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در ح��ال حاض��ر تع��داد قابل توجهي از میادی��ن گازي به دلیل حجم کم ذخی��ره و دوري از مناطق مصرفي، اکتش��اف و 
بهره برداري نش��ده اند. به طور تقریبي برآورد مي ش��ود که حدود 1400 میدان گازي با حجم ذخیره ی 5-0/25 تریلیون 
فوت مکعب وجود دارند که از طریق روش هاي اس��تاندارد موجود قابل بهره برداري نیس��تند. گازهاي همراه میادین نفتي 
دریایي که به دلیل پراکندگي و فاصله ی زیاد از بازار مصرف س��وزانده مي ش��وند نیز مقادیر قابل توجهي هستند. عمده ی 
میادین کوچک با ظرفیت 3-0/5 تریلیون فوت مکعب در منطقه ی آسیا و خاورمیانه واقع شده اند که در آسیا بخش اصلي 

آن میادین دریایي است و جهت بهره برداري از آنها باید از فن آوري هاي مایع سازي شناور استفاده کرد.
در برخ��ي موارد به دلیل دوري میادین دریایي از تأسیس��ات خش��کي ی��ا عمق زیاد میدان، با توج��ه به مالحظات فني 
( جهت 

2
FLNG( و اقتصادي، انتقال گاز از طریق خط لوله امکان پذیر نیس��ت و باید از تأسیس��ات مایع س��ازي ش��ناور

بهره برداري اقتصادي از منابع گازي اس��تفاده کرد. به طور کلي استفاده از فن آوري مایع سازي شناور LNG شامل موارد 
زیر است:

بهره برداري اقتصادي از میادین گازي دریایي کوچک با حجم ذخیره ی 5-0/5 تریلیون فوت مکعب، بهره برداري اقتصادي از 
میادین گازي دریایي متوسط دورافتاده که فاصله ی زیادي از تأسیسات خطوط لوله و خشکي داشته و نیازمند سرمایه گذاري 
زیادی جهت انتقال از طریق خط لوله باش��ند، بهره برداري س��ریع و بدون نیاز به س��رمایه گذاري هنگفت در میادین بزرگ 

دریایي، بهره برداري اقتصادي از گازهاي همراه میادین نفتي دریایي که سوزانده شده یا دوباره تزریق مي شوند.
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مقدمه

چکیده

فن آوری مايع سازي شناور؛ فرصت ها و چالش ها

اطالعات مقاله

با مالیم تر ش��دن قیم��ت گاز طبیعي در مراکز مبادل��ه ی )هاب ها( اروپا و 
کاه��ش قیم��ت تک محموله ی LNG در بازار آس��یا و به دنبال آن س��قوط 
قیمت هاي نفت خام در بازار جهاني در ادامه ی سال 2014، چالش هاي بسیار 
جدي در صنعت جهاني LNG پدیدار گش��ت. قیمت هاي کنوني گاز، چه 
قیمت نق��دي و چه قیمت ه��اي قراردادهاي بلندم��دت LNG که بر مبناي 
شاخص قیمت نفت خام هس��تند، براي توجیه اقتصادي س��رمایه گذاري در 
پروژه هاي گاز و LNG  قیمت های کمی هس��تند. از سوي دیگر با توجه به 
افزایش ظرفیت تولید LNG در پروژه هاي در حال ساخت و تحقق تقاضاي 
LNG در س��طوح کمتر از پیش بیني ها، وخامت اوضاع بازار LNG بغرنج تر 
نیز خواهد ش��د. بر این اس��اس تا پس از سال 2020 که عمده ی ظرفیت هاي 
مازاد تولید LNG توس��ط تقاضاي فزاینده  در آسیا و همچنین به دلیل جبران 
کاه��ش تولید گاز در اروپ��ا )و افزایش تقاضاي بخش برق( جذب نش��ود 

شرایط بازار در حالت رکود باقي خواهد ماند.
در این شرایط یکي دیگر از عواملی که طي سال هاي آتي بر شرایط بازار 
LNG اثرگذار خواهد بود ظهور فن آوري مایع سازي شناور )FLNG( است 
ک��ه با این ف��ن آوري، بهره برداري از میادین گازي دریای��ي دورافتاده که تا 

کنون توجیه اقتصادي نداشتند، مقرون به صرفه خواهد شد.

1- معرفي فن آوري مايع سازي شناور
 مطالعات در زمینه ی فن آوري مایع س��ازي ش��ناور از اواس��ط دهه ی 70 

میالدی آغاز ش��د اما تا س��ال 2011 که شرکت ش��ل اعالم کرد قصد دارد 
تأسیس��ات مایع س��ازي ش��ناوری به نام Prelude LNG در دریاي تیمور در 
اس��ترالیا را توسعه دهد، از رشد قابل قبولي برخوردار نبود. پس از آن حدود 
ش��ش پروژه ی مایع سازي شناور دیگر تأیید ش��ده که عمده ی آنها در حال 
ساخت است )جدول-1(. در این بین پروژه ی LNG شناور کارائیب تکمیل 
شده و منتظر آغاز بهره برداري از میدان گازي مورد نظر جهت تأمین خوراک 
است. در حال حاضر هیچ یک از تأسیسات شناور در حال بهره برداري نیستند 
اما تأسیس��ات مایع سازي ش��ناور Satu در محل میدان مس��تقر شده و منتظر 

بهره برداري در سال 2017 است.
اولین تأسیس��ات مایع س��ازي ش��ناور کوچک مقیاس نزدیک ساحل در 
س��ال 1959 در لوئیزیانا با موفقیت نصب شده و به بهره برداري رسید و اولین 

صادرات LNG خود را به ترمینال Canvey در انگلیس انجام داد.
توس��عه و پایه ریزي مفهوم مایع سازي ش��ناور در سایه ی گسترش و رشد 
)3FSRUs( LNG چشمگیر واحدهاي ش��ناور ذخیره سازي و تبدیل به گاز

ک��ه در صنعت LNG مورد قبول و تأیید هس��تند انجام ش��ده اس��ت. اولین 
تأسیسات FSRU در سال 2005 در خلیج مکزیک با موفقیت نصب شده و 
به بهره برداري رسید و تا اواسط سال 2016 تمامی واحدهاي FSRU در حال 
بهره برداري به بیش از 19 عدد رسیده و تأسیسات بیشتري نیز در حال ساخت 
 LNG و برنامه ریزي هس��تند. چنین رش��دی در فن آوري جدید در صنعت
بي سابقه بوده و انتظار مي رود مشابه آن در زمینه ی فن آوري مایع سازي شناور 
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نیز به وقوع بپیوندد. در حال حاضر بیش از 24 پروژه ی مایع س��ازي شناور در 
جریان است که از این تعداد 7 پروژه در حال ساخت است و 17 پروژه نیز در 

مرحله ی برنامه ریزي/طراحي مهندسي قرار دارند.
تأسیسات مایع سازي شناور در مقایسه با تأسیسات خشکي مزایاي متعددي 

دارند که عبارتند از:
  مي توانند در محل میادین دریایي مس��تقر شده و مانع از سرمایه گذاري 

پرهزینه براي احداث خطوط لوله ی دریایي انتقال گاز شوند.
  در اس��کله هاي کشتي س��ازي س��اخته ش��ده اند، در مقایس��ه با ساخت 
تأسیسات ساحلي بهره وري بیشتری دارند و نیروي انساني کمتري نیاز دارند.

  مي توان براي خودداري از صرف هزینه هاي فراوان سرمایه گذاري اولیه 
آنها را اجاره کرد.

  قابلیت جابجایي از یک میدان به میدان دیگر را دارند و با کاهش تولید 
یک میدان مي توان آنها را جابجا کرد و در میدان دیگری جهت بهره برداري 
اقتصادي مس��تقر نمود. در حالي که در تأسیسات س��احلي این امکان وجود 
ندارد و در صورت کاهش تولید میدان باید تجهیزات مربوطه اسقاط شوند.

  بیش از 90 درصد عملیات مربوط به راه اندازي تأسیس��ات مي تواند در 
شرایط قابل کنترل کارخانه ی کشتي سازي و قبل از نصب تأسیسات در محل 

میدان انجام شود.
  صرفه جویي در هزینه هاي س��رمایه اي تا ح��دود 40 درصد به دلیل عدم 
نیاز به احداث برخي تأسیسات نظیر سکوهاي دریایي تولید گاز، خط لوله ی 
دریایي انتقال گاز تولیدي به س��احل و نیز تأسیس��ات مایع سازي خشکي با 

تجهیزات جانبي دریایي مورد نیاز آن
  امکان بهره برداري و اقتصادي کردن سریع تر میادین گازي دورافتاده

  پیچیدگي کمتر تأسیس��ات مایع س��ازي ش��ناور در مقایسه با تأسیسات 
خشکي

فن آوري مایع س��ازي شناور پتانس��یل قابل توجهي جهت اثرگذاري قوي 
ب��ر صنعت جهاني LNG دارد؛ دقیقاً به همان ش��یوه اي ک��ه فن آوري تولید، 
ذخیره س��ازي و بارگیري ش��ناور نفت خام )4FPSOs( نقش مناس��بی براي 
بهره برداري اقتصادي میادین نفتي دریایي دورافتاده ایفا کرده است. پتانسیل 
اجاره ی تأسیس��ات مایع سازي ش��ناور توس��ط مالکان تجهیزات FSRU و 
FPSO این فرصت را براي شرکت هاي مستقل کوچک انرژي فراهم کرده 
تا بدون سرمایه گذاري اولیه ی قابل توجهی برای تأسیسات مایع سازي شناور، 
این تأسیس��ات را اجاره کرده و در محل پروژه هاي تولید گاز خود مس��تقر 
کن��د؛ مثل پروژه ی مایع س��ازي Fortuna  در گینه ی اس��توایي. این فرآیند 
همچنین مي تواند کمک مناسبی برای ش��رکت های بزرگ و مطرح انرژي 
در این زمینه، همزمان با کاهش قابل توجه قیمت هاي نفت خام و محدودیت 
توان سرمایه گذاري آنها باشد. در حال حاضر بسیاري از شرکت هاي بزرگ 
ان��رژي تأسیس��ات FPSO را اجاره مي کنن��د و این فرآین��د مي تواند براي 

تأسیسات مایع سازي شناور LNG نیز استفاده شود.
کش��تي هاي مایع سازي ش��ناور از جنبه ی موقعیت اس��تقرار به دو دسته ی 
 offshore/open( و آبهاي آزاد/عمیق )inshore/nearshore( نزدیک ساحل
ocean( تقس��یم مي شوند. تأسیس��ات نزدیک ساحل در ش��رایط نسبتاً آرام 
دریایي واقع ش��ده و از پشتیباني بندري نیز برخوردارند و در معرض شرایط 
نامس��ائد اقیانوسي نیس��تند. نمونه اي از تأسیسات نزدیک ساحل در شکل-1 
ارائه ش��ده که در آن کش��تي مایع سازي در اس��کله ی بندرگاه لنگر انداخته 
اس��ت. در این س��اختار معموالً گاز خوراک از طریق خ��ط لوله از میادین 

دریایي یا خشکي به تأسیسات مایع سازي منتقل مي شود.
تأسیسات مایع سازي شناور دریایي )دور از ساحل( در آبهاي عمیق و آبهاي 
آزاد اقیانوسي واقع شده و با شرایط نامساعد دریایي در محل استقرار مواجه 
اس��ت. نمونه اي از این تأسیسات در ش��کل -2 ارائه شده است. براي آبهاي 

 1  پروژه هاي در حال ساخت مایع سازي شناور در جهان

ContractorOperatorLocationSiart upmtpaProject

Exmar/Wison/B&VExmarTBA20160.5 Carlibbean
PFLNG

Technip/DSMEPetronasKanowit Fieid Sarawak Malaysia20161.2PFLNG Satu

Technip/SamsungShellTimor Sea Australia20173.6Prelude

Golar/Keppel/B&VSNH/PerencoCameroon20171.2Kridi

Exmar/WisonTBATBA20170.6Speculative

Golar/Keppel/B&VOphir EnergyEquatorial Guinea20182.2Fortuna

JGC/sAMSUNGPetronasRotan Field Sabah Malaysia20201.5Pflng 2
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آرام )مث��ل پروژه ی Prelude در اس��ترالیا( LNG تولیدي از طریق بازوهاي 
ثابت تعبیه شده )5OLAF( در دو طرف کشتي مایع سازي به کشتي هاي انتقال 
LNG منتقل مي ش��ود. در شرایط نامساعد دریایي نظیر پروژه ی دورافتاده ی 
Carnarvon Basin در اس��ترالیا از تجهی��زات بارگیري دوطرفه ی تاندوني6  

مثل تجهیزات بارگیري تأسیسات FPSO استفاده مي شود.
پروژه ی Prelude در ش��رایط عادي و نرمال دریایي قرار دارد. با این حال 
تأسیسات باید به گونه اي طراحي شوند که در مواقع اضطراري در آن منطقه 

تحمل شرایط سخت دریایي را داشته باشند.
محدودیت اصلي براي مکان اس��تقرار تأسیس��ات مایع س��ازي، سیس��تم 
بارگیري LNG اس��ت. سیستم بارگیري بازوهاي ثابت فقط تأییدیه ی ایمني 
براي بارگیري LNG در ش��رایط دریایي آرام و با ارتفاع امواج تا حدود 2/5 
متر مثل شرایط پروژه هاي واقع در دریاي تیمور، غرب آفریقا، شرق آفریقا و 
مالزي را دارد. بهره برداري از تأسیسات مایع سازي در شرایط سخت دریایي 
نظیر آبهاي عمیق برزیل )آتالنتیک جنوبي( فقط در صورتي امکان پذیر است 

که شرایط ایمني و استانداردها براي استفاده از بازوهاي تاندوني اثبات گردد.
در واقع مهم ترین مزیت تأسیسات شناور آنست که با قرار گرفتن تأسیسات 
FLNG روي میادین گازي، توس��عه ی ذخای��ر گازي در محل میدان فراهم 
مي ش��ود که این موضوع از طریق عدم نیاز به ایستگاه    هاي تقویت فشار گاز، 
خطوط لوله ی طویل زیردریایي، اسکله جهت بارگیري کشتي ها و تأسیسات 
خشکي مانند: جاده و مخازن ذخیره سازي گاز سبب کاهش هزینه ها خواهد 
شد. توس��عه ی پروژه هاي LNG در خشکي اغلب حدود چهار سال به طول 
مي انجامد اما با اجراي پروژه هاي FLNG، س��رمایه گذاران امیدوارند زمان و 

هزینه هاي توسعه ی این پروژه ها را کاهش دهند.
تأسیس��ات FLNG طوري طراحي ش��ده که در برابر طوفان هاي شدید از 
جمله مقاومت در برابر نیروي پنج طوفان با سرعت 155مایل در ساعت )250 
کیلومتر در ساعت( هم قابلیت خود را از دست نداده و پایداري خود را حفظ 
کند. این فن آوری باعث تغییر فرآیند استخراج گاز طبیعي شده و محدوده ی 
فعالیت هاي مربوط به استخراج و تولید گاز طبیعی را گسترده تر کرده است.

 
 2  پروژه هاي در حال ساخت مایع سازي شناور در جهان

Start -UpmtpaProjectDeveloperCountry

TBA6.5Scarborough/ThebeExxonMobilAustraila

TBA3.6Browse FLNG1WoodsideAustraila

TBA3.6Browse FLNG2WoodsideAustraila

TBA4.0SunriseWoodsideAustraila

TBA1.0EtindeNewAge/Euroil/LukoilCameroon

20180.6Exmar KitimatAltagas/EDFT/IdemisuCanada

20204.0Orca LNG Orca LNGCanada

20202.0TritonAltagasCanada

20191.0BLNGNewAge/SNPCIndonesia76

On hold7.5AbadiInpex/ShellIsrael

TBA3.4TamarNoble EnergyMozambique

20202.5Coral SouthEMITanzania

TBA2.5Mzia/Chaza/JodariOphir/BG/StatoilUSA77

On hold4.4Lavaca BayExcelerate EnergyUSA

TBA5.0 Defin LNGDelfinUSA

TBA4.0Main Pass EnergyMcMoran ExploeationUSA

TBA2.5CE FLNGCambridge EnergyUSA

58.1Total
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2- چشم انداز فن آوري مايع سازي شناور
ب��ا وجود نگراني ه��اي موجود در زمینه ی کاهش ش��دید قیمت هاي گاز 
طبیع��ي و LNG در ب��ازار انتظار مي رود روند س��رمایه گذاري ها در صنعت 
LNG ش��ناور صعودي بوده و ط��ي دوره ی 2022-2016 ب��ه بیش از 41/4 
میلیارد دالر افزایش یابد. در این میان سهم واحدهاي مایع سازي شناور حدود 
60 درصد یعني معادل 24/7 میلیارد دالر بوده و س��هم ترمینال هاي واردات 

شناور نیز در حدود 16/7 میلیارد دالر خواهد بود.
طي سال هاي اخیر رشد اقتصاد جهاني محرک اصلي رشد تقاضاي جهاني 
انرژي بوده اس��ت. در این می��ان تقاضاي LNG نی��ز به دلیل تالش ها جهت 
کاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي و جایگزیني زغال س��نگ با گاز طبیعي، 
روند فزاینده ای داشته است. همچنین با توجه به تداوم روند صنعتي شدن در 
مناطقي مثل آفریقا، آسیا و آمریکاي التین انتظار مي رود تقاضا براي احداث 

و بهره برداري از ترمینال هاي دریافت LNG افزایش یابد.
با این وجود ش��رایط کنوني بازار گاز موجب کاهش جذابیت پروژه هاي 
LNG براي توسعه دهندگان و س��رمایه گذاران شده و بنابراین انتظار مي رود 
 GoFLNG در اس��ترالیا و Prelude LNG پس از بهره برداري از تأسیس��ات
در کام��رون ت��ا س��ال 2018، روند س��رمایه گذاري ها در ای��ن صنعت طي 
دوره ی 2020-2019 روندی نزولي داش��ته باش��د. اگرچه روند کوتاه مدت 
این صنعت اندکي نگران کننده اس��ت اما انتظار م��ي رود روند بلندمدت آن 
مثبت و فزاینده باشد و بنابراین با افزایش تقاضاي جهاني LNG در بلندمدت 
حجم س��رمایه گذاري ها در صنعت LNG شناور نیز با افزایش مواجه خواهد 
ش��د. بنابراین با توجه به اینکه سهم عمده اي از ذخایر گازي توسعه نیافته در 
مناطق دورافتاده دریایي واقع شده اند سهم صنعت مایع سازي شناور از تمامی 

سرمایه گذاري صنعت LNG روند فزاینده اي خواهد داشت.
آفریقا بیش��ترین سهم سرمایه گذاري در تأسیس��ات مایع سازي و دریافت 
شناور را به خود اختصاص داده است. در این میان تأسیسات مایع سازي شناور 
 Ophir ش��رکت Eni، Fortuna FLNG ش��رکت Coral ش��امل پروژه هاي
Energy و GoFLNG ش��رکت Perenco در آفریقا ب��وده و ترمینال هاي 
ش��ناور نیز ش��امل Golar Tundra در غنا، Ain Sokhna در مصر و ترمینال 

Sahdanha است.
طي چند س��ال آتي و تا س��ال 2022 آس��یا یکي از مناطق کلیدي و مهم 
در  توسعه ی تأسیسات مایع سازي شناور و همچنین واحدهاي ذخیره سازي و 
تبدیل مجدد به گاز ش��ناور )FSRU و FSU( خواهد بود. بر اساس مطالعه ی 
Douglas-Westwood سهم این منطقه در هزینه هاي سرمایه اي تا سال 2022 
حدود 21 درصد پیش بیني ش��ده اس��ت. تأسیسات مایع س��ازي شناوري که 
انتظار مي رود طي دوره ی مذکور در این منطقه بهره برداري ش��وند عبارتند 
 Rotan و پروژه ی )Satu( از: پروژه ی مایع س��ازي شناور ش��رکت پتروناس

.FLNG
اس��ترالیا دومین کشور در صرف هزینه هاي س��رمایه گذاري در تأسیسات 
مایع سازي شناور در دنیا طي دوره ی 2022-2016 بوده و سهم آن حدود 22 
 Prelude درصد برآورد مي گردد. این س��رمایه گذاري ها از جانب پروژه ی
FLNG ش��رکت شل است که در س��ال 2018 به بهره برداري خواهد رسید. 

البته با بهبود قیمت نفت و به دنبال آن قیمت گاز طبیعي و LNG در بازارهاي 
جهاني بیش از پنج پروژه ی مایع س��ازي دیگ��ر نیز در این منطقه برنامه ریزي 

شده که به جریان خواهند افتاد.
سهم منطقه ی اروپاي شرقي و FSU از هزینه هاي سرمایه اي LNG شناور 
حدود 3 درصد برآورد مي شود که فقط مربوط به ترمینال هاي ذخیره سازي 
و تبدیل به گاز شناور بوده و جهت متنوع سازي منابع واردات گاز این منطقه 
برنامه ریزي شده است. شرکت گاز پروم نیز قصد دارد واحد FSRU خود با 

عنوان Kaliningrad را تا پایان سال 2017 به بهره برداري برساند.
س��هم منطقه ی آمری��کاي التین در هزینه هاي LNG ش��ناور هم ش��امل 
تأسیسات مایع سازي شناور و هم ترمینال هاي شناور LNG بوده و طي دوره ی 
مذکور حدود 6 درصد تخمین زده مي ش��ود. اگرچه ممکن است تأسیسات 
Exmar FLNG که ابتدا براي اس��تقرار در این منطقه برنامه ریزي شده بود به 

مکان دیگري خارج از این منطقه انتقال یابد.
در خاورمیانه نیز برخي تأسیسات مایع سازي شناورمثل ایران و ترمینال هاي 
ش��ناور مثل بحری��ن، لبنان و امارات برنامه ریزي ش��ده که س��هم آن از کل 

هزینه هاي سرمایه اي LNG شناور جهان حدود 7 درصد خواهد بود.
منطقه ی آمریکاي ش��مالي سهمي در هزینه هاي سرمایه گذاري تأسیسات 
 2016-2022 دوره ی  ط��ي  ش��ناور  واردات  ترمینال ه��اي  و  مایع س��ازي 
نخواهد داش��ت. این منطقه به دنبال توس��عه ی منابع غیرمرس��وم گاز شیل از 
یک واردکنن��ده ی خالص گاز طبیعي به صادرکننده ی گاز تبدیل ش��ده و 
سرمایه گذاري هاي قابل توجهي را در تأسیسات مایع سازي ساحلي )خشکي( 
انج��ام داده اس��ت. انتظار مي رود این منطقه طي چند س��ال آینده به یکي از 
صادرکنندگان اصلي LNG جهان تبدیل ش��ود. سهم منطقه ی اروپاي غربي 
از هزینه هاي س��رمایه گذاري LNG ش��ناور حدود 6 درصد پیش بیني شده 
که تمامی این هزینه ها مربوط به س��اخت ترمینال هاي دریافت LNG شناور 

مي شود.
به طور کلي مي توان دو س��ناریو براي چشم انداز فن آوري مایع سازي شناور 
متصور بود. در س��ناریوي اول فن آوري ش��ناور فقط در برخي ش��رکت هاي 
انرژي براي حل مشکالت خاص آنها استفاده شده و فن آوري غالب همچنان 
مایع سازي ساحلي )خشکي( خواهد بود. این سناریو در صورتي محقق خواهد 

 1    چشم انداز سرمایه گذاري در صنعت LNG شناور طي دوره ی 2009-2022
Source: Douglas-Westwood, World FLNG Market Forecast 2016–2022
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شد که اولین واحدهاي در حال ساخت مایع سازي شناور با مشکالت هزینه ای 
اي یا عملیاتي مواجه ش��وند یا اینکه هزینه ی تأسیس��ات مایع سازي ساحلي به 
دنبال فروکش کردن جریان طوفاني س��اخت واحدهاي مایع سازي جدید، با 
کاهش قابل توجهی مواجه شوند. در این صورت براي میادین گازي دریایي 
کوچک، اس��تفاده از ف��ن آوري CNG و GTL ش��ناور مي توان��د گزینه ای 
مناسب و رقابتي باشد. در سناریوي دوم با موفقیت پروژه هاي در حال ساخت 
مایع س��ازي شناور در جهان این فن آوري به عنوان راه حلی استاندارد براي حل 
مشکالت صنعت گاز شناخته شده و محدوده ی استفاده از آن گسترده تر شده و 
توسط شرکت هاي انرژي بیشتری و براي میادین گازي بیشتري استفاده خواهد 
شد. همچنین توسعه ی ترمینال هاي شناور دریافت LNG موجب دسترسي به 
بازارهاي گازي کوچک تر شده و گسترش روش هاي جدید قیمت گذاري و 
پروژه هاي تبدیل منابع گازي غیرمرس��وم به LNG موجب تحرکات بیشتر و 

انعطاف پذیري بیشتر صنعت جهاني LNG خواهد شد.
در این راس��تا دالیل شکوفایي احتمالي آتي فن آوري مایع سازي شناور و 

انتخاب این فن آوري توسط شرکت های فعال در زمینه ی انرژي عبارتند از:

2-1- بهره برداري از میادين و منابع گازي كوچک مقیاس
پروژه ی 3/6 میلیون تني Prelude در اس��ترالیا در مقایس��ه با استانداردهاي 
واحدهاي مایع سازي این کشور نسبتاً کوچک به شمار مي رود. همچنین پروژه ی 
1/5 میلیون تن��ي FLNG-1 براي می��دان Kanowit در س��اراواک مالزي و 
پروژه ی 0/5 میلیون تن��ي Pacific Rubiales در کلمبیا مقیاس کوچک تري 
دارند. بهره برداري از این میادین با فن آوري مایع س��ازي ساحلي غیراقتصادي 
بود. میزان تولید گاز همراه نفت در میادین نفتي بزرگ مثل برخي میادین برزیل 
نیز قابل توجه بوده و مي توان از فن آوري مایع س��ازي شناور جهت بهره برداري 

اقتصادي استفاده کرد.

2-2- دسترسي به میادين گازي دورافتاده
برخ��ي میادین گازي مثل می��دان Browse اس��ترالیا در فاصله ی بیش از 
425 کیلومتري از نوار س��احلي واقع ش��ده اند و انتقال آنها به ساحل نیازمند 
خطوط لوله ی طوالني و پرهزینه است. در سپتامبر 2013 سهامداران پروژه ی 
سرمایه گذاري مش��ترک Browse شامل وودساید، شل، بي پي، پتروچاینا و 
میتسوبیش��ي تصمیم گرفتند براي این پروژه از تأسیس��ات مایع سازي شناور 
اس��تفاده کنند که ممکن اس��ت ش��امل سه کشتي مایع س��ازي مثل پروژه ی 
Prelude باش��د. در سپتامبر همان سال دو شرکت BHP Billiton و اکسون 
موبیل نیز توافق کردند براي بهره برداري از میدان گازي Scarborough خود 
در اعماق 1000 متري آبهاي غرب استرالیا که در فاصله ی 200 کیلومتري از 

نوار ساحلي واقع شده از تأسیسات مایع سازي شناور استفاده کنند.

2-3- اجتناب از احداث تأسیسات مايع سازي در سواحل توريستي و مسکوني
به دلیل جلوگیري از بروز مشکالت اجتماعي و فرهنگي، ایمني و عدم نیاز 
به اخذ مجوزهاي زمان بر مورد نیاز براي تحصیل زمین نباید این تأسیسات در 

سواحل توریستی و مسکونی احداث شوند.

2-4- كاهش اثرات زيست محیطي
تأسیس��ات مایع س��ازي ش��ناور نیازمند احداث خطوط طوالني زیر دریا، 
زهکشي و الیروبي اسکله و بندر و زیرساخت ها و جاده هاي ساحلي نیست. 
همچنین در مصرف س��وخت جهت فشرده س��ازي گاز در خطوط انتقال به 
س��احل صرفه جویي مي شود. پس از استقرار تأسیسات در محل پروژه تقریباً 

به سادگي امکان جابجایي و استفاده از آن در مکان دیگري وجود دارد.

2-5- امکان تحويل ارزان تر و سريع تر پروژه هاي مايع سازي
به دلیل ساختار مدوالر و پکپارچه ی فن آوري مایع سازي شناور و همچنین 
عدم نیاز به زیرساخت هاي اسکله و بندر و نیز زیرساخت هاي جاده اي مورد 
نیاز تأسیس��ات ساحلي، هزینه ی س��اخت و راه اندازي و مدت زمان ساخت 
تأسیس��ات مایع سازي شناور در مقایسه با تأسیس��ات ساحلي کمتر است. در 
تأسیس��ات ساحلي هزینه ی ساالنه ی الیروبي اسکله رقم قابل توجهي خواهد 

بود که این هزینه در تأسیسات شناور وجود ندارد.

2-6- جلوگیري از تشديد هزينه ها در صورت توسعه ی همزمان چند پروژه 
در يک مکان

در مواقعي که کشوری به طور همزمان در حال توسعه ی چندین پروژه در 
یک منطقه اس��ت  به دلیل کمبود نی��روي کار متخصص و نیروي کار محلي 
هزینه هاي پروژه افزایش بي دلیل خواهد داش��ت. مثاًل با توس��عه ی همزمان 
چندین پروژه در اس��ترالیا این کش��ور در صورت عدم استفاده از تأسیسات 
مایع سازي ش��ناور با افزایش هزینه ها مواجه خواهد بود. در صورت استفاده 
از تأسیس��ات مایع س��ازي شناور این تأسیس��ات در مجمتع هاي کشتي سازي 
کره ی جنوبي س��اخته شده و استرالیا با کمبود نیروي کار متخصص و محلي 

مواجه نبوده و هزینه ها تعدیل خواهند شد.

2-7- افزايش بهره وري و كارآيي نیروي كار و تکنسین طی دوره ی ساخت 
تأسیسات مايع سازي

با نگاهي به مس��ائل لجستیک در تأسیسات مایع س��ازي در سراسر جهان 
مي ت��وان به وضوح دریافت که اس��تخدام و حفظ نی��روي کار متخصص در 
تأسیسات مایع سازي یکي از چالش هاي مهم این صنعت به شمار مي رود. در 
فن آوري مایع سازي شناور، تأسیسات مورد نیاز در کارخانه هاي کشتي سازي 
س��اخته مي ش��ود و تعداد نیروي کار متخصص و ماهر  بس��یار بیش��تر است 
)35000-25000 نف��ر(. بنابراین برنامه هاي آموزش و کس��ب مهارت با نظم 

و جدیت بیشتري دنبال شده و بهره وري و کارایي نیروي کار بیشتر است.

2-8- امکان استفاده از ساير روش هاي تأمین مالي
تأمین مالي پروژه هاي مایع س��ازي ش��ناور هنوز در مراحل اولیه ی توسعه 
قرار دارد و ممکن اس��ت با توسعه ی پروژه هاي جدید روش هاي نوآورانه ی 

جدیدتري نیز مثل روش اجاره ابداع و استفاده شود.
ب��ا توجه به تفاوت ماهیت میادی��ن گازي دورافتاده و کوچک مقیاس در 
مناطق مختلف جهان، محرک توس��عه ی فن آوري مایع س��ازي شناور در هر 
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منطقه با مناطق دیگر متفاوت اس��ت. در س��واحل غربي آمریکاي ش��مالي 
 )Near shore( باید از تأسیسات مایع سازي ش��ناور نزدیک ساحل )کانادا(
اس��تفاده کرد. در حالي که براي س��واحل ش��رقي آن تأسیس��ات فراساحلي 
مناسب اس��ت. محرک اصلي توسعه ی تأسیسات مایع س��ازي شناور در این 
منطقه، هزینه ی زیاد ساخت تأسیسات س��احلي )خشکي( مایع سازي است. 
در آمریکاي التین )برزیل( دالیل اس��تفاده از مایع س��ازي شناور عبارتند از: 
وجود مقادیر قابل توجه گازهاي همراه، مشکل بودن تحصیل زمین، میادین 

دورافتاده و آبهاي عمیق.
در استرالیا به دلیل وجود میادین متعدد دورافتاده دریایي، حساسیت نسبت 
به س��اخت تأسیس��ات در ساحل و هزینه ی زیاد س��اخت تأسیسات ساحلي، 
اس��تقرار تأسیسات مایع س��ازي ش��ناور اقتصادي و مقرون به صرفه است. در 
آفریقا به دلیل مسائل امنیتي و وجود میادین دورافتاده ی متعدد و آبهاي عمیق، 

استفاده از فن آوري مایع سازي شناور توصیه مي شود.

جمع بندي و نتیجه گیري
اس��تفاده از فن آوري FLNG مزایاي متعددي در بهره برداري اقتصادي 
از میادین دورافتاده اي دارد که در حال حاضر تولید از آنها مقرون به صرفه 
نیست. در مناطقي مثل استرالیا که هزینه هاي احداث تأسیسات در خشکي 
بس��یار زیاد است از تأسیس��ات شناور استفاده مي ش��ود. نمونه ی این نوع 
تصمیم گیري اخیراً توس��ط ش��رکت Woodside اتخاذ شده و بر اساس 
این براي میدان گازي Browse در اس��ترالیا، به جاي احداث تأسیس��ات 
مایع س��ازي در خش��کي  تأسیسات مایع سازي ش��ناور درنظر گرفته شده 
است. هرچند ساخت این تأسیسات به دلیل قیمت هاي کم انرژي به حالت 
تعلیق درآمده اس��ت. به طور مشابه ش��رکت Eni نیز تأسیسات مایع سازي 
ش��ناوری براي موزامبیک درنظر گرفته است.  دلیل اصلی این تصمیمات 
آنست که س��اخت تأسیسات خشکي بس��یار پرهزینه بوده و مدت زمان 
ساخت تأسیسات شناور نسبت به تأسیسات خشکي کوتاه تر است. عالوه 
بر این اعتماد و تکیه به برنامه ی زمانبندي جهت تکمیل پروژه در تأسیسات 
مایع س��ازي شناور بیشتر از تأسیسات خشکي است؛ چراکه در پروژه هاي 
ش��ناور، تأسیسات مایع س��ازي در محل کارخانه ی کشتي سازي ساخته و 
تکمیل ش��ده و س��پس به محل نصب انتقال مي یاب��د و بنابراین بهره وري 
آن بیشتر از تأسیس��ات خشکي است که معموالً به دلیل دورافتاده بودن و 
مشکالت مربوط به نیروي کار و تخصص محلي با تأخیرات مکرر مواجه 
مي شوند. مدت زمان ساخت و راه اندازي تأسیسات یکي از عوامل کلیدي 
در اقتصاد پروژه ه��اي LNG بوده و مي تواند بر تصمیم س��رمایه گذاران 

اثرگذار باشد.
استفاده از تأسیسات مایع سازي ش��ناور در نزدیکي ساحل نیز نسبت 
به تأسیس��ات خشکي مزیت هاي متعددي دارد؛ چراکه در برخي موارد 
به دلیل در دسترس نبودن زمین مناسب یا نیاز به کسب مجوزهاي متعدد 
و پر هزینه براي تحصیل زمین، احداث تأسیس��ات مایع س��ازي خشکي 
بس��یار پرهزینه بوده و مدت زمان س��اخت و راه اندازي تأسیس��ات نیز 
زیاد خواهد بود. هزینه ی سرمایه اي تأسیس��ات مایع سازي شناور براي 

تأسیس��ات س��اده حدود 800-700 دالر در هر تن ظرفیت مایع س��ازي 
س��الیانه تخمین زده مي ش��ود که تقریباً مش��ابه تأسیس��ات خشکي در 
حال ساخت در آمریکاست و نش��ان دهنده ی میزان بهره وري هزینه اي 

کارخانه هاي کشتي سازي است.
غی��ر از مزای��اي مذکور فن آوري مایع س��ازي ش��ناور برخ��ي معایب و 
محدودیت های��ی نی��ز دارد. محدودیت اصلي این ف��ن آوري در بارگیري و 
تخلیه ی LNG تولیدي از تأسیس��ات مایع س��ازي شناور به کشتي هاي انتقال 
LNG و ن��وع بازوهاي بارگیري مورد نیاز اس��ت. در حال حاضر با توجه به 
استفاده از بازوهاي بارگیري و تخلیه ی ثابت، بارگیري در شرایط جوي بسیار 
نامساعد که ارتفاع امواج بیش��تر از 2/5 متر باشد امکان پذیر نیست. از دیگر 
معایب این پروژه ها استفاده ی محدود از نیروي کار محلي در این پروژه هاست؛ 
چراکه تأسیسات اصلي آن در محل کارخانه ی کشتي سازي در مکاني دیگر 
ساخته شده و سپس به محل استقرار انتقال مي باید. بنابراین میزان اشتغال محلي 

در این پروژه ها که عمدتاً مدنظر سیاستمداران است اندک مي باشد.
از لحاظ تجاري فن آوري مایع س��ازي ش��ناور این فرصت را در اختیار 
ش��رکت هاي کوچک انرژي قرار داده تا تأسیسات مایع سازي را از طریق 
سیستم اجاره اي از پیمانکاران واحدهاي FSU و FPSO در اختیار بگیرند. 
در این روش نیازي نیس��ت که شرکت هاي انرژي فرآیند مختص به خود 
را توسعه دهند و مي توانند از تأسیسات استاندارد سایر شرکت هاي بزرگ 
در این زمینه اس��تفاده کنند. همچنین ش��رکت هاي کوچک انرژي نیاز به 
صرف هزینه هاي هنگفت براي س��رمایه گذاري در تأسیس��ات مایع سازي 
ش��ناور ندارند و مي توانند این تأسیسات را از شرکت هاي بزرگ و مطرح 
در این زمینه اجاره کنند. در حال حاضر اس��تفاده از سیستم اجاره اي براي 
واحدهاي FSRU رایج بوده و موفقیت این شیوه به اثبات رسیده اما صنعت 
منتظر اس��ت ارزیابی کند که این سیستم براي تأسیسات مایع سازي شناور 
نی��ز موفق خواهد بود یا خیر. در این راس��تا ش��رکت Golar LNG اخیراً 
 One اعالم کرده که قصد دارد جهت احداث پروژه ی مایع س��ازي شناور
LNG سرمایه گذاري مشترکی با شرکت Schlumberger انجام دهد و از 
منابع گازي کم هزینه، تجارب مهندس��ي، فن آوري توسعه یافته ی چاه هاي 
دریایي و توان مدیریت تولید شرکت مذکور استفاده کند. این روش براي 
شرکت هاي کوچک انرژي که منابع مالي و توان مهندسي محدودي دارند 

مفید است.
بس��یاري از صاحب نظران و تحلیل گران از ف��ن آوري FLNG به  عنوان 
عاملی کلیدي و بس��یار اثرگذار7 در بهره ب��رداري از میادین گازي دریایي 
و صنع��ت جهاني LNG نام مي برند. همان طور که واحدهاي FPSO تأثیر 
به س��زایي در تولید و تجارت نفت خام در آبهاي عمیق دنیا داش��ته اند. در 
ه��ر حال ای��ن موفقیت به کارایي پروژه هاي در حال س��اخت تأسیس��ات 
مایع س��ازي شناور و اثر آنها در مدت زمان تکمیل و راه اندازي پروژه ها و 

همچنین کاهش هزینه هاي تولید LNG بستگي دارد.
به طور کلي مزایا و ضرورت کاربرد فن آوري FLNG شامل موارد زیر 

است:
 با افزایش تقاضاي جهاني گاز طبیعي و LNG ماهیت و جغرافیاي تولید 
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گاز نیز تغییر کرده و نیاز به بهره برداري از میادین گازي متوسط و کوچک 
و همچنین میادین گازي دریایي دورافتاده که در ش��رایط حاضر جذابیت 

اقتصادي قابل توجهي ندارند، افزایش مي یابد.
 از فن آوري مایع س��ازي ش��ناور همچنین براي کاهش هزینه هاي تولید 
LNG و کوتاه کردن مدت زمان ساخت و بهره برداري در میادین دریایي 

بزرگ مثل پروژه ی Prelude نیز استفاده مي شود.
 در تأسیس��ات ش��ناور تولید LNG نیازي به زیرس��اخت هاي مورد نیاز 
تأسیس��ات خش��کي مثل جاده نبوده و اثرات زیس��ت محیطي نیز کاهش 
مي یاب��د. همچنی��ن درگیري هاي مربوط ب��ه تملک زمین ب��راي احداث 

تأسیسات نیزکاهش مي یابد.
 این ش��ناورها در مقایس��ه با طرح هاي تولید LNG در خشکي ایمن تر و 
ارزان تر هستند، در مدت زمان کمتري راه اندازي مي شوند و براي برداشت 

از میادین دور از خشکي و پراکنده ی کوچک، اقتصادي هستند.
 با بهره برداري از شناورهاي تولید LNG، راه توسعه ی میادین کوچک و 
پراکنده فراهم شده و حتي امکان به کارگیري همزمان چند شناور در یک 
میدان بزرگ گازي نیز وجود دارد. به عالوه انتقال آس��ان ش��ناور از یک 
میدان ب��ه میداني دیگر، مزیت بزرگ دیگر آن به ش��مار مي رود. بنابراین 

هزینه ه��اي تولید، قابل رقابت با واحدهاي خش��کي تولی��د LNG بوده و 
به ویژه در صورت اس��تخراج گاز از میادین دور از س��احل، هزینه ی تمام 

شده حتي ارزان تر خواهد بود.
 با رش��د تعداد ش��ناورهاي تولید LNG، چالش هاي سیاس��ي و امنیتي 
س��اخت واحدهاي تولید LNG در خشکي کاسته خواهد شد. پیش بیني 
مي شود که در س��ال هاي آینده، این ش��ناورها جایگزین پاالیشگاه هاي 
خش��کي به ویژه در کشورهایي با ش��رایط خاص امنیتي مثل لبنان، رژیم 

اشغال گر قدس و قبرس شوند.

براس��اس آمارهاي بانک جهاني، مقایس��ه ی میزان گازهاي مشعل در 
ایران با کشورهاي منطقه در سال 2012 نشان مي دهد کشورمان از منظر 
مقدار گازهای سوزانده ش��ده در رده ی اول قرار دارد. همچنین در بین 
کش��ورهاي جهان، ایران از لحاظ س��وزاندن گازها بعد از کش��ورهاي 
روس��یه، نیجری��ه و آمری��کا در رده ی چهارم قرار گرفته اس��ت. بخش 
قابل توجهي از این گازهاي سوزانده شده از میادین گازي دریایي است 
که مي توان با اس��تفاده از فن آوري FLNG مانع سوزاندن آنها شده و از 

آنها بهره برداري اقتصادي کرد.
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