مقاالت تحلیلی  -کاربردی

ترمينالهاي دريايي واردات LNG؛ فرصتها و چالشها
غالمعلي رحيمي* ،تورج دهقاني ،1مؤسسهی مطالعات بينالمللي انرژي

چکیده
ترمينالهاي واردات  LNGشامل زيرساختها و تأسیساتي رابط ميان كشتيهاي انتقال  LNGو خطوط لوله مصرف
گاز است .در واقع اين ترمينالها كه بخشي از زنجيرهی عرضهی  LNGبهشمار ميروند در مواردی که امکان فنی یا
اقتصادی احداث خطوط لوله انتقال گاز فراهم نیست گاز توليدي مناطق دور افتاده را به بازار مصرف عرضه ميکنند.
يكي از مزاياي احداث تأسیسات دريايي حذف هزينههاي مربوط به اليروبي آبراهههاي داخلي ،افزايش دسترسي به
تأسیسات ،ايمني و كاهش زمان سفرهاي دريايي كشتيهاي  LNGبهدليل عدم نياز به ورود به آبهاي پرترافيك و
شلوغ ساحلي است .هزينههاي سرمايهاي ساخت يك ترمينال شناور جديد حدود  60درصد هزينههاي يك ترمينال
س��احلي بوده و در مدت زمان كوتاهتري ساخته ميش��ود .يكي از عوامل اصلي مؤثر بر ساخت ترمينالهاي دريايي
مخازن ذخيرهسازي مورد نياز براي اين تأسیسات است .اگر ترمينال ظرفيت ذخيرهسازي كافي داشته باشد ميتوان
از آن بهعنوان ترمينال اصلي (پايه) جهت تحويل مداوم و پيوستهی گاز به شبكه خطوط لوله داخلي استفاده کرد .از
برخي ترمينالها فقط ميتوان در شرايط پيك مصرف گاز در شبكه استفاده کرد .انعطافپذيري تأسیسات FSRU
زياد است و با توجه به تغييرات تقاضاي فصلي ميتوانند تغيير مكان دهند .در مواقعي از سال كه تقاضاي گاز زیاد
است از تأسیسات  FSRUبهعنوان ترمينال شناور استفاده ميشود و هنگامی كه تقاضا كاهش ميیابد اين تأسیسات
بهعنوان كش��تي انتقال  LNGبهکار ميرود .ترمينالهاي ساحلي نيازمند اخذ مجوزهاي زمانبر و طوالني هستند.
همچنين براي ساخت اين ترمينالها قراردادهاي بزرگ مهندسي عمران مورد نياز است و بايد حجم زیادی از مواد
و مصالح و نيروي كار جابهجا شوند .تأثیرات محيطي تأسیسات  FSRUدر محل استقرار تأسیسات اندك است.
مقدمه

تاریخ ارسال نویسنده97/03/13 :
تاریخ ارسال به داور97/03/24 :
تاریخ پذیرش داور37/04/21 :

واژگان کلیدی:
گاز طبيعي ،LNG ،ترمينال دريايي،
FSRU، FSU

ام��روزه روشهاي مختلف��ي براي طراح��ي و بهرهب��رداري از ترمينالهاي
واردات ( LNGبسته به بازار مصرف و زيرساختهاي مورد نياز آن) وجود
دارد .يكي از اين روشها ساخت ترمينالهاي دريايي دريافت  LNGاست.
در يك ترمينال دريايي ش��ناور ،كش��تي ميتواند لنگ��ر انداخته و از طريق
سيس��تم بويهی غوطهور 2يا از طريق سيس��تم برجهاي سطحي به تجهيزات
صدور گاز تبخير شده متصل گردد .سپس گاز ارسالي از طريق خط لوله ی
زي��ر دريا به س��احل انتقال يافته و به ش��بكهی داخلي مص��رف گاز تزريق
ميشود.
در ترمينالهاي دريايي ش��ناور ،هزينهی زيرساختهاي مربوطه بهشدت به
محل استقرار پروژه و عواملي مثل طول خط لولهی دريايي و خشكي مورد
نياز جهت اتصال جريان گاز ارس��الي از واحد تبخير به شبكهی داخلي گاز
بستگي دارد .هزينهی احداث خط لولهی زير دريا با قطر  24-30اينچ حدود
 3-4ميلي��ون دالر بهازاي هر كيلومتر اس��ت؛ در حاليكه هزينهی خط لوله
مشابه در خشكي حدود  2-3ميليون دالر بهازاي هر كيلومتر است.

 LNGبررسي ميشوند :س��اختارهاي ثقلي/گرانشي ،س��كوهاي دريايي و
جزاي��ر دريايي مصنوعي .تأسیس��ات ثابت معموالً بهدلي��ل محدوديتهاي
مربوط به س��اخت آنها در محل تأسیسات ،براي آبهاي كم عمق تا حداكثر
 100فوت درنظر گرفته ميش��وند .همچنين تأسیس��ات ثابت در ناحیه هایی
كه س��طح دريا هموار يا به آرامي شيبدار است فاقد خطرات زمينشناسي
است و اگر رس��وبات آن براي تحمل فونداسيون و وزن سازه مناسب باشد
این تأسیسات احداث ميشوند .اگر محل تأسیسات رسهاي نرم با ضخامت
کافی داشته باشد مناسب احداث سكوهاي بتني است.
در تأسیس��ات ثابت امكان احداث مخازن ذخيرهس��ازي در محل تأسیسات
دريافت  LNGوجود دارد .با توجه به محدوديت اندازهی س��كوهاي بتني،
مناس��بترين س��ازه براي احداث مخازن ذخيرهس��ازي در مح��ل ترمينال
واردات دريايي ،تأسیسات ثقلي/گرانشي است .در ادامه اجزاي فرآيندهاي
مربوط به ترمينالهاي دريايي در تأسیس��ات ثابت که بسيار شبيه به يكديگر
هستند بررسي ميشوند.

 -1بررسي انواع ترمينالهاي دريايي واردات LNG

 -2-1ساختارهاي ثقلي/گرانشي

 -1-1ساختار ثابت ترمينالهاي واردات LNG

در اين بخش سه نوع ساختار ثابت براي احداث ترمينالهاي دريايي واردات
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()alirahimigh2000@yahoo.com
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اطالعات مقاله

بیش از  30س��ال است که س��اختار های گرانش��ی/ثقلی در صنعت جهانی
نفت اس��تفاده شده اند و عملکرد مطمئن و اثبات شده ای دارند .سازه ی این
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تأسیسات عمدتاً بتنی است و در مورد تأسیسات  LNGجهت کاربا مایعات
سرد سازگار شده اند.
تأسیسات گرانش��ي مناسب اس��تفاده در پروژهها فازبندي شده اند .در كنار
تأسیس��ات موج��ود ،واحدهاي جديد و اضافي گرانش��ي س��اخته ش��ده و
ميتوانند از طريق جكتهاي آبهاي كمعمق و يك پل به تأسیسات موجود
وصل ش��وند .در اين صورت بهدليل استفاده ی مشترك از تأسیسات توليد،
ذخيرهس��ازي و بارگي��ري همافزايي قابلتوجهي ب��راي كل فازهاي پروژه
ايجاد ميشود .اندازهی تأسیسات ثقلي/گرانشي با توجه به فضاي مورد نياز  -4-1ساختار ترمينالهاي واردات  LNGبصورت جزاير مصنوعي دريايي
تجهيزات در باالي س��ازه و همچنين حجم مخازن ذخيرهس��ازي مورد نياز از ديگ��ر روشهاي س��اخت ترمينالهاي درياي��ي واردات  LNGاحداث
جزاير مصنوعي در درون آبس��ت .در اين روش فضاي در دس��ترس جهت
مشخص ميشود.
استقرار و نصب تجهيزات ثابت مورد نياز بسيار بزرگ و قابلتوجه است .در
اين تأسیسات فضاي كافي براي تعبيهی مخازن ذخيرهسازي  ،LNGاحداث
 -3-1ساختار سكويي ترمينالهاي دريايي واردات LNG
ترمينالهاي س��كويي واردات  LNGني��ز مثل س��اختار ترمينالهاي ثقلي /چندين اس��كلهی پهلوگيري كش��تي  ،LNGنصب تجهيزات تبديل مجدد
گرانشي ،غيرش��ناور هستند و بنابراین س��اختار تعبيهی مخازن ذخيرهسازي  LNGبه گاز با هوا و ساير خدمات و فرآيندهاي حجيم وجود دارد .تا كنون
 LNGآنها مش��ابه ترمينالهاي س��احلي اس��ت .در اين روش از س��كوهاي فق��ط يك پروژه از اين نوع در آمري��كا ( )1997و در جنوب  Saltholmبه
موجود دريايي براي توس��عهی ترمينالهاي واردات  LNGاستفاده ميشود .بهرهبرداري رس��يده است .در اين س��اختار بهدليل در دسترس بودن فضاي
ب��ا توجه به توس��عه ی اغلب اين س��كوها براي توليد نفت خ��ام يا عمليات كافي ،امكان نصب مخازن ذخيرهس��ازي نظير مخازن ترمينالهاي س��احلي
اس��تخراج و حفاري توسعه يافتهاند ،حجم فضاي باالي آب در دسترس در نيز وجود دارد.
اين سكوها محدود است.
تأسیسات اصلي در باالي س��كوهاي مذكور قرارداده ميشوند .در مواقعي  -5-1ترمينالهاي واردات  LNGشناور
ك��ه مخازن ذخيرهس��ازي در محل ترمينال س��كويي واردات  LNGوجود وقتي محل س��اخت تأسیس��ات ترمينال دريايي در مكاني دورتر از س��احل
ن��دارد LNG ،انتقال يافته از كش��تي به تأسیس��ات بالفاصله ب��ه گاز تبديل در نظر گرفته ش��ود عمق آب افزايش يافته ،امكان ساخت سازههاي ثابت
ش��ده و توس��ط خط لوله به ش��بكهی داخل��ي خطوط لول��ه ی گاز تزريق وجود ندارد و باید از تأسیسات شناور استفاده کرد .بهطور كلي فرآيندهاي
ميش��ود .در اين مواقع جهت عرضهی پيوس��ته و بدون وقفهی گاز طبيعي مش��ابهي نيز براي تأسیسات ش��ناور در نظر گرفته ميش��ود كه عبارتند از:
به ش��بكه ،مخازن ذخيرهس��ازي گاز طبيعي در غارهاي نمكي مثل پروژهی لنگراندازي ،ذخيرهس��ازي  LNGو تبديل مجدد به گاز .البته ممکن اس��ت
 Freeport-McMoRanدرنظر گرفته ميش��وند .همانطور كه ذكر شد در برخي فرآيندهاي مختلف نيز به تأسیس��ات اضافه شوند .مث ً
ال اگر تأسیسات
مواقعي كه ترمينال فاقد مخازن ذخيرهسازي براي  LNGيا گاز طبيعي است
باید شبكهی خطوط لولهی داخلي توان جذب يكباره ی حجم قابلتوجهي
گاز در زمان تخليه و همچنين توان مديريت اختالل و قطع عرضهی گاز از
سكو تا زمان تخليه ی محموله ی بعدي را داشته باشد .در اين شرايط با توجه
ب��ه ظرفيت تبدي��ل مجدد به گاز و صدور گاز از س��كو ،مدت زمان توقف
كشتي جهت تخليهی محموله طوالنيتر خواهد بود.

 1تأسیسات ثقلي شركت شل در خليج مكزيك

 2ترمينال دريايي واردات  LNGپروژهی Clearwater
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]1[  وضعیت ترمینال های شناور در حال بهرهبرداری1
Terinal

Location

Current Vessel

Storage m3

mmscfd

mtpa

Start-up

Bahia Blanca

Argentina

Excelsior

138.000

500

4.1

2008

Pecem

Brazil

Golar Spirit

129.000

240

2.0

2008

Guanadara Bay

Brazil

Experience from 2014

170.000

700

5.8

2009

Jebel Ali

Dubai

Golar Freeze

125.000

475

3.9

2010

Buenos Aies

Argentina

Enarse / YPE

150.000

500

4.1

2011

Jakarta Bay

Indonesia

Nusantara Regas Satu

125.000

485

4.0

2012

Heidera

Israel

Excellnce

138.000

500

4.1

2013

Tianjin

China

GdF Suez Cape Anne

145.000

750

6.2

2013

Bahia Salvador

Brazil

Golar Winter

138.000

500

4.1

2014

Mina Al Ahmadi Port

Kuwait

Golar lgloo from 2014

170.000

728

6.0

2014

klaipeda

Lithuania

Independence

170.000

384

3.2

2014

Lampung Sumatra

Indonesia

PGN Lampung

170.000

360

3.0

2014

Offshore Livomo

Italy

FSRU Toscana
Golar Frost

137.000

530

4.4

2014

Jrbrel Ali

Dubai

Enarse

151.000

800

6.6

2015

Port Qasim 1

Pakistan

Exquisite

151.000

690

5.7

2015

Ain Sokhna 1

Egypt

Gallant

170.000

500

4.1

2015

Ain Sokhna 2

Egypt

BW Singpore

170.000

750

6.2

2016

Ruwais

Adu Dubai

Abu Dhabi FARU

138.000

500

4.1

2016

Cartagena

Colomdia

Grace

170.000

500

4.1

2017

Aguirre

Puerto Rico

Excelerate

138.000

500

4.1

2017

Tema

Ghana

Golar Tundra

170.000

724

6.0

2017

Aliaga Izmir

Turkey

GdF Suez Neptune

145.000

750

6.2

2018

Punta de Sayago

Uruguay

GNL Del Plete

263.000

350

2.9

2025
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ذخيرهس��ازي و تبديل به گاز در ترمينال در نظر گرفته ش��وند ،تأسیسات با
عنوان واحد ذخيرهسازي و تبديل به گاز شناور ( )3FSRUشناخته ميشود.
اگر ترمينال ،تأسیسات ذخيرهسازي نداشته باشد ،واحد شناور تبديل به گاز
 4FRUناميده ميش��ود .همچنين اگر تأسیس��ات فقط مخازن ذخيرهس��ازي
جهت ذخيرهس��ازي دريايي  LNGداشته باش��د با عنوان واحد ذخيرهسازي
شناور ( )5FSUشناخته ميشود.
 -2واحد شناور ذخيرهسازي و تبديل به گاز FSRU

و دس��تورالعملهاي دريانوردي ،بخ��ش مخازن ذخيرهس��ازي باید قوانين
ذخيرهس��ازي و بخش انتقال  LNGو بخش تبديل به گاز و صدور گاز باید
اس��تانداردها و كدهاي مخصوص به خود را كس��ب کن��د .خدمات جانبي
كش��تي  FSRUش��امل تجهيزات توليد و توزيع برق ،اب��زار دقيق ،كنترل،
سيستمهاي ايمني و اطفاء حريق است.
در واحدهاي  FRUتأسیس��ات ،فاقد مخازن ذخيرهسازي  LNGبوده و فقط
عمليات مربوط به تبخير  LNGدر آنها انجام ميش��ود .در تأسیسات شناور
تبديل مجدد  LNGبه گاز ( )FRUكش��تي انتقال  LNGدر كنار تأسیسات
پهلو گرفته و  LNGاز طريق بازوهاي تخليه به تأسیس��ات تبخير مس��تقر در
س��ازهی  FRUمنتقل ش��ده و پس از تبديل به گاز به خطوط لولهی محلي
مصرف گاز تزريق ميشود.

واحده��اي  FSRUدر فاصلهی ميان تأسیس��ات صادرات��ي و بازار مصرف
مس��تقر می ش��وند و چندين كش��تي انتقال  LNGدر آن فعالي��ت ميکنند.
معموالً طول كش��تي  FSRUح��دود  350-400متر بوده و عرض آن به 70
متر ميرس��د و سيستم پيشرانه (موتور) ندارد .در مواقعي که باید جداسازي
سريع و تغيير مكان تأسیس��ات انجام شود سيستم پيشرانهای نيز براي كشتي  -3تبديل مجدد  LNGبه گاز در تأسیسات دريايي
 FSRUتعبيه ميش��ود .اگر س��ازهی ش��ناور ،مخازن ذخيرهسازي نيز داشته يك��ي از فرآيندهاي اصلي تحويل  LNGبه بازار مصرف ،تبديل مجدد آن
باش��د نيازمند سيس��تم لنگراندازي و عمق كاف��ي آب (معموالً بيش از  160به گاز اس��ت .در اين فرآيند  LNGكه در مخازن ذخيرهس��ازي و در فشار
فوت) جهت انطباق با اتصال خطوط لولهی انعطافپذير ميان تأسیس��ات و اتمس��فر ذخيره شده به درون تأسیس��ات تبخير فرستاده شده ،از طریق گرم
شدن به گاز تبديل ميگردد و سپس وارد خطوط لوله مصرفي گاز خواهد
خطوط لولهی زير آبست.
شد .انرژي گرمايي مورد نياز براي تبخير  LNGقابلتوجه است .مث ً
ال براي
توليد يك ميلي��ارد فوتمكعب گاز در روز حدود  850ميليون بيتييو در
 -1-2ساختار و اجزاي واحدهاي FSRU
تأسیس��ات  FSRUبهص��ورت يك كش��تي دوجدارهی معمول��ي طراحي هر ساعت انرژي گرمايي استفاده ميشود .اين مقدار انرژي گرمايي حدودا ً
ش��ده ،اس��تانداردهاي اين كش��تيها را دارد و تقريباً در اکثر كارخانههاي معادل  1/3-2/5درصد محتواي گرمايي كل  LNGتبخير ش��ده است .براي
كشتيسازي رايج دنيا قابلساخت است .تأسیسات تبديل به گاز در عرشهی گرمايش  LNGو تبديل آن به گاز روشهاي مختلفي وجود دارد و از منابع
اصلي كشتي مستقر ش��ده و معموالً بهگونهاي طراحي ميشوند كه مناسب گرمايي متفاوتي استفاده ميش��ود .اين منابع گرمايي شامل گرماي حاصل
از س��وزاندن گاز طبيع��ي ،هواي محيط و آب درياس��ت .در انتخاب نوع و
صدور گاز از تأسیسات به خطوط انتقال باشند.
از آنجاكه بخش��ي از تأسیس��ات  ،FSRUكش��تي ،مخازن ذخيرهس��ازي و روش مورد اس��تفاده براي تبخير  LNGعواملی مثل ايمني در طول دورهی
نيز واحد تبديل به گاز اس��ت باید استانداردها ،دس��تورالعملها و مقررات بهرهب��رداري ،توجيه اقتصادي ،قابليت اطمين��ان و قابليت نگهداري ،فضاي
جداگان��هاي را برآورده کند .بخش كش��تي تأسیس��ات  FSRUبايد كدها مورد نياز و تناسب آن براي استفادهی دريايي و تأثیرات زيستمحيطي آن

 3شماي كلي ساختار تأسیسات FSRU

 4تأسیسات  FSRUبندر Cabrillo
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در نظر گرفته ميشوند.
 -4بررسي وضعيت موجود ترمينالهاي شناور در حال بهرهبرداري

در سال  2017تعداد  23ترمينال شناور  LNGدر جهان در حال بهرهبرداري
هس��تند .در تمامی موارد ذكر ش��ده در جدول 1-كش��تي  FSRUدر محل
اس��تقرار نصب ش��ده اما هنوز ب��ه بهرهبرداري كامل نرس��يده اس��ت؛ مثل
ترمينالهاي ش��ناور غنا ،تركيه و اروگوئه .الزم بهذکر است که اگر مالكان
كش��تيهاي  FSRUتصميم به جابجايي تأسیس��ات بگيرند ميتوانند جهت
بهرهبرداري آنها را به مكان ديگري انتقال دهند .اين مسأله در مورد ترمينال
ش��ناور  Guanabara Bayدر برزي��ل اتفاق افتاد و در حاليكه تأسیس��ات
 FSRUدر س��ال  2009به بهرهبرداري رسيد در سال  2014به مکان ديگري
انتقال يافت .بنابراین يكي از مزاياي كليدي ترمينالهاي شنارو  LNGهمين
قابليت جابجايي آنها جهت تطبيق با شرايط بازار گاز است.
گزارشها حاكي از آنس��ت كه در اواخر سال  2017ترمينال شناور Pecem
در برزيل بسته شده و يك ترمينال ساحلي جايگزين آن گردیده است .اين
نمونهای ديگر از قابليتهاي ترمينالهاي ش��ناور است که در صورت لزوم
ميتوانند با ترمينالهاي ساحلي جايگزين شوند.

Vessel

Charte

Location

Terminal

Various

Excelerate
Eneray

USA

N East
Gateway

 -5ترمينالهاي شناور از رده خارج شده

Various

Excelerate
Eneray

USA

Gulf G Gateway

Neptune SRV

Hoehgh LNG

USA

Neptune

Various

Excelerate
Eneray

UK

Teesside

طب��ق جدول 2-برخي از ترمينالهاي ش��ناور كه در س��الهاي گذش��ته به
بهرهبرداري رس��يده بودند ،اكنون از رده خارج شدهاند .ترمينالهاي شناور
 North East Gateway، Gulf Gatewayو  Teessideتوسط شركت انرژي
 Excelerateبه بهرهبرداري رسيده بودند و اين شركت از طريق كشتيهاي
مختل��ف انتق��ال  LNGمحمولههاي مورد ني��از خ��ود را دريافت ميكرد.
ترمينال شناور  Neptuneكه توسط شركت  Neptune SRVاستفاده ميشد
اخيرا ً جهت استفاده به پروژهی ترمينال شناور  Aliagaدر تركيه انتقال يافته
كه نشاندهندهی انعطافپذيري ترمينالهاي شناور  LNGاست.
اين ترمينالها بهدليل فقدان تقاضاي محلي گاز از رده خارج ش��دهاند؛ مث ً
ال
در آمريکا با رشد توليد گاز شيل ،توليد داخلي گاز طبيعي جايگزين LNG
وارداتي شده است.
عالوه بر  23كشتي  FSRUدر حال بهرهبرداري كه قب ً
ال به آن اشاره شد ،سه
كشتي  FSRUديگر (متعلق به شركت انرژي  )Excelerateنيز آماده فعاليت
بهعنوان ترمينال شناور هستند که در حال حاضر بهعنوان كشتي انتقال LNG
سرويس میدهند.
 -6واحدهاي شناور ذخيرهسازي LNG-FSUs

طبق ج��دول 4-در حال حاضر ع�لاوه بر كش��تيهاي  FSRUتعداد چهار
كشتي ذخيرهسازي شناور  LNGدر حال بهرهبرداري هستند.
از ديگ��ر آلترناتيوه��اي ترميناله��اي س��احلي  ،LNGواحده��اي ش��ناور
ذخيرهس��ازي  LNGهستند .اين واحدها که كشتيهاي تبديل شدهی انتقال
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 LNGو فاقد تأسیس��ات تبخير ( LNGقابلنصب روي س��ازههاي )FSRU
هس��تند یا به تأسیسات تبخير س��احلي متصلند يا شناوری مستقل و جداگانه
هستند .مزاياي واحدهاي شناور ذخيرهسازي  LNGمشابه مزایای واحدهاي
 FSRUاس��ت اما مثل آنها ترمينال س��احلي نیستند ،زمان ساخت كوتاهتري
دارن��د و امكان تغيير مكان ندارند .این واحدها همچنين ميتوانند بهصورت
اجاره در اختي��ار مصرفكنندگان قرار گيرند و در مواقعي كه در س��احل
مش��كل اختيار زمين وج��ود دارد نیز جايگزينی ايدهآل ب��راي ترمينالهاي
ساحلي بهشمار ميروند.
م��دت زمان تبديل يك واحد ش��ناور ذخيرهس��ازي  LNGكمتر از  12ماه
اس��ت؛ یعنی كمتر از يكسوم زمان مورد نیاز جهت ساخت مخازن ساحلي
ذخيرهسازي ( LNGحدود  36-40ماه) .هزينهی تبديل يك كشتي 138000
مترمكعبي به يك واحد شناور ذخيرهسازي  LNGحدود  100-150ميليون
دالر تخمين زده ميشود .در حاليكه هزينهی ساخت مخازن مشابه ساحلي
 2ترمینالهای شناور  LNGاز رده خارج شده []1

 3ترمینالهای شناور  LNGاز رده خارج شده []1
mtpa

mmscfd

Storage 3

Terminal
Name

Vessel
Name

4.6

550

150.900

LNGO

Express

4.6

550

150.900

LNGO

Expedient

4.6

550

150.900

LNGO

Exemplar

 4واحدهای شناور ذخیره سازی ]1[ LNG
Start-up

Storage m3

Vessel

Location

Terminal

2016

138.000

Golar Arctic

Jamaica

Kingston

2017

125.000

Armada LNG
Mediterrana

Malta

Marsaxlokk
Bay

2012

130.000

Tenaga Satu

Malaysia

Malaka

2012

130.000

Malaysia Tanaga Empat

Malaka
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حدود  140ميليون دالر اس��ت و بر اين اس��اس اگرچه هزينههاي سرمايهاي
اولي��ه آنها تفاوت قابلتوجهي ندارد اما ميتوان از واحدهاي اجارهاي براي
بهرهبرداريهاي كوتاهمدت ذخيرهسازي شناور استفاده کرد.
براي جامائيكا اس��تفاده از واحد  FSUاقتصاديترين گزينه بهشمار ميرود.
براي س��اخت دو واحد  FSUدر مالزي (با مالكيت شرکت پتروناس) از دو
كش��تي انتقال  LNGبا عمر بيش از سی سال اس��تفاده شده است .بنابراین با
توجه به آنكه اين دو كش��تي در اواخر عم��ر اقتصادي خود قرار دارند باید
گفت هزينههاي س��رمايهاي آنها تا حد قابلتوجهي کمتر است و در مقايسه
با ساخت مخازن ذخيرهسازي ساحلي ،صرفهی اقتصادي قابلتوجهي دارد.
در بحرين نيز يك واحد  FSUاحداث گردیده که براي تبديل آن از يك
كشتي جديد با ظرفيت ذخيرهسازي  174000مترمكعبي استفاده شده است.
اين واحد بهمدت  20س��ال تحت اجاره است و در آن بهجاي تصميمگيري
در م��ورد احداث مخازن پرهزينه و دائمي ذخيرهس��ازي  LNGس��احلي از
واحد اجارهاي شركت  Teekayاستفاده شده است.
 -7واحدهاي در حال ساخت FSRU

ش��ناور ( )FSRUنداشته باش��ند ميتوانند با عنوان كشتيهاي انتقال LNG

فعاليت کنند .بازار ساخت واحدهاي  FSRUدر انحصار سه شركت كرهاي
 DSME، Hyundaiو سامسونگ است.
ع�لاوه بر واحدهاي مورد تقاضاي در حال س��اخت  FSRUكه به آنها اش��اره
شد س��اخت ده ترمينال شناور ديگر نيز برنامهريزي شده که از این تعداد ،هفت
ترمينال مربوط به ش��ركت انرژي  Excelerateاست و قرار است در كارخانهی
كشتيس��ازي  DSMEساخته شود و س��ه ترمينال نيز مربوط به شركت Höegh
 LNGاست كه در كارخانهی كشتيسازي سامسونگ ساخته خواهد شد.
 -8مالكان و تأمينكنندگان خدمات كشتيهاي FSRU

مالكان اصلي كشتيهاي  FSRUاغلب شركتهاي تأمينكنندهی خدمات
اين كش��تيها بوده و تجربهی كافي را در انتقال  LNGدارند .ش��ركتهاي
پيش��رو در اين زمين��ه عبارتند از Golar LNG، Höegh LNG :و ش��ركت
ان��رژي  .Excelerateع�لاوه بر این ش��ركتها اخيرا ً چند ش��ركت جديد
( BW Gasو  )Mitsui O.S.K. Lines (MOLني��ز وارد بازار كش��تيهاي
 FSRUش��دهاند .ش��كل 6-تعداد كش��تيهاي  FSRUدر حال بهرهبرداري
را به تفكيك تأمينكنندگان خدمات آنها نش��ان ميدهد .ش��ركت دريايي
 Maran Gasنيز اولين كش��تي خود را به كارخانهی كشتيس��ازي DSME
كرهیجنوب��ي س��فارش داده اس��ت .ش��ركت  OLTخ��ود ،تأمينكنندهی
خدمات كشتيهاي  FSRUنیست و يك كشتي را از شركت Golar LNG
(كه در پروژهای شريك اوس��ت) خريداري کرده و كشتي مذكور در اين
پروژهی مشترك در حال بهرهبرداري است.

طب��ق جدول 5-در دنيا ده واحد  FSRUدر حال س��اخت اس��ت که از اين
تعداد ،نه واحد در حال ساخت در كارخانههاي كشتيسازي كرهیجنوبي
است و يك ش��ناور كوچك نيز در چين در حال ساخته شدن است .تعداد
چهار واحد  FSRUتا پايان  2017به بهرهبرداري رس��يده ،شش واحد ديگر
ط��ي دورهی  2018-2020تكمي��ل ش��ده و تا پايان س��ال  2020كل تعداد
واحده��اي  FSRUب��ه بيش از  36واح��د افزايش خواهن��د یافت .پروژهی
 ،Exmarشناوری كوچكتر است كه در چين در حال ساخت است.
هزينهی ساخت هر يك از اين واحدها حدود  250-300ميليون دالر است؛  -9ارائهدهندگان خدمات كشتيهاي FSU
اگ��ر این واحدها درخواس��ت کننده ای جهت اس��تفاده بهص��ورت ترمينال در حال حاضر چهار كشتي ذخيرهسازي ( )LNG FSUدر حال بهرهبرداري

 6كش��تيهاي  FSRUدر ح��ال بهرهب��رداري به تفكيك ش��ركتهاي
 5تأسیسات تبديل مجدد به گاز شناور FRU

بهرهبردار []1
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هستند و يك كشتي ديگر نيز در حال ساخت است .از اين تعداد ،دو كشتي  Sokhnaاست كه حدود  5ماه پس از انتشار مدارك مناقصهی گذار فعاليت
که در مالكيت كامل پتروناس هستند در  Melakaمالزي در حال بهرهبرداري خود را آغاز کرد.
هستند .سومين كشتي ( )FSU Golar Arcticمتعلق به شركت Golar LNG
و در  Kingstonجامائيكاس��ت .چهارمين كشتي نیز که در مالكيت شركت  -11تحليل  SWOTترمينالهاي شناور FSRUs-
 Bumi Armadaاس��ت در  Marsaxlokk Bayمالتا در حال فعاليت است -1-11 .نقاط قوت
پنجمين كشتي  FSUدر حالساخت ،متعلق به شركت  Teekay LNGاست همانط��ور كه قب ً
ال اش��اره ش��د هزينههاي س��رمايهاي تأسیس��ات FSRU
بهدليل اندازهی مناس��ب و جمع و جور تأسیسات و كارآيي هزينهاي بیشتر
که پس از تكميل ،در بحرين به بهرهبرداري خواهد رسید.
كارخانههاي كشتيس��ازي حدود  50-60درصد ترمينالهاي ساحلي است
که مزيت قابلتوجهی بهش��مار میآید و اقتصاد و جريان نقدينگي پروژه را
 -10هزينههاي سرمايهاي كشتيهاي FSRU
هزينههاي س��رمايهاي ساخت يك ترمينال ش��ناور جديد حدود  60درصد تا سطح قابلتوجهي بهبود ميبخشد .همچنين تأمين مالي پروژههاي FSRU
هزينهه��اي يك ترمينال س��احلي اس��ت و در زمان كوتاه تري نیز س��اخته براي شركتهاي انرژي كوچكتر آسانتر خواهد بود.
ميشود .هزينهی ساخت يك ترمينال با ظرفيت صدور گاز معادل  3ميليون همچنين مدت زمان س��اخت و تحويل كمت��ر ترمينالهاي  FSRUموجب
تن در س��ال و ظرفيت ذخيرهس��ازي  180000مترمكعب ،بس��ته به موقعيت بهبود اقتصاد و جريان نقدينگي این پروژهها ميشود .بهدليل تحويل زودتر
مكان��ي ترمينال و هزينهه��اي نيروي كار محلي ،ح��دود  700-800ميليون گاز در تأسیسات تبديل به گاز شناور ،قدرت رقابتپذيري مالك اينگونه
دالر تخمين زده ميش��ود .در حاليكه هزينهی ساخت يك ترمينال دريايي تأسیسات در بازار گاز افزايش مييابد.
شناور مش��ابه ،حداكثر حدود  400-500ميليون دالر خواهد بود .مقايسهی عمدهی تأسیس��ات FSRUها اجارهاي است و آنها در مالكيت شركتهاي
هزينههاي س��رمايهاي س��اخت ترمينال دريايي ش��ناور و ترمينال ساحلي به كش��تيراني هس��تند و ميتوانند بههر پروژهاي تخصيص داده شوند .بنابراین
برخالف پروژههاي ساحلي كه نيازمند صرف هزينههاي سرمايهاي هنگفت
تفصيل در جدول 6-ارائه شده است.
مدت زمان ساخت ترمينال س��احلي با احتساب مخازن ذخيرهسازي  LNGدر ابتداي پروژهاند اين مزيت موجب بهبود اقتصاد و جريان نقدينگي پروژه
حدود  36-40ماه تخمين زده ميش��ود .در حاليكه اين زمان براي ساخت در كوتاهمدت ميش��ود .البته در پروژههاي بلندمدت بهتر اس��ت تأسیسات
يك ترمينال جديد ش��ناور ح��دود  27-36ماه و براي يك ترمينال ش��ناور  FSRUتوسط شركتهاي انرژي خريداري شوند؛ مانند پروژههاي ليتواني
تبديل��ي ح��دود  18-24ماه خواهد ب��ود .اين مزيت هنگام��ی پررنگتر و و بنگالدش .چراكه در مقام مقايسه ،خريد تأسیسات يك پروژهی بلندمدت
مؤثرت��ر خواهد ش��د كه بتوان از يك كش��تي كه فعالي��ت آن در پروژهی (مث ً
ال  20ساله) ارزانتر از اجارهی آن خواهد بود.
ديگ��ری پایان یافت��ه ،بالفاصله در پروژهی جديد اس��تفاده ک��رد .نمونهی انعطافپذيري تأسیس��ات  FSRUزياد بوده و ب��ا توجه به تغييرات تقاضاي
اين نوع بهرهبرداري دومين كش��تي  FSRUمورد اس��تفاده در پروژهی  Ainفصلي ميتوانند تغيير مكان دهند .اين مس��أله در مورد ترمينالهاي ش��ناور
 5واحدهای در حال ساخت ]1[ FSRU

mtpa Completion

20

Storagem3 mmscfd

Name

Owner

Shipyard

Assigned

Marshal Vaslevskiy

Gazprom

Hyundai

Tema

FSRU#7

Hoegh LNG

Hyundai

FSRU#8 Nanook

Golar LNG

Samsung

Exmar

Wison
Hyundai

Kliningrad FSRU 174.100

2017

5.0

600

2017

6.2

750

170.000

2017

3.7

440

170.000

?Brazil or Chile

2017

5.0

600

26.230

TBA

FSRU BARGE#1

2018

6.2

750

170.000

TBA

FSRU#8

Hoegh LNG

2018

6.2

750

170.000

Port Qasim

FSRU#9

Hoegh LNG

Hyundai

2019

n/a

n/a

173.000

TBA

FSRU#3

BW Offshore

DSME

2019

6.2

750

170.000

TBA

FSRU#10

Hoegh LNG

Sams ung

2019

6.2

750

173.000

Port Qasim

Integrity

BW Offshore

Samsung

2020

n/a

n/a

173.000

TBA

FSRU#1

Maran Gas Maritime

DSME
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برزيل و كويت بهوقوع پيوس��ته اس��ت .در واقع بر اين اساس در مواقعي از
سال كه تقاضاي گاز زیاد است از تأسیسات  FSRUبهعنوان ترمينال شناور
اس��تفاده ميشود و هنگامی كه تقاضا كاهش مييابد اين تأسیسات بهعنوان
كش��تي انتقال  LNGبهکار ميرود .در مورد برزيل در مواقعي از س��ال كه
بهدلي��ل كاهش بارش ،توليد برق آبي كم اس��ت از اين تأسیس��ات بهعنوان
ترمينال واردات  LNGاس��تفاده ميش��ود .در كويت عمدهی مصرف گاز
براي تهويهی مطبوع اس��ت و بنابراین در فصل زمستان كه تقاضا كم است
تأسیسات مذكور براي انتقال  LNGبهکار ميرود.
ترميناله��اي س��احلي نيازمن��د اخذ مجوزه��اي زمانبر و طوالني هس��تند.
همچنين ساخت آنها نیازمند قراردادهاي بزرگ مهندسي عمران بوده و بايد
حجم وسيعي از مواد و مصالح و نيروي كار جابجا شوند .بنابراین تأخير در
س��اخت اين تأسیسات زياد خواهد بود .از سوي ديگر تأسیسات  FSRUدر
محل كارخانهی كشتيس��ازي ساخته ش��ده و تأثیرات محيطي آن در محل
استقرار تأسیسات اندك اس��ت .تنها تأثیرات محيطي اين تأسیسات مربوط
به ساخت اسكله و بندرگاه براي لنگراندازي و پهلوگيري كشتيهاي انتقال
 LNGدر محل استقرار تأسیسات  FSRUاست.
عم��دهی كارخانههاي س��اخت كش��تيهاي  FSRUدر كرهیجنوبي واقع
ش��دهاند (هيون��داي ،سامس��ونگ و  )DSMEو تجرب��هی فوقالعادهاي در
تحويل بهموقع كش��تيها هس��تند .اين مس��أله در مورد ترمينالهاي ساحلي
بهدلي��ل وضعيت آب و هوايي منطقه و مش��كالت مربوط ب��ه نيروي كار،
يك چالش اس��ت و تحويل بهموقع تأسیس��ات را با مشكل مواجه ميکند.
هنگامیك��ه براي ديركرد تحويل گاز به خريداران خس��ارت تعيين ش��ده
باشد ،تحويل به موقع تأسیسات ،مزيت قابلتوجهی بهشمار ميرود.
بهطور مش��ابه با توجه به اينكه ساخت تأسیسات س��احلي نيازمند جابجايي
گس��تردهی مواد ،مصالح و فوالد در محل ساخت تأسیسات است .تأثیرات
زيس��تمحيطي آن گسترده اس��ت .در حاليكه با توجه به اينكه تأسیسات
 FSRUدر كارخانههاي كشتيس��ازي و در محل ديگري س��اخته ميشوند
تأثیرات زيس��تمحيطي آن در محل اس��تقرار تأسیس��ات اندك است .در
صورت وجود قوانين س��ختگيرانهی زيس��تمحيطي اين مس��أله بهخوبي
نمود پیدا ميکند.
همانطور كه قب ً
ال گفته ش��د انعطافپذيري تأسیسات  FSRUبيشتر است و
بنابراین نرخ بهرهبرداري اين تأسیسات در مقايسه با تأسیسات ساحلي بیشتر
خواهد بود (شبیه مثال برزيل و كويت) .نرخ بهرهبرداري تأسیسات ساحلي
حدود  30-40درصد گزارش شده است.
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اس��تانداردهاي صنع��ت  FSRUمح��دود ب��ه ظرفي��ت ذخيرهس��ازي 173000
مترمكعب و ظرفيت صدور حداكثر  6ميليون تن در س��ال اس��ت .البته در موارد
خاص ميتوان س��فارش س��اخت مخازن ذخيرهس��ازي بزرگتر مثل  Qmaxبا
ظرفيت  263000مترمكعب نيز داده ش��ود .حتي در پروژهی  FSRUكالينينگراد

ظرفيت ذخيرهس��ازي بسيار بيشتر و در حدود  330000مترمكعب است .در واقع
اس��تانداردهاي مربوط به صنعت  FSRUبيشتر مناسب پروژههاي متوسط تبديل
گاز به برق با ظرفيت يك ميليون تن در سال است.
با توجه به اينكه تأسیسات  FSRUدر كارخانههاي كشتيسازي و بهصورت
جم��ع و جور و محدود س��اخته ميش��وند بهدليل محدودي��ت فضا امكان
افزودن تأسیس��ات جديد به آنها وجود ندارد .در تأسیس��ات ساحلي بهدليل
وجود فضاي كافي تأسیس��ات ،افزودن تجهي��زات و واحدهاي جديد مثل
افزايش ظرفيت ذخيرهسازي بهراحتي امكانپذير است .در تأسیسات شناور
امكان اضافه کردن مخازن ذخيرهس��ازي جديد به تأسیسات موجود وجود
ندارد و در صورت نياز به افزايش ظرفيت ذخيرهس��ازي بايد از كشتيهاي
 FSUاستفاده کرد .همچنين با توجه به شرايط بازار گاز و تقاضاي گاز ،اگر
نياز به اضافه کردن واحد تبخير جديد و ظرفيت ذخيرهس��ازي جديد باش��د
بايد كشتي  FSRUموجود با كشتي بزرگتری جايگزين شود يا آنكه يك
يا دو كشتي جديد به پروژه اضافه شوند.
ب��ا توج��ه ب��ه اينك��ه ظرفي��ت ذخيرهس��ازي كش��تيهاي  FSRUح��دود
 135000-173000مترمكعب اس��ت اگر  LNGاز طريق يك كشتي با ظرفيت
 173000مترمكعب به ترمينال ش��ناور منتقل ش��ود ظرفيت كافي جهت تخليهی
كل محمول��ه وجود ندارد ،كش��تي انتقال جهت تخليه معطل ش��ده و مش��مول
هزینه ی معطلي در ترمينال شناور خواهد شد .در حالتی كه ظرفيت ذخيرهسازي
 FSRUمعادل  135000مترمكعب باشد این مشکل حادتر خواهد بود.
به دليل اينكه تأسیسات  FSRUدر آبهاي آزاد واقع شده اند امكان تخليه ی
 LNGبه مخازن ذخيرهسازي تأسیسات و نيز صدور گاز طبيعي از تأسیسات
 6مقایسهی هزینههای سرمایهای ترمینال دریایی شناور با ترمینال
ساحلی

Source: An Economic Analysis of Floating Liquefied
Natural Gas (FLNG), Phillip Christian Marmolejo,
Massachusetts Institute of Technology, June 2014
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به خط��وط لولهی داخلي به ش��رايط جوي و آب و هوايي محلي بس��تگي
خواهد داش��ت .عمليات تخليه و صدور گاز نيازمند اطالعات هواشناس��ي
اس��ت و هنگام تعيين محل استقرار تأسیس��ات بايد به اين نكتهی مهم توجه
کرد .اما اين مسأله در مورد تأسیسات ساحلي وجود ندارد.
با توجه به اينكه ساخت تأسیسات  FSRUدر محل ديگري و حتي در كشور
ديگري ساخته ميشود فرصتهاي اشتغال نيروي كار و مصالح و مواد مورد
نياز از دس��ت ميرود .ساخت تأسیسات س��احلي در مواقع اوج كار ساخت
و س��از نیازمند حدود  800-1000نيروي كار محلي اس��ت .در حاليكه در
تأسیسات شناور امكان اشتغال نيروي كار محلي وجود ندارد .در واقع اثرات
مثبت پروژههاي  FSRUبر اقتصاد محلي بسيار اندك خواهد بود.
در نهايت با توجه به س��اختار محدود تأسیسات  FSRUامكان ذخيرهسازي
كافي نيتروژن جهت رقيقس��ازي  LNGو انطباق گاز ارس��الي با شرايط و
مش��خصات گاز خطوط لولهی محلي وجود ندارد .اين مس��أله در شرايطي
كه گاز ارسالي جهت تزريق به خطوط لولهی محلي براي مصرف خانوارها
فرس��تاده ميشود مشكلساز خواهد بود اما اگر از گاز ارسالي براي استفاده
در نيروگاههاي توليد برق استفاده شود مشكلی وجود ندارد.
 -3-11فرصتها

اگر كش��تيهاي  FSRUبر اساس قراردادهاي اجارهاي استفاده شوند امكان
تحويل س��ريعتر گاز به مش��تريان وج��ود دارد و اگر ق��رارداد تحويل گاز
طوالنيمدت باش��د ميتوان كش��تي مذكور را خريداري کرده و بر اساس
ق��رارداد بلندم��دت فعاليت کرد .اين مس��أله در مورد كش��تيهاي FSRU

ليتواني و بنگالدش مصداق دارد.
در حال حاضر بسياري از تأمينكنندگان كشتيهاي  FSRUپيشنهاد تأسیساتي
را ميدهند كه شامل نيروگاه توليد برق نيز باشد .بنابراین در تأسیسات مذکور
ميتوان در كنار تأسیس��ات ترمينال از نيروگاه ش��ناور توليد برق نيز استفاده
کرده و برق توليدي را مستقيماً به شبكهی برق محلي متصل نمود.
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اي��ن تهديد وج��ود دارد ك��ه بهدليل اندک ب��ودن تأثی��رات مثبت محلي،
س��اخت تأسیسات دريايي شناور توسط مس��ئوالن محلي به تصويب نرسد.
در تأسیسات س��احلي اش��تغال نيروي كار ،مواد و مصالح قابلتوجه است.
در حاليكه در تأسیس��ات  FSRUبهدليل اينكه در كش��ور ديگري س��اخته
ميشوند اين مزيت وجود ندارد.
انعطافپذيري زیاد تأسیس��ات  FSRUو امکان انتقال آن از محلي به محل
ديگر ميتواند امنيت عرضهی گاز توسط عرضهكنندگان را خدشهدار کند.
از ديگر تهديدات تأسیسات  FSRUهزينههاي نسبتاً زیاد ساخت زيرساختهاي
بندري اس��ت .بسياري از تأسیس��ات  FSRUبر مبناي زيرس��اختهاي موجود
لنگرگاهي كه بخش��ي از برنامهی توس��عهی آن كشور است س��اخته ميشوند
و س��بب صرفهجوي��ي و کاهش هزينهها ت��ا حد قابلتوجهي خواهد ش��د .اگر
زيرساختهاي مربوط به بندرگاه وجود نداشته باشد هزينههاي سرمايهاي اوليه
افزاي��ش مییابد و ممكن اس��ت به اقتصاد پروژه آس��يب وارد کرده و پروژه را
غيراقتصادي کند .اين اعتقاد وجود دارد كه يكي از داليل لغو س��اخت ترمينال
شناور  Emirates LNGهمين مسأله بوده است.
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