در مكاني ديگر
ساخته شده و سپس به محل استقرار انتقال ميبايد .بنابراین ميزان اشتغال محلي
در اين پروژهها كه عمدتاً مدنظر سياستمداران است اندك ميباشد.
از لحاظ تجاري فنآوري مايعس��ازي ش��ناور اين فرصت را در اختيار
ش��ركتهاي كوچك انرژي قرار داده تا تأسیسات مايعسازي را از طريق
سيستم اجارهاي از پيمانكاران واحدهاي  FSUو  FPSOدر اختيار بگيرند.
در اين روش نيازي نيس��ت كه شركتهاي انرژي فرآيند مختص به خود
را توسعه دهند و ميتوانند از تأسیسات استاندارد ساير شركتهاي بزرگ
در اين زمينه اس��تفاده کنند .همچنين ش��ركتهاي كوچك انرژي نياز به
صرف هزينههاي هنگفت براي س��رمايهگذاري در تأسیس��ات مايعسازي
ش��ناور ندارند و ميتوانند اين تأسیسات را از شركتهاي بزرگ و مطرح
در اين زمينه اجاره کنند .در حال حاضر اس��تفاده از سيستم اجارهاي براي
واحدهاي  FSRUرايج بوده و موفقيت این شیوه به اثبات رسيده اما صنعت
منتظر اس��ت ارزیابی کند که اين سيستم براي تأسیسات مايعسازي شناور
ني��ز موفق خواهد بود يا خير .در اين راس��تا ش��ركت  Golar LNGاخيرا ً
اعالم کرده كه قصد دارد جهت احداث پروژهی مايعس��ازي شناور One
 LNGسرمايهگذاري مشتركی با شركت  Schlumbergerانجام دهد و از
منابع گازي كمهزينه ،تجارب مهندس��ي ،فنآوري توسعهيافتهی چاههاي
دريايي و توان مديريت توليد شركت مذكور استفاده کند .اين روش براي
شركتهاي كوچك انرژي كه منابع مالي و توان مهندسي محدودي دارند
مفيد است.
بس��ياري از صاحبنظران و تحليلگران از ف��نآوري  FLNGبهعنوان
عاملی كليدي و بس��يار اثرگذار 7در بهرهب��رداري از ميادين گازي دريايي
و صنع��ت جهاني  LNGنام ميبرند .همانطور كه واحدهاي  FPSOتأثير
بهس��زايي در توليد و تجارت نفتخام در آبهاي عميق دنيا داش��تهاند .در
ه��ر حال اي��ن موفقيت به كارايي پروژههاي در حال س��اخت تأسیس��ات
مايعس��ازي شناور و اثر آنها در مدت زمان تكميل و راهاندازي پروژهها و
همچنين كاهش هزينههاي توليد  LNGبستگي دارد.
بهطور كلي مزايا و ضرورت كاربرد فنآوري  FLNGشامل موارد زير
است:
با افزايش تقاضاي جهاني گاز طبيعي و  LNGماهيت و جغرافياي توليد
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 بوده وLNG  قابلرقابت با واحدهاي خش��كي تولي��د،هزينهه��اي توليد
 هزينهی تمام،بهويژه در صورت اس��تخراج گاز از ميادين دور از س��احل
.شده حتي ارزانتر خواهد بود
 چالشهاي سياس��ي و امنيتي،LNG با رش��د تعداد ش��ناورهاي توليد
 پيشبيني. در خشكي كاسته خواهد شدLNG س��اخت واحدهاي توليد
 اين ش��ناورها جايگزين پااليشگاههاي،ميشود كه در س��الهاي آينده
 رژيم،خش��كي بهويژه در كشورهايي با ش��رايط خاص امنيتي مثل لبنان
.اشغالگر قدس و قبرس شوند

گاز نيز تغيير کرده و نياز به بهرهبرداري از ميادين گازي متوسط و كوچك
و همچنين ميادين گازي دريايي دورافتاده كه در ش��رايط حاضر جذابيت
. افزايش مييابد،اقتصادي قابلتوجهي ندارند
از فنآوري مايعس��ازي ش��ناور همچنين براي كاهش هزينههاي توليد
 و كوتاه کردن مدت زمان ساخت و بهرهبرداري در ميادين درياييLNG
. نيز استفاده ميشودPrelude بزرگ مثل پروژهی
 نيازي به زيرس��اختهاي مورد نيازLNG در تأسیس��ات ش��ناور توليد
تأسیس��ات خش��كي مثل جاده نبوده و اثرات زيس��تمحيطي نیز كاهش
 همچني��ن درگيريهاي مربوط ب��ه تملك زمين ب��راي احداث.ميياب��د
 مقايس��هی ميزان گازهاي مشعل در،براس��اس آمارهاي بانک جهاني
.تأسیسات نیزكاهش مييابد
 نشان ميدهد کشورمان از منظر2012  در خشکي ايمنتر و ايران با کشورهاي منطقه در سالLNG اين ش��ناورها در مقايس��ه با طرحهاي توليد
 همچنين در بين. در مدت زمان کمتري راهاندازي ميشوند و براي برداشت مقدار گازهای سوزانده ش��ده در ردهی اول قرار دارد،ارزانتر هستند
 ايران از لحاظ س��وزاندن گازها بعد از کش��ورهاي،کش��ورهاي جهان
. اقتصادي هستند،از ميادين دور از خشکي و پراکندهی کوچک
 بخش. نيجري��ه و آمري��کا در ردهی چهارم قرار گرفته اس��ت، راه توسعهی ميادين كوچك و روس��يه،LNG با بهرهبرداري از شناورهاي توليد
پراكنده فراهم شده و حتي امکان بهكارگيري همزمان چند شناور در يك قابلتوجهي از اين گازهاي سوزانده شده از ميادين گازي دريايي است
 مانع سوزاندن آنها شده و ازFLNG  بهعالوه انتقال آس��ان ش��ناور از يك كه ميتوان با اس��تفاده از فنآوري.ميدان بزرگ گازي نيز وجود دارد
. بنابراین آنها بهرهبرداري اقتصادي کرد. مزيت بزرگ ديگر آن بهش��مار ميرود،ميدان ب��ه ميداني ديگر
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