مقاالت تحلیلی  -کاربردی

تبدیل گاز طبیعی به مایع()GTL؛ مروری بر تکنولوژی ،پروژهها ،اقتصاد و آینده
*

محمدصادق عظیمیفر  ،شرکت نفت فالت قاره ایران امیرحسین باقری بایگی ،شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی
تأمین(تاپیکو)

چکیده
یکی از فناوریهایی که جهت تولید مایعات هیدروکربنی از گاز طبیعی مورد اس��تفاده قرار میگیرد ،فناوری تبدیل
گاز به مایعات یا  GTLمیباشد.مجموع ظرفیت تولید  GTLجهان در سال  2017قریب به  250هزار بشکه در روز
بوده اس��ت که  70درصد آن مربوط به کش��ور قطر میباشد .براساس برآورد سازمان اطالعات انرژی آمریکا (،)EIA
این ظرفیت تا سال  2021به  270هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت .واحدهای  GTLنسبت به  LNGارزش
افزوده بیش��تری ایجاد میکنند و با توجه به رقابت بین فناوری  GTLبا پاالیش��گاههای نفتی ،آینده آن ش��دیدا ً به
قیمت نفتخام وابس��ته میباش��د .بر اس��اس مرور تکنولوژی و معرفی مجتمعها و طرحهای فعال  GTLدر دنیا و
ی اقتصاد و امکانسنجی بهرهگیری از این فناوری در ایران و با توجه به عواملی همچون تحریمهای بینالمللی،
بررس 
محدودیتهای صادراتی ،عدم نیاز بازار داخلی به فرآوردههای حاصل از این فناوری و نیز پیچیدگیهای تکنولوژیکی،
تردیدهایی در خصوص توسعه فناوری  GTLدر ایران وجود دارد.
مقدمه

هیدروکربنها کماکان نخستین منبع مصرف انرژی جهان هستند و در این
میان گاز طبیعی بهعنوان پاکترین هیدروکربن از اهمیت ویژهای برخوردار
است و نقش مهمی در تأمین انرژی آینده جهان ایفا خواهد نمود .از طرفی،
فراوانی منابع گاز جهان و پایین بودن هزینه توسعه این منابع،فرصت مناسبی
را برای کشورهای دارای این منبع ارزشمند فراهم نموده است.
کشورهای دارای منابع گازی نه تنها در صدد ایجاد بیشترین ارزش افزوده
از گاز هس��تند ،بلکه با پیشرفت فناوری بهدنبال افزایش حوزه کاربرد و تنوع
بهرهگیری از گاز بهویژه بهعنوان سوخت مایع میباشند .گزینههای متنوعی
اعم از انتقال و فروش گاز با خط لوله ،فشردهس��ازی وانتقال گاز به صورت
 ،CNGمایعس��ازی وانتقال گاز ب��ه صورت  LNGو تبدی��ل گاز به مایع با
اس��تفاده از فرآیند  GTLجهت ایجاد ارزش اف��زوده از گاز طبیعی تولیدی
در دسترس اس��ت که با توجه به پارامترهای تصمیمی چون حجم ،مسافت،
هزینه س��رمایهگذاری ،قیمت گاز و قیمت نفت خام ،قابلیت امکانسنجی و
تصمیمگیری را برای کشورهای دارای منابع گازی فراهم آورده است.
فناوری تبدیل گاز طبیعی به مای ع ( )GTLکه بهدلیل کمبود منابع سوخت
مایع توسط آلمان در جنگ جهانی دوم توسعه قابلتوجهی پیدا کرد ،امروزه
در سراس��ر جهان با ظرفیت قریب به  250هزار بشکه در روز در حال فعالیت
و بهرهبرداری است .مجتمعهای  GTLاز نظر بازار با پاالیشگاههای نفتی در
رقابت هس��تند و توسعه آن به وضعیت این پاالیشگاهها بستگی دارد .در این
مقاله پ��س از مرور تکنولوژی ،طرحها و اقتصاد  ،GTLبه بررس��ی آینده و
امکان پذیری پیادهسازی این فناوری در ایران پرداخته خواهد شد.

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده97/01/24 :
تاریخ ارسال به داور97/02/04 :
تاریخ پذیرش داور97/03/14 :

واژگان کلیدی:

گاز طبیعی ،مایعات هیدروکربنی،
تبدیل گاز طبیعی به مایع ،امکانسنجی

تولید محصوالت هیدروکربنی مایع از گاز طبیعی اس��تفاده میگردد .این
فناوری در جنگ جهانی دوم ،به سبب کمبود منابع سوختی توسط آلمان
توس��عه داده ش��د .در ای��ن روش در ابتدا از گاز طبیعی،گاز س��نتز تولید
میش��ود .گاز سنتز طبق واکنشهای فیش��ر-تراپش 2ب ه هیدروکربنهای
مختلف تبدیل شده و نهایتاً این هیدروکربنها در فرآیند هیدروکراکینگ
و ایزومریزاس��یون به محصوالت نفتی مختلف چون گاز مایع ،3نفتا  ،نفت
س��فید ،گازوئیل و پارافین تبدیل میشوند .مایعات تولید شده در فناوری
 GTLبهدلیل نداش��تن ترکیبات آروماتیکی و نفتنیک��ی و نیز پایین بودن
درصد گوگرد از منظر مسائل زیستمحیطی ،نسبت به مایعات تولیدی در
پاالیش��گاههای نفتی دارای سازگاری بهتری هستند ،لیکن به علت دانسیته
پایین از کیفیت سوخت و روغنکاری کمتری برخوردارند [.]1
در ح��ال حاضر ش��رکتهای مختلفی در حوزه تبدی��ل گاز به مایع در
مقیاس بزرگ فعال هس��تند که مهمترین آنها ش��رکتهای ساسول و شل
میباش��ند .شرکت ساسول تجربیات زیادی در زمینه تبدیل زغالسنگ به
س��وختهای هیدروکربنی ( 4)CTLداشته و فرآیند  GTLاین شرکت بر
مبنای همین فرآیند  CTLطراحی ش��ده اس��ت ،با ای��ن تفاوت که واحد
تولیدکنن��ده گاز س��نتز آن تغییر یافته تا بتواند گاز طبیعی را به گاز س��نتز
تبدیل نماید .فرآیند  GTLش��رکت ش��ل 5 SMDS،نام دارد و نس��بت به
فرآین��د ش��رکت ساس��ول ،طراحی آن بهگونهای اس��ت که نفت س��فی ِد
مرغوبتر و گازوئیل بیشتری تولید میکند[.]2
 -2پروژههای اجرا شده و در حال اجرای  GTLدر جهان

مجموع ظرفیت تولید  GTLجهان در س��ال  2017قریب به  250هزار
 -1تکنولوژی GTL
1
تبدی��ل گاز به مایع یا  ، GTLیکی از فناوریهایی اس��ت که در جهت بش��که در روز میباش��د ک��ه  70درص��د از آن در کش��ور قطر احداث
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()msazimifar@gmail.com
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شده است .براساس برآورد س��ازمان اطالعات انرژی آمریکا (،)6 EIA
این ظرفیت تا س��ال  2021ب��ه  270هزار بش��که در روز افزایش خواهد
ی واحدهای احداث شده  GTLبیانگر آن است که
یافت .همچنین بررس 
کش��ورهایی به سمت استفاده از  GTLروی آوردهاند که یا از منابع غنی
نفت بیبهر ه بوده و یا ذخایر باالی گاز بدون بازار مش��خص داش��تهاند و
برای تنوع در محصوالت و سهولت بازاریابی ،احداث مجتمعهای  -3 GTLاقتصاد GTL
طرحهای GTLو  LNGدر کش��ورهای صاحب ذخایر و صادرکننده
را در دستور کار قرار دادهاند .برای نمونه کشور قطر به منظور تنوعبخشی
در س��بد محصوالت گازی خ��ود ،در کنار  7 LNGدو کارخانه  GTLبه گاز ،طرحهای رقیب و جایگزین یکدیگر تلقی میش��وند ،چرا که این
ظرفیتهای  34هزار و  140هزار بش��که در روز با همکاری شرکتهای کشورها به دنبال ایجاد بازار و تقاضا برای منابع گازی خود میباشند که
ساس��ول و ش��ل راهاندازی نموده اس��ت که در این زمین��ه بزرگترین در این راستا هر دو فناوری مذکور از قابلیتهای الزم برخوردار هستند.
بهرهبردار  GTLدر دنیا بهش��مار میرود .ش��کل 1-نشاندهنده تاریخچه این نکته حائز اهمیت اس��ت که  GTLاز نظ��ر مصرف و تقاضا با LNG
صنعت  GTLو جدول 1-ش��امل اطالعات مهمترین واحدهای  GTLبا رقیب نبوده بلکه با پاالیش��گاههای نفتی رقابت میکند و تحلیل بازار آن
مقیاس بزرگ در جهان میباشد[ .]3آخرین واحد  GTLبا مقیاس بزرگ باید در مقایسه با پاالیشگاههای نفتی صورت پذیرد .محصوالت فرآیند
در دنیا  ،در س��ال  2014راهاندازی شده است و پیشبینی میشود تا سال  GTLنس��بت به فرآوردههای پاالیش��گاههای نفتی تنوع کمتر و کیفیت

 2021واحد دیگری راهاندازی نگردد .هزینههای س��رمایهگذاری اشاره
ش��ده در جدول 1-تخمینی توسط  EIAمیباش��د و پیشبینی میگردد
هزینههای س��رمایهگذاری واقعی برای راهان��دازی واحدهای  ،GTLبه
حدود  18تا  22میلیارد دالر رسیده باشد.

 1واحدهای  GTLبا مقیاس بزرگ در جهان

ردیف نام تأسیسات

کشور

وضعیت

اپراتور

سال آغاز
بهرهبرداری

سرمایه گذاری
ظرفیت
(بشکه در روز) (میلیون دالر)

1

Bintulu

مالزی

بهرهبرداری

شل

1993

12,000

1,500

2

Sasolburg

آفریقای جنوبی

بهرهبرداری

ساسول

1994

5,600

NA

3

Bintulu

مالزی

بهرهبرداری

شل

2006

2,700

NA

4

Oryx

قطر

بهرهبرداری

شل /شورون

2006

34,000

1,500

5

Pearl

قطر

بهرهبرداری

شل

2011

140,000

20,000

6

Escravos

نیجریه

بهرهبرداری

شورون /ساسول

2014

34,000

10,000

7

St Charles

آمریکا

کنارهگیری ساسول از پروژه

ساسول

NA

96,000

14,000

ازبکستان

در حال ساخت

ساسول /پتروناس

2021

26,000

5,600

8

Uzbekistan
GTL

 1تاریخچه فرآیند و توسعه فناوری GTL
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پایینتری دارند ولی بهدلیل نداش��تن س��ولفور و ترکیبات آروماتیک از پایینتر و هزینه س��رمایهگذاری و بهرهبرداری باالتری اس��ت و بهعبارت
دیگر ،تکنولوژی GTLگران اس��ت ،ولی ارزش افزوده بیشتری نسبت به
سازگاری بیشتری با محیط زیست برخوردار هستند.
اگرچه فناوری  GTLنس��بت به  LNGدارای پیچیدگی بیشتر  ،بازدهی آن ایجا د مینماید[ .]4مطابق ارزیابیهای اقتصادی صورتگرفته توس��ط
ش��رکت  Hatchدر سال ( 2011ش��کل ،)2-مهمترین مؤلفههای مؤثر در
ِ
ترتیب اهمیت ش��امل قیمت نفتخام ،قیمت گاز و هزینه
اقتصاد  GTLبه
سرمایهگذاری میباشد[ .]5براس��اس مطالعات  Nexantدر سال ،2016
محص��والت GTLدر قیم��ت نف��ت پایینت��ر از  70دالر ت��وان رقابت با
محصوالت پاالیش��گاههای نفتی را ندارند و در قیم��ت حدود  100دالر
بسیار رقابتپذیر میباشند[.]6
 -4آینده GTL

 2آنالیز حساس��یت ارزش خالص فعلی ( )IRR =%12یک پروژه GTL
به فرض قیمت نفت مبنای  80دالر[]5

 3سناریوهای مختلف قیمت نفت در سالهای آتی (دالر بر بشکه) []7

با توجه به تأثیرپذیری ش��دید اقتص��اد  GTLاز قیمت نفت و اقتصادی
نبودن آن در قیمتهای پایین نفت EIA ،در س��ال  ،2017سه سناریو برای
آینده این صنعت متصور شده است .براساس سه سناریوی قیمتی که EIA
ب��رای نفتخام در نظر گرفته (ش��کل ،)3-این دپارتم��ان پیشبینی کرده
است در صورت تحقق سناریوی قیمت باالی نفت ،تا سال  2040ظرفیت
 GTLبا افزایش زیادی روبهرو گشته و تا  1/1میلیون بشکه در روز خواهد
رس��ید .همچنیندر صورت تحقق س��ناریوی مبنا ،ظرفیت این واحدها تا
 400ه��زار بش��که در روز افزایش مییابد و در صورت وقوع س��ناریوی
قیمت پایین نفت ،ظرفیت واحدهای  GTLدر حدود  270هزار بش��که در
روز باقی خواهد ماند[ .]7مطاب��ق این پیشبینی Mini-GTL ،ها در آینده
رشد قابلتوجهی کرده ولی حجم آنها کم خواهد بود.
بهدلی��ل عدم صرف��ه اقتصادی و قیمت پایین نفت ،ش��رکت ساس��ول
بهعنوان یکی از پیشتازان تکنولوژی  GTLدر سال  2017تصمیم گرفت از
پروژههای  GTLدر سراس��ر جهان (خاصه پروژه آمریکا ) خارج شود  [.]8
پیشبینی میش��ود در صورت افزایش و تثبی��ت قیمت نفت در حدود 70
تا  80دالر ،کش��ورهایی مانند قطر و ترکمنس��تان به توس��عه ظرفیتهای
 GTLبپردازن��د .همچنین با افزایش قیمت نفت به حدود  100دالر در هر
بش��که،برآورد میشود کشورهایی همچون روسیه و آمریکا نیز به توسعه
ظرفیتهای  GTLخود بپردازند[.]6
Mini-GTL -5

 4پیشبینی  EIAاز روند تولید  GTLجهان تا سال ( 2040هزار بشکه
در روز) []7

22

ظرفی��ت بهرهبرداری از کارخانههای  GTLفع��ال دنیا بین  5/6تا 140
هزار بش��که در روز میباش��د که با توجه به هزینه س��رمایهگذاری باال و
وابس��تگی آنها به قیمت نفت و گاز ،برخی ش��رکتها به س��مت توسعه
ی آوردهاند .این نوع واحدهای  GTLدارای کانالهای
 Mini-GTLها رو 
با قطر کمتر از  1میلیمتر و ابعاد کوچک و قابلحمل هستند و با توجه به
قطر کوچک کانالها  ،امکان انتقال مناسبتر گرما و فشار را برای حجم
کمتر خوراک ورودی فراهم نموده و نیازمند هزینه سرمایهگذاری اولیه
ی میباش��ند .تکنولوژی  Mini-GTLتوسط شرکتهای مختلفی
کمتر 
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برای ظرفیتهای زیر  5000بشکه در روز توسعه داده شدهاند که به دلیل
قابلیت حمل و ظرفیت کم ،بیشتر معطوف به استفاده از گازهای مشعل و
یا گاز شیلی هستند .جدول 2-شامل اطالعات مهمترین تأسیسات mini-
 GTLدنیا میباشد[.]9
نتیجهگیری

 .1اگرچ��ه  GTLنس��بت به انتقال و فروش گاز ب��ا خط لوله و LNG

امکان ارزشآفرینی بیش��تر از گاز را فراهم میکن��د ولی با توجه به
رقاب��ت محصوالت تولیدی آن با پاالیش��گاههای نفتی ،بهدلیل تنوع
محصوالت کمتر ،تأثیرپذیری شدید از قیمت نفت و گاز و نیز هزینه
س��رمایهگذاری باالتر نس��بت به پاالیش��گاههای نفتی ،توسعه آن در
دنی��ا با محدودیت همراه اس��ت و از این رو ب��ا کاهش قیمت نفت به
زیر  70دالر بر بش��که و رقابتپذیر نبودن آن با پاالیشگاههای نفتی،
پروژههای  GTLدر سراسر دنیا با توقف و یا محدودیتهایی روبهرو

شدهاند.
 .2با روند افزایش��ی کنونی قیمت نفت و با رس��یدن آن به  100دالر
بر بش��که ،میتوان  GTLرا بهعنوان یکی از گزینههای توسعه زنجیره
ارزش گاز در ایران مدنظر قرار داد ،ولی با توجه به شرایط تحریمهای
بینالمللی ،وج��ود محدودیتهای صادراتی ،عدمنیاز بازار داخلی به
فرآوردههای حاصل از این فناوری و نیز پیچیدگیهای تکنولوژیکی،
به صرفه بودن توسعه این فناوری محل تردید است.
 .3ب��ا توج��ه به حجم ب��اال و پراکندگ��ی گازهای مش��عل در ایران،
 Mini-GTLها بهدلیل هزینه سرمایهگذاری پایین ،سوددهی مناسب و
قابلیت جابهجایی ،گزینه مناس��بی برای جمعآوری و تبدیل گازهای
همراه میادین نفت کشور میباشد .ولی به موجب عدم توسعه تجاری
گس��ترده این فناوری در دنیا و محدودیتهای بینالمللی دسترسی به
آن در کش��ور  ،استفاده از این گزینه به آس��انی میسر نبوده و نیازمند
بررسی و حمایت میباشد.

 2مهمترین طرحهای اقتصادی  Mini-GTLدر دنیا

موقعیت

تکنولوژی

ظرفیت

ردیف نام تأسیسات
1

ENVIA Energy

اوکالهاما

Velocys

( 700بشکه در روز)

2

GREYROCK 1

آمریکا

DFP-GreyCat

( 1000بشکه در روز)

3

JUNIPER GTL

لوئیزیانا

SGC Energia XTLH

( 1100بشکه در روز)

4

COMPACTGTL

قزاقستان

CompactGTL

( 2500بشکه در روز)

5

PRIMUS 1

مارسلوس

+STG

( 160تن در روز) /متانول

6

PRIMUS 2

آلبرتا

+STG

( 160تن در روز) /متانول

منبع خوراک گازی سرمایه گذاری (میلیون دالر)
Landfill gas
Shale gas,
~10MMscfd
Shale gas,
~11MMscfd
Flare gas,
~25MMscfd
Shale gas,
~5MMscfd
Shale gas,
~5MMscfd

NA
NA
100
275
?~/˂50
?~/˂50

پانویس ها
5. Shell Middle Distillate Synthesis
)6. U.S. Energy Information Administration (EIA
7. Liquefied Natural Gas

1. Gas To Liquids
2. Fischer-Tropsch
)3. Liquefied Petroleum Gas (LPG
4. Coal to Liquids

پانویس ها
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