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ترمينال هاي واردات LNG شامل زيرساخت ها و تأسيساتي رابط ميان كشتي هاي انتقال LNG و خطوط لوله مصرف 
گاز است. در واقع اين ترمينال ها كه بخشي از زنجيره ی عرضه ی LNG به شمار مي روند در مواردی كه امکان فنی يا 
اقتصادی احداث خطوط لوله انتقال گاز فراهم نيست گاز توليدي مناطق دور افتاده را به بازار مصرف عرضه مي كنند. 
يکي از مزاياي احداث تأسيسات دريايي حذف هزينه هاي مربوط به اليروبي آبراهه هاي داخلي، افزايش دسترسي به 
تأسيسات، ايمني و كاهش زمان سفرهاي دريايي كشتي هاي LNG به دليل عدم نياز به ورود به آبهاي پرترافيك و 
شلوغ ساحلي است. هزينه هاي سرمايه اي ساخت يك ترمينال شناور جديد حدود 60 درصد هزينه هاي يك ترمينال 
س��احلي بوده و در مدت زمان كوتاه تري ساخته مي ش��ود. يکي از عوامل اصلي مؤثر بر ساخت ترمينال هاي دريايي 
مخازن ذخيره سازي مورد نياز براي اين تأسيسات است. اگر ترمينال ظرفيت ذخيره سازي كافي داشته باشد مي توان 
از آن به عنوان ترمينال اصلي )پايه ( جهت تحويل مداوم و پيوسته ی گاز به شبکه خطوط لوله داخلي استفاده كرد. از 
 FSRU برخي ترمينال ها فقط مي توان در شرايط پيك مصرف گاز در شبکه استفاده كرد. انعطاف پذيري تأسيسات
زياد است و با توجه به تغييرات تقاضاي فصلي مي توانند تغيير مکان دهند. در مواقعي از سال كه تقاضاي گاز زياد 
است از تأسيسات FSRU به عنوان ترمينال شناور استفاده مي شود و هنگامی كه تقاضا كاهش مي يابد اين تأسيسات 
به عنوان كش��تي انتقال LNG به كار مي رود. ترمينال هاي ساحلي نيازمند اخذ مجوزهاي زمان بر و طوالني هستند. 
همچنين براي ساخت اين ترمينال ها قراردادهاي بزرگ مهندسي عمران مورد نياز است و بايد حجم زيادی از مواد 

و مصالح و نيروي كار جابه جا شوند. تأثيرات محيطي تأسيسات FSRU در محل استقرار تأسيسات اندك است.
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ام��روزه روش هاي مختلف��ي براي طراح��ي و بهره ب��رداري از ترمینال هاي 
واردات LNG )بسته به بازار مصرف و زیرساخت هاي مورد نیاز آن( وجود 
دارد. یکي از این روش ها ساخت ترمینال هاي دریایي دریافت LNG است. 
در یک ترمینال دریایي ش��ناور، کش��تي مي تواند لنگ��ر انداخته و از طریق 
سیس��تم بویه ی غوطه ور2 یا از طریق سیس��تم برج هاي سطحي به تجهیزات 
صدور گاز تبخیر شده متصل گردد. سپس گاز ارسالي از طریق خط لوله ی 
زی��ر دریا به س��احل انتقال یافته و به ش��بکه ی داخلي مص��رف گاز تزریق 

مي شود.
در ترمینال هاي دریایي ش��ناور، هزینه ی زیرساخت هاي مربوطه به شدت به 
محل استقرار پروژه و عواملي مثل طول خط لوله ی دریایي و خشکي مورد 
نیاز جهت اتصال جریان گاز ارس��الي از واحد تبخیر به شبکه ی داخلي گاز 
بستگي دارد. هزینه ی احداث خط لوله ی زیر دریا با قطر 30-24 اینچ حدود 
4-3 میلی��ون دالر به ازاي هر کیلومتر اس��ت؛ در حالي که هزینه ی خط لوله 

مشابه در خشکي حدود 3-2 میلیون دالر به ازاي هر کیلومتر است.

LNG 1- بررسي انواع ترمینال هاي دریایي واردات
LNG 1-1- ساختار ثابت ترمینال هاي واردات

در این بخش سه نوع ساختار ثابت براي احداث ترمینال هاي دریایي واردات 

LNG بررسي مي شوند: س��اختارهاي ثقلي/گرانشي، س��کوهاي دریایي و 
جزای��ر دریایي مصنوعي. تأسیس��ات ثابت معموالً به دلی��ل محدودیت هاي 
مربوط به س��اخت آنها در محل تأسیسات، براي آبهاي کم عمق تا حداکثر 
100 فوت درنظر گرفته مي ش��وند. همچنین تأسیس��ات ثابت در ناحیه هایی 
که س��طح دریا هموار یا به آرامي شیب دار است فاقد خطرات زمین شناسي 
است و اگر رس��وبات آن براي تحمل فونداسیون و وزن سازه مناسب باشد 
این تأسیسات احداث مي شوند. اگر محل تأسیسات رس هاي نرم با ضخامت 

کافی داشته باشد مناسب احداث سکوهاي بتني است.
در تأسیس��ات ثابت امکان احداث مخازن ذخیره س��ازي در محل تأسیسات 
دریافت LNG وجود دارد. با توجه به محدودیت اندازه ی س��کوهاي بتني، 
مناس��ب ترین س��ازه براي احداث مخازن ذخیره س��ازي در مح��ل ترمینال 
واردات دریایي، تأسیسات ثقلي/گرانشي است. در ادامه اجزاي فرآیندهاي 
مربوط به ترمینال هاي دریایي در تأسیس��ات ثابت که بسیار شبیه به یکدیگر 

هستند بررسي مي شوند.

1-2- ساختارهاي ثقلي/گرانشي
بیش از 30 س��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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 2  ترمینال دریایي واردات LNG پروژه ی Clearwater   1  تأسیسات ثقلي شرکت شل در خلیج مکزیک

تأسیسات عمدتاً بتنی است و در مورد تأسیسات LNG جهت کاربا مایعات 
سرد سازگار شده اند.

تأسیسات گرانش��ي مناسب اس��تفاده در پروژه ها فازبندي شده اند. در کنار 
تأسیس��ات موج��ود، واحدهاي جدید و اضافي گرانش��ي س��اخته ش��ده و 
مي توانند از طریق جکت هاي آبهاي کم عمق و یک پل به تأسیسات موجود 
وصل ش��وند. در این صورت به دلیل استفاده ی مشترک از تأسیسات تولید، 
ذخیره س��ازي و بارگی��ري هم افزایي قابل توجهي ب��راي کل فازهاي پروژه 
ایجاد مي شود. اندازه ی تأسیسات ثقلي/گرانشي با توجه به فضاي مورد نیاز 
تجهیزات در باالي س��ازه و همچنین حجم مخازن ذخیره س��ازي مورد نیاز 

مشخص مي شود.

LNG 1-3- ساختار سکویي ترمینال هاي دریایي واردات
ترمینال هاي س��کویي واردات LNG نی��ز مثل س��اختار ترمینال هاي ثقلي/

گرانشي، غیرش��ناور هستند و بنابراین س��اختار تعبیه ی مخازن ذخیره سازي 
LNG آنها مش��ابه ترمینال هاي س��احلي اس��ت. در این روش از س��کوهاي 
موجود دریایي براي توس��عه ی ترمینال هاي واردات LNG استفاده مي شود. 
ب��ا توجه به توس��عه ی اغلب این س��کوها براي تولید نفت خ��ام یا عملیات 
اس��تخراج و حفاري توسعه یافته اند، حجم فضاي باالي آب در دسترس در 

این سکوها محدود است.
تأسیسات اصلي در باالي س��کوهاي مذکور قرارداده مي شوند. در مواقعي 
ک��ه مخازن ذخیره س��ازي در محل ترمینال س��کویي واردات LNG وجود 
ن��دارد، LNG انتقال یافته از کش��تي به تأسیس��ات بالفاصله ب��ه گاز تبدیل 
ش��ده و توس��ط خط لوله به ش��بکه ی داخل��ي خطوط لول��ه ی گاز تزریق 
مي ش��ود. در این مواقع جهت عرضه ی پیوس��ته و بدون وقفه ی گاز طبیعي 
 به ش��بکه، مخازن ذخیره س��ازي گاز طبیعي در غارهاي نمکي مثل پروژه ی

Freeport-McMoRan  درنظر گرفته مي ش��وند. همان طور که ذکر شد در 

مواقعي که ترمینال فاقد مخازن ذخیره سازي براي LNG یا گاز طبیعي است 
باید شبکه ی خطوط لوله ی داخلي توان جذب یک باره ی حجم قابل توجهي 
گاز در زمان تخلیه و همچنین توان مدیریت اختالل و قطع عرضه ی گاز از 
سکو تا زمان تخلیه ی محموله ی بعدي را داشته باشد. در این شرایط با توجه 
ب��ه ظرفیت تبدی��ل مجدد به گاز و صدور گاز از س��کو، مدت زمان توقف 

کشتي جهت تخلیه ی محموله طوالني تر خواهد بود.

1-4- ساختار ترمینال هاي واردات LNG بصورت جزایر مصنوعي دریایي
از دیگ��ر روش هاي س��اخت ترمینال هاي دریای��ي واردات LNG احداث 
جزایر مصنوعي در درون آبس��ت. در این روش فضاي در دس��ترس جهت 
استقرار و نصب تجهیزات ثابت مورد نیاز بسیار بزرگ و قابل توجه است. در 
این تأسیسات فضاي کافي براي تعبیه ی مخازن ذخیره سازي LNG، احداث 
چندین اس��کله ی پهلوگیري کش��تي LNG، نصب تجهیزات تبدیل مجدد 
LNG به گاز با هوا و سایر خدمات و فرآیندهاي حجیم وجود دارد. تا کنون 
فق��ط یک پروژه از این نوع در آمری��کا )1997( و در جنوب Saltholm به 
بهره برداري رس��یده است. در این س��اختار به دلیل در دسترس بودن فضاي 
کافي، امکان نصب مخازن ذخیره س��ازي نظیر مخازن ترمینال هاي س��احلي 

نیز وجود دارد.

1-5- ترمینال هاي واردات LNG شناور
وقتي محل س��اخت تأسیس��ات ترمینال دریایي در مکاني دورتر از س��احل 
در نظر گرفته ش��ود عمق آب افزایش یافته،  امکان ساخت سازه هاي ثابت 
وجود ندارد و باید از تأسیسات شناور استفاده کرد. به طور کلي فرآیندهاي 
مش��ابهي نیز براي تأسیسات ش��ناور در نظر گرفته مي ش��ود که عبارتند از: 
لنگراندازي، ذخیره س��ازي LNG و تبدیل مجدد به گاز. البته ممکن اس��ت 
برخي فرآیندهاي مختلف نیز به تأسیس��ات اضافه شوند. مثاًل اگر تأسیسات 
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 1  وضعیت ترمینال های شناور در حال بهره برداری ]1[

Start-upmtpammscfdStorage m3Current VesselLocationTerinal

20084.1500138.000ExcelsiorArgentinaBahia Blanca

20082.0240129.000Golar SpiritBrazilPecem

20095.8700170.000Experience from 2014BrazilGuanadara Bay

20103.9475125.000Golar FreezeDubaiJebel Ali

 20114.1500150.000Enarse / YPEArgentina Buenos Aies

20124.0485125.000Nusantara Regas SatuIndonesiaJakarta Bay

20134.1500138.000ExcellnceIsraelHeidera

20136.2750145.000 GdF Suez Cape AnneChinaTianjin

20144.1500138.000Golar WinterBrazilBahia Salvador

20146.0728170.000Golar lgloo from 2014KuwaitMina Al Ahmadi Port

20143.2384170.000IndependenceLithuaniaklaipeda

20143.0360170.000PGN LampungIndonesia Lampung Sumatra 

20144.4530137.000FSRU Toscana 
 Golar FrostItalyOffshore Livomo

20156.6800151.000EnarseDubaiJrbrel Ali

20155.7690151.000ExquisitePakistanPort Qasim 1

20154.1500170.000GallantEgypt Ain Sokhna 1

20166.2750170.000BW SingporeEgypt  Ain Sokhna 2

20164.1500138.000Abu Dhabi FARU Adu  DubaiRuwais

20174.1500170.000GraceColomdiaCartagena

20174.1500138.000ExceleratePuerto RicoAguirre

20176.0724170.000Golar TundraGhanaTema

20186.2750145.000GdF Suez NeptuneTurkeyAliaga Izmir

20252.9350263.000GNL Del PleteUruguayPunta de Sayago
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ذخیره س��ازي و تبدیل به گاز در ترمینال در نظر گرفته ش��وند، تأسیسات با 
عنوان واحد ذخیره سازي و تبدیل به گاز شناور )3FSRU( شناخته مي شود. 
اگر ترمینال، تأسیسات ذخیره سازي نداشته باشد، واحد شناور تبدیل به گاز 
4FRU نامیده مي ش��ود. همچنین اگر تأسیس��ات فقط مخازن ذخیره س��ازي 
جهت ذخیره س��ازي دریایي LNG داشته باش��د با عنوان واحد ذخیره سازي 

شناور )5FSU( شناخته مي شود. 

FSRU 2- واحد شناور ذخیره سازي و تبدیل به گاز
واحده��اي FSRU در فاصله ی میان تأسیس��ات صادرات��ي و بازار مصرف 
مس��تقر می ش��وند و چندین کش��تي انتقال LNG در آن فعالی��ت مي کنند. 
معموالً طول کش��تي FSRU ح��دود 400-350 متر بوده و عرض آن به 70 
متر مي رس��د و سیستم پیشرانه )موتور( ندارد. در مواقعي که باید جداسازي 
سریع و تغییر مکان تأسیس��ات انجام شود سیستم پیشرانه ای نیز براي کشتي 
FSRU تعبیه مي ش��ود. اگر س��ازه ی ش��ناور، مخازن ذخیره سازي نیز داشته 
باش��د نیازمند سیس��تم لنگراندازي و عمق کاف��ي آب )معموالً بیش از 160 
فوت( جهت انطباق با اتصال خطوط لوله ی انعطاف پذیر میان تأسیس��ات و 

خطوط لوله ی زیر آبست.

FSRU 2-1- ساختار و اجزاي واحدهاي
تأسیس��ات FSRU به ص��ورت یک کش��تي دوجداره ی معمول��ي طراحي 
ش��ده، اس��تانداردهاي این کش��تي ها را دارد و تقریباً در اکثر کارخانه هاي 
کشتي سازي رایج دنیا قابل ساخت است. تأسیسات تبدیل به گاز در عرشه ی 
اصلي کشتي مستقر ش��ده و معموالً به گونه اي طراحي مي شوند که مناسب 

صدور گاز از تأسیسات به خطوط انتقال باشند.
از آنجاکه بخش��ي از تأسیس��ات FSRU، کش��تي، مخازن ذخیره س��ازي و 
نیز واحد تبدیل به گاز اس��ت باید استانداردها، دس��تورالعمل ها و مقررات 
جداگان��ه اي را برآورده کند. بخش کش��تي تأسیس��ات FSRU باید کدها 

و دس��تورالعمل هاي دریانوردي، بخ��ش مخازن ذخیره س��ازي باید قوانین 
ذخیره س��ازي و بخش انتقال LNG و بخش تبدیل به گاز و صدور گاز باید 
اس��تانداردها و کدهاي مخصوص به خود را کس��ب کن��د. خدمات جانبي 
کش��تي FSRU ش��امل تجهیزات تولید و توزیع برق، اب��زار دقیق، کنترل، 

سیستم هاي ایمني و اطفاء حریق است.
در واحدهاي FRU تأسیس��ات، فاقد مخازن ذخیره سازي LNG بوده و فقط 
عملیات مربوط به تبخیر LNG در آنها انجام مي ش��ود. در تأسیسات شناور 
تبدیل مجدد LNG به گاز )FRU( کش��تي انتقال LNG در کنار تأسیسات 
پهلو گرفته و LNG از طریق بازوهاي تخلیه به تأسیس��ات تبخیر مس��تقر در 
س��ازه ی FRU منتقل ش��ده و پس از تبدیل به گاز به خطوط لوله ی محلي 

مصرف گاز تزریق مي شود.

3- تبدیل مجدد LNG به گاز در تأسیسات دریایي
یک��ي از فرآیندهاي اصلي تحویل LNG به بازار مصرف، تبدیل مجدد آن 
به گاز اس��ت. در این فرآیند LNG که در مخازن ذخیره س��ازي و در فشار 
اتمس��فر ذخیره  شده به درون تأسیس��ات تبخیر فرستاده شده، از طریق گرم 
شدن به گاز تبدیل مي گردد و سپس وارد خطوط لوله مصرفي گاز خواهد 
شد.  انرژي گرمایي مورد نیاز براي تبخیر LNG قابل توجه است. مثاًل براي 
تولید یک میلی��ارد فوت مکعب گاز در روز حدود 850 میلیون بي تي یو در 
هر ساعت انرژي گرمایي استفاده مي شود. این مقدار انرژي گرمایي حدوداً 
معادل 2/5-1/3 درصد محتواي گرمایي کل LNG تبخیر ش��ده است. براي 
گرمایش LNG و تبدیل آن به گاز روش هاي مختلفي وجود دارد و از منابع 
گرمایي متفاوتي استفاده مي ش��ود. این منابع گرمایي شامل گرماي حاصل 
از س��وزاندن گاز طبیع��ي، هواي محیط و آب دریاس��ت. در انتخاب نوع و 
روش مورد اس��تفاده براي تبخیر LNG عواملی مثل ایمني در طول دوره ی 
بهره ب��رداري، توجیه اقتصادي، قابلیت اطمین��ان و قابلیت نگهداري، فضاي 
مورد نیاز و تناسب آن براي استفاده ی دریایي و تأثیرات زیست محیطي آن 

Cabrillo بندر FSRU 4  تأسیسات FSRU 3  شماي کلي ساختار تأسیسات 
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در نظر گرفته مي شوند.

4- بررسي وضعیت موجود ترمینال هاي شناور در حال بهره برداري
در  سال 2017 تعداد 23 ترمینال شناور LNG در جهان در حال بهره برداري 
هس��تند. در تمامی موارد ذکر ش��ده در جدول-1 کش��تي FSRU در محل 
اس��تقرار نصب ش��ده اما هنوز ب��ه بهره برداري کامل نرس��یده اس��ت؛ مثل 
ترمینال هاي ش��ناور غنا، ترکیه و اروگوئه. الزم به ذکر است که اگر مالکان 
کش��تي هاي FSRU تصمیم به جابجایي تأسیس��ات بگیرند مي توانند جهت 
بهره برداري آنها را به مکان دیگري انتقال دهند. این مسأله در مورد ترمینال 
ش��ناور Guanabara Bay در برزی��ل اتفاق افتاد و در حالي که تأسیس��ات 
FSRU در س��ال 2009 به بهره برداري رسید در سال 2014 به مکان دیگري 
انتقال یافت. بنابراین یکي از مزایاي کلیدي ترمینال هاي شنارو LNG همین 

قابلیت جابجایي آنها جهت تطبیق با شرایط بازار گاز است.
 Pecem گزارش ها حاکي از آنس��ت که در اواخر سال 2017 ترمینال شناور
در برزیل بسته شده و یک ترمینال ساحلي جایگزین آن گردیده است. این 
نمونه ای دیگر از قابلیت هاي ترمینال هاي ش��ناور است که در صورت لزوم 

مي توانند با ترمینال هاي ساحلي جایگزین شوند.

5- ترمینال هاي شناور از رده خارج شده
طب��ق جدول-2 برخي از ترمینال هاي ش��ناور که در س��ال هاي گذش��ته به 
بهره برداري رس��یده بودند، اکنون از رده خارج شده اند. ترمینال هاي شناور 
North East Gateway، Gulf Gateway و Teesside توسط شرکت انرژي 
Excelerate به بهره برداري رسیده بودند و این شرکت از طریق کشتي هاي 
مختل��ف انتق��ال LNG محموله هاي مورد نی��از خ��ود را دریافت مي کرد. 
ترمینال شناور Neptune که توسط شرکت Neptune SRV استفاده مي شد 
اخیراً جهت استفاده به پروژه ی ترمینال شناور Aliaga در ترکیه انتقال یافته 

که نشان دهنده ی انعطاف پذیري ترمینال هاي شناور LNG است.
این ترمینال ها به دلیل فقدان تقاضاي محلي گاز از رده خارج ش��ده اند؛ مثاًل 
 LNG در آمریکا با رشد تولید گاز شیل، تولید داخلي گاز طبیعي جایگزین

وارداتي شده است.
عالوه بر 23 کشتي FSRU در حال بهره برداري که قباًل به آن اشاره شد، سه 
کشتي FSRU دیگر )متعلق به شرکت انرژي Excelerate( نیز آماده فعالیت 
 LNG به عنوان ترمینال شناور هستند که در حال حاضر به عنوان کشتي انتقال

سرویس می دهند.

LNG-FSUs 6- واحدهاي شناور ذخیره سازي
طبق ج��دول-4 در حال حاضر ع��الوه بر کش��تي هاي FSRU تعداد چهار 

کشتي ذخیره سازي شناور LNG در حال بهره برداري هستند.
از دیگ��ر آلترناتیوه��اي ترمینال ه��اي س��احلي LNG، واحده��اي ش��ناور 
ذخیره س��ازي LNG هستند. این واحدها که کشتي هاي تبدیل شده ی انتقال 

 )FSRU قابل نصب روي س��ازه هاي( LNG و فاقد تأسیس��ات تبخیر LNG
هس��تند یا به تأسیسات تبخیر س��احلي متصلند یا شناوری مستقل و جداگانه 
هستند. مزایاي واحدهاي شناور ذخیره سازي LNG مشابه مزایای واحدهاي 
FSRU اس��ت اما مثل آنها ترمینال س��احلي نیستند، زمان ساخت کوتاه تري 
دارن��د و امکان تغییر مکان ندارند. این واحدها همچنین مي توانند به صورت 
اجاره در اختی��ار مصرف کنندگان قرار گیرند و در مواقعي که در س��احل 
مش��کل اختیار زمین وج��ود دارد نیز جایگزینی ایده آل ب��راي ترمینال هاي 

ساحلي به شمار مي روند.
م��دت زمان تبدیل یک واحد ش��ناور ذخیره س��ازي LNG کمتر از 12 ماه 
اس��ت؛ یعنی کمتر از یک سوم زمان مورد نیاز جهت ساخت مخازن ساحلي 
ذخیره سازي LNG )حدود 40-36 ماه(. هزینه ی تبدیل یک کشتي 138000 
مترمکعبي به یک واحد شناور ذخیره سازي LNG حدود 150-100 میلیون 
دالر تخمین زده مي شود. در حالي که هزینه ی ساخت مخازن مشابه ساحلي 

]1[ LNG 4  واحد های شناور ذخیره سازی 

Start-upStorage m3VesselLocationTerminal

2016138.000Golar ArcticJamaicaKingston

2017125.000 Armada LNG
MediterranaMalta Marsaxlokk

Bay

2012130.000Tenaga SatuMalaysiaMalaka

2012130.000Tanaga EmpatMalaysiaMalaka

 3  ترمینال های شناور LNG از رده خارج شده ]1[ 

mtpammscfdStorage 3 Terminal
Name

 Vessel
Name

4.6550150.900LNGOExpress

4.6550150.900LNGOExpedient

4.6550150.900LNGOExemplar

VesselCharteLocationTerminal

VariousExcelerate
EnerayUSA N East 

Gateway

VariousExcelerate
EnerayUSAGulf G Gateway

Neptune SRVHoehgh LNGUSANeptune

VariousExcelerate
EnerayUKTeesside

 2  ترمینال های شناور LNG از رده خارج شده ]1[
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حدود 140 میلیون دالر اس��ت و بر این اس��اس اگرچه هزینه هاي سرمایه اي 
اولی��ه آنها تفاوت قابل توجهي ندارد اما مي توان از واحدهاي اجاره اي براي 

بهره برداري هاي کوتاه مدت ذخیره سازي شناور استفاده کرد.
براي جامائیکا اس��تفاده از واحد FSU اقتصادي ترین گزینه به شمار مي رود. 
براي س��اخت دو واحد FSU در مالزي )با مالکیت شرکت پتروناس( از دو 
کش��تي انتقال LNG با عمر بیش از سی سال اس��تفاده شده است. بنابراین با 
توجه به آنکه این دو کش��تي در اواخر عم��ر اقتصادي خود قرار دارند باید 
گفت هزینه هاي س��رمایه اي آنها تا حد قابل توجهي کمتر است و در مقایسه 
با ساخت مخازن ذخیره سازي ساحلي، صرفه ی اقتصادي قابل توجهي دارد.

در بحرین نیز یک واحد FSU  احداث گردیده که براي تبدیل آن از یک 
کشتي جدید با ظرفیت ذخیره سازي 174000 مترمکعبي استفاده شده است. 
این واحد به مدت 20 س��ال تحت اجاره است و در آن به جاي تصمیم گیري 
در م��ورد احداث مخازن پرهزینه و دائمي ذخیره س��ازي LNG س��احلي از 

واحد اجاره اي شرکت Teekay استفاده شده است.

FSRU 7- واحدهاي در حال ساخت
طب��ق جدول-5 در دنیا ده واحد FSRU در حال س��اخت اس��ت که از این 
تعداد، نه واحد در حال ساخت در کارخانه هاي کشتي سازي کره ی جنوبي 
است و یک ش��ناور کوچک نیز در چین در حال ساخته شدن است. تعداد 
چهار واحد FSRU تا پایان 2017 به بهره برداري رس��یده، شش واحد دیگر 
ط��ي دوره ی 2020-2018 تکمی��ل ش��ده و تا پایان س��ال 2020 کل تعداد 
واحده��اي FSRU ب��ه بیش از 36 واح��د افزایش خواهن��د یافت. پروژه ی 

Exmar، شناوری کوچک تر است که در چین در حال ساخت است. 
هزینه ی ساخت هر یک از این واحدها حدود 300-250 میلیون دالر است؛ 
اگ��ر این واحدها درخواس��ت کننده ای جهت اس��تفاده به ص��ورت ترمینال 

 LNG نداشته باش��ند مي توانند با عنوان کشتي هاي انتقال )FSRU( ش��ناور
فعالیت کنند. بازار ساخت واحدهاي FSRU در انحصار سه شرکت کره اي 

DSME، Hyundai و سامسونگ است.
 ع��الوه بر واحدهاي مورد تقاضاي در حال س��اخت FSRU که به آنها اش��اره 
شد س��اخت ده ترمینال شناور دیگر نیز برنامه ریزي شده که از این تعداد، هفت 
ترمینال مربوط به ش��رکت انرژي Excelerate است و قرار است در کارخانه ی 
 Höegh ساخته شود و س��ه ترمینال نیز مربوط به شرکت DSME کشتي س��ازي

LNG است که در کارخانه ی کشتي سازي سامسونگ ساخته خواهد شد. 

FSRU 8- مالکان و تأمین كنندگان خدمات كشتي هاي
مالکان اصلي کشتي هاي FSRU اغلب شرکت هاي تأمین کننده ی خدمات 
این کش��تي ها بوده و تجربه ی کافي را در انتقال LNG دارند. ش��رکت هاي 
پیش��رو در این زمین��ه عبارتند از: Golar LNG، Höegh LNG و ش��رکت 
 ان��رژي Excelerate. ع��الوه بر این ش��رکت ها اخیراً چند ش��رکت جدید 
)BW Gas و Mitsui O.S.K. Lines )MOL( نی��ز وارد بازار کش��تي هاي 
FSRU ش��ده اند. ش��کل-6 تعداد کش��تي هاي FSRU در حال بهره برداري 
را به تفکیک تأمین کنندگان خدمات آنها نش��ان مي دهد. ش��رکت دریایي  
 DSME نیز اولین کش��تي خود را به کارخانه ی کشتي س��ازي Maran Gas
کره ی جنوب��ي س��فارش داده اس��ت. ش��رکت OLT خ��ود، تأمین کننده ی 
 Golar LNG نیست و یک کشتي را از شرکت FSRU خدمات کشتي هاي
)که در پروژه ای شریک اوس��ت( خریداري کرده و کشتي مذکور در این 

پروژه ی مشترک در حال بهره برداري است.

FSU 9- ارائه دهندگان خدمات كشتي هاي
در حال حاضر چهار کشتي ذخیره سازي )LNG FSU( در حال بهره برداري 

FRU 5  تأسیسات تبدیل مجدد به گاز شناور 
 6  کشــتي هاي FSRU در حــال بهره بــرداري به تفکیک شــرکت هاي 

بهره بردار ]1[
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]1[ FSRU 5  واحد های در حال ساخت 

CompletionmtpammscfdStoragem3AssignedNameOwnerShipyard

20175.0600174.100Kliningrad FSRUMarshal VaslevskiyGazpromHyundai

20176.2750170.000TemaFSRU#7Hoegh LNGHyundai

20173.7440170.000Brazil or Chile?FSRU#8 NanookGolar LNGSamsung

20175.060026.230TBAFSRU BARGE#1ExmarWison

20186.2750170.000TBAFSRU#8Hoegh LNGHyundai

20186.2750170.000Port QasimFSRU#9Hoegh LNGHyundai

2019n/an/a173.000TBAFSRU#3BW OffshoreDSME

20196.2750170.000TBAFSRU#10Hoegh LNGSams ung

20196.2750173.000Port QasimIntegrityBW OffshoreSamsung

2020n/an/a173.000TBAFSRU#1Maran Gas MaritimeDSME

هستند و یک کشتي دیگر نیز در حال ساخت است. از این تعداد، دو کشتي 
که در مالکیت کامل پتروناس هستند در Melaka مالزي در حال بهره برداري 
 Golar LNG متعلق به شرکت )FSU Golar Arctic( هستند. سومین کشتي
و در Kingston جامائیکاس��ت. چهارمین کشتي نیز که در مالکیت شرکت 
Bumi Armada اس��ت در Marsaxlokk Bay مالتا در حال فعالیت است. 
پنجمین کشتي FSU در حال ساخت، متعلق به شرکت Teekay LNG است 

که پس از تکمیل، در بحرین به بهره برداري خواهد رسید.

FSRU 10- هزینه هاي سرمایه اي كشتي هاي
هزینه هاي س��رمایه اي ساخت یک ترمینال ش��ناور جدید حدود 60 درصد 
هزینه ه��اي یک ترمینال س��احلي اس��ت و در زمان کوتاه تري نیز س��اخته 
مي شود. هزینه ی ساخت یک ترمینال با ظرفیت صدور گاز معادل 3 میلیون 
تن در س��ال و ظرفیت ذخیره س��ازي 180000 مترمکعب، بس��ته به موقعیت 
مکان��ي ترمینال و هزینه ه��اي نیروي کار محلي، ح��دود 800-700 میلیون 
دالر تخمین زده مي ش��ود. در حالي که هزینه ی ساخت یک ترمینال دریایي 
شناور مش��ابه، حداکثر حدود 500-400 میلیون دالر خواهد بود. مقایسه ی 
هزینه هاي س��رمایه اي س��اخت ترمینال دریایي ش��ناور و ترمینال ساحلي به 

تفصیل در جدول-6 ارائه شده است.
 LNG مدت زمان ساخت ترمینال س��احلي با احتساب مخازن ذخیره سازي 
حدود 40-36 ماه تخمین زده مي ش��ود. در حالي که این زمان براي ساخت 
یک ترمینال جدید ش��ناور ح��دود 36-27 ماه و براي یک ترمینال ش��ناور 
تبدیل��ي ح��دود 24-18 ماه خواهد ب��ود. این مزیت هنگام��ی پررنگ تر و 
مؤثرت��ر خواهد ش��د که بتوان از یک کش��تي که فعالی��ت آن در پروژه ی 
دیگ��ری پایان یافت��ه، بالفاصله در پروژه ی جدید اس��تفاده ک��رد. نمونه ی 
 Ain مورد اس��تفاده در پروژه ی FSRU این نوع بهره برداري دومین کش��تي

Sokhna است که حدود 5 ماه پس از انتشار مدارک مناقصه ی گذار فعالیت 
خود را آغاز کرد.

FSRUs- ترمینال هاي شناور SWOT 11- تحلیل
11-1- نقاط قوت

 FSRU همان ط��ور که قباًل اش��اره ش��د هزینه هاي س��رمایه اي تأسیس��ات
به دلیل اندازه ی مناس��ب و جمع و جور تأسیسات و کارآیي هزینه اي بیشتر 
کارخانه هاي کشتي س��ازي حدود 60-50 درصد ترمینال هاي ساحلي است 
که مزیت قابل توجهی به ش��مار می آید و اقتصاد و جریان نقدینگي پروژه را 
 FSRU تا سطح قابل توجهي بهبود مي بخشد. همچنین تأمین مالي پروژه هاي

براي شرکت هاي انرژي کوچک تر آسان تر خواهد بود.
همچنین مدت زمان س��اخت و تحویل کمت��ر ترمینال هاي FSRU موجب 
بهبود اقتصاد و جریان نقدینگي این پروژه ها مي شود. به دلیل تحویل زودتر 
گاز در تأسیسات تبدیل به گاز شناور، قدرت رقابت پذیري مالک این گونه 

تأسیسات در بازار گاز افزایش مي یابد.
عمده ی تأسیس��ات FSRUها اجاره اي است و آنها در مالکیت شرکت هاي 
کش��تیراني هس��تند و مي توانند به هر پروژه اي تخصیص داده شوند. بنابراین 
برخالف پروژه هاي ساحلي که نیازمند صرف هزینه هاي سرمایه اي هنگفت 
در ابتداي پروژه اند این مزیت موجب بهبود اقتصاد و جریان نقدینگي پروژه 
در کوتاه مدت مي ش��ود. البته در پروژه هاي بلندمدت بهتر اس��ت تأسیسات 
FSRU توسط شرکت هاي انرژي خریداري شوند؛ مانند پروژه هاي لیتواني 
و بنگالدش. چراکه در مقام مقایسه ، خرید تأسیسات یک پروژه ی بلندمدت 

)مثاًل 20 ساله( ارزان تر از اجاره ی آن خواهد بود.
انعطاف پذیري تأسیس��ات FSRU زیاد بوده و ب��ا توجه به تغییرات تقاضاي 
فصلي مي توانند تغییر مکان دهند. این مس��أله در مورد ترمینال هاي ش��ناور 
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برزیل و کویت به وقوع پیوس��ته اس��ت. در واقع بر این اساس در مواقعي از 
سال که تقاضاي گاز زیاد است از تأسیسات FSRU به عنوان ترمینال شناور 
اس��تفاده مي شود و هنگامی که تقاضا کاهش مي یابد این تأسیسات به عنوان 
کش��تي انتقال LNG به کار مي رود. در مورد برزیل در مواقعي از س��ال که 
به دلی��ل کاهش بارش، تولید برق آبي کم اس��ت از این تأسیس��ات به عنوان 
ترمینال واردات LNG اس��تفاده مي ش��ود. در کویت عمده ی مصرف گاز 
براي تهویه ی مطبوع اس��ت و بنابراین در فصل زمستان که تقاضا کم است 

تأسیسات مذکور براي انتقال LNG به کار مي رود.
ترمینال ه��اي س��احلي نیازمن��د اخذ مجوزه��اي زمان بر و طوالني هس��تند. 
همچنین ساخت آنها نیازمند قراردادهاي بزرگ مهندسي عمران بوده و باید 
حجم وسیعي از مواد و مصالح و نیروي کار جابجا شوند. بنابراین تأخیر در 
س��اخت این تأسیسات زیاد خواهد بود. از سوي دیگر تأسیسات FSRU در 
محل کارخانه ی کشتي س��ازي ساخته ش��ده و تأثیرات محیطي آن در محل 
استقرار تأسیسات اندک اس��ت. تنها تأثیرات محیطي این تأسیسات مربوط 
به ساخت اسکله و بندرگاه براي لنگراندازي و پهلوگیري کشتي هاي انتقال 

LNG در محل استقرار تأسیسات FSRU است.
عم��ده ی کارخانه هاي س��اخت کش��تي هاي FSRU در کره ی جنوبي واقع 
ش��ده اند )هیون��داي، سامس��ونگ و DSME( و تجرب��ه ی فوق العاده اي در 
تحویل به موقع کش��تي ها هس��تند. این مس��أله در مورد ترمینال هاي ساحلي 
به دلی��ل وضعیت آب و هوایي منطقه و مش��کالت مربوط ب��ه نیروي کار، 
یک چالش اس��ت و تحویل به  موقع تأسیس��ات را با مشکل مواجه مي کند. 
هنگامی ک��ه براي دیرکرد تحویل گاز به خریداران خس��ارت تعیین ش��ده 

باشد، تحویل به موقع تأسیسات، مزیت قابل توجهی به شمار مي رود.
به طور مش��ابه با توجه به اینکه ساخت تأسیسات س��احلي نیازمند جابجایي 
گس��ترده ی مواد، مصالح و فوالد در محل ساخت تأسیسات است. تأثیرات 
زیس��ت محیطي آن گسترده اس��ت. در حالي که  با توجه به اینکه تأسیسات 
FSRU در کارخانه هاي کشتي س��ازي و در محل دیگري س��اخته مي شوند 
تأثیرات زیس��ت محیطي آن در محل اس��تقرار تأسیس��ات اندک است. در 
صورت وجود قوانین س��خت گیرانه ی زیس��ت محیطي این مس��أله به خوبي 

نمود پیدا مي کند.
همان طور که قباًل گفته ش��د انعطاف پذیري تأسیسات FSRU بیشتر است و 
بنابراین نرخ بهره برداري این تأسیسات در مقایسه با تأسیسات ساحلي بیشتر 
خواهد بود )شبیه مثال برزیل و کویت(. نرخ بهره برداري تأسیسات ساحلي 

حدود 40-30 درصد گزارش شده است.

11-2- نقاط ضعف
اس��تانداردهاي صنع��ت FSRU مح��دود ب��ه ظرفی��ت ذخیره س��ازي 173000 
مترمکعب و ظرفیت صدور حداکثر 6 میلیون تن در س��ال اس��ت. البته در موارد 
خاص مي توان س��فارش س��اخت مخازن ذخیره س��ازي بزرگ تر مثل Qmax با 
ظرفیت 263000 مترمکعب نیز داده ش��ود. حتي در پروژه ی FSRU کالینینگراد 

ظرفیت ذخیره س��ازي بسیار بیشتر و در حدود 330000 مترمکعب است. در واقع 
اس��تانداردهاي مربوط به صنعت FSRU بیشتر مناسب پروژه هاي متوسط تبدیل 

گاز به برق با ظرفیت یک میلیون تن در سال است.
با توجه به اینکه تأسیسات FSRU در کارخانه هاي کشتي سازي و به صورت 
جم��ع و جور و محدود س��اخته مي ش��وند به دلیل محدودی��ت فضا امکان 
افزودن تأسیس��ات جدید به آنها وجود ندارد. در تأسیس��ات ساحلي به دلیل 
وجود فضاي کافي تأسیس��ات، افزودن تجهی��زات و واحدهاي جدید مثل 
افزایش ظرفیت ذخیره سازي به راحتي امکان پذیر است. در تأسیسات شناور 
امکان اضافه کردن مخازن ذخیره س��ازي جدید به تأسیسات موجود وجود 
ندارد و در صورت نیاز به افزایش ظرفیت ذخیره س��ازي باید از کشتي هاي 
FSU استفاده کرد. همچنین با توجه به شرایط بازار گاز و تقاضاي گاز، اگر  
نیاز به اضافه کردن واحد تبخیر جدید و ظرفیت ذخیره س��ازي جدید باش��د 
باید کشتي FSRU موجود با کشتي بزرگ تری جایگزین شود یا آنکه یک 

یا دو کشتي جدید به پروژه اضافه شوند.
ح��دود  FSRU کش��تي هاي  ذخیره س��ازي  ظرفی��ت  اینک��ه  ب��ه  توج��ه   ب��ا 

173000-135000 مترمکعب اس��ت اگر LNG از طریق یک کشتي با ظرفیت 
173000 مترمکعب به ترمینال ش��ناور منتقل ش��ود ظرفیت کافي جهت تخلیه ی 
کل محمول��ه وجود ندارد، کش��تي انتقال جهت تخلیه معطل ش��ده و مش��مول  
هزینه ی معطلي در ترمینال شناور خواهد شد. در حالتی که ظرفیت ذخیره سازي 

FSRU معادل 135000 مترمکعب باشد این مشکل حادتر خواهد بود.
به دلیل اینکه تأسیسات FSRU در آبهاي آزاد واقع شده اند امکان تخلیه ی 
LNG به مخازن ذخیره سازي تأسیسات و نیز صدور گاز طبیعي از تأسیسات 

 6  مقایسه ی هزینه های سرمایه ای 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 لوله ی داخلي به ش��رایط جوي و آب و هوایي محلي بس��تگي 
خواهد داش��ت. عملیات تخلیه و صدور گاز نیازمند اطالعات هواشناس��ي 
اس��ت و هنگام تعیین محل استقرار تأسیس��ات باید به این نکته ی مهم توجه 

کرد. اما این مسأله در مورد تأسیسات ساحلي وجود ندارد. 
با توجه به اینکه ساخت تأسیسات FSRU در محل دیگري و حتي در کشور 
دیگري ساخته مي شود فرصت هاي اشتغال نیروي کار و مصالح و مواد مورد 
نیاز از دس��ت مي رود. ساخت تأسیسات س��احلي در مواقع اوج کار ساخت 
و س��از نیازمند حدود 1000-800 نیروي کار محلي اس��ت. در حالي که در 
تأسیسات شناور امکان اشتغال نیروي کار محلي وجود ندارد. در واقع اثرات 

مثبت پروژه هاي FSRU بر اقتصاد محلي بسیار اندک خواهد بود.
در نهایت با توجه به س��اختار محدود تأسیسات FSRU امکان ذخیره سازي 
کافي نیتروژن جهت رقیق س��ازي LNG و انطباق گاز ارس��الي با شرایط و 
مش��خصات گاز خطوط لوله ی محلي وجود ندارد. این مس��أله در شرایطي 
که گاز ارسالي جهت تزریق به خطوط لوله ی محلي براي مصرف خانوارها 
فرس��تاده مي شود مشکل ساز خواهد بود اما اگر از گاز ارسالي براي استفاده 

در نیروگاه هاي تولید برق استفاده شود مشکلی وجود ندارد.

11-3- فرصت ها
اگر کش��تي هاي FSRU بر اساس قراردادهاي اجاره اي استفاده شوند امکان 
تحویل س��ریع تر گاز به مش��تریان وج��ود دارد و اگر ق��رارداد تحویل گاز 
طوالني مدت باش��د مي توان کش��تي مذکور را خریداري کرده و بر اساس 
 FSRU ق��رارداد بلندم��دت فعالیت کرد. این مس��أله در مورد کش��تي هاي

لیتواني و بنگالدش مصداق دارد. 
در حال حاضر بسیاري از تأمین کنندگان کشتي هاي FSRU پیشنهاد تأسیساتي 
را مي دهند که شامل نیروگاه تولید برق نیز باشد. بنابراین در تأسیسات مذکور 
مي توان در کنار تأسیس��ات ترمینال از نیروگاه ش��ناور تولید برق نیز استفاده 

کرده و برق تولیدي را مستقیماً به شبکه ی برق محلي متصل نمود.

11-4- تهدیدها
ای��ن تهدید وج��ود دارد ک��ه به دلیل اندک ب��ودن تأثی��رات مثبت محلي، 
س��اخت تأسیسات دریایي شناور توسط مس��ئوالن محلي به تصویب نرسد. 
در تأسیسات س��احلي اش��تغال نیروي کار، مواد و مصالح قابل توجه است. 
در حالي که در تأسیس��ات FSRU به دلیل اینکه در کش��ور دیگري س��اخته 

مي شوند این مزیت وجود ندارد.
انعطاف پذیري زیاد تأسیس��ات FSRU و امکان انتقال آن از محلي به محل 
دیگر مي تواند امنیت عرضه ی گاز توسط عرضه کنندگان را خدشه دار کند.

از دیگر تهدیدات تأسیسات FSRU هزینه هاي نسبتاً زیاد ساخت زیرساخت هاي 
بندري اس��ت. بسیاري از تأسیس��ات FSRU بر مبناي زیرس��اخت هاي موجود 
لنگرگاهي که بخش��ي از برنامه ی توس��عه ی  آن کشور است س��اخته مي شوند 
و س��بب صرفه جوی��ي و کاهش هزینه ها ت��ا حد قابل توجهي خواهد ش��د. اگر 
زیرساخت هاي مربوط به بندرگاه وجود نداشته باشد هزینه هاي سرمایه اي اولیه 
افزای��ش می یابد و ممکن اس��ت به اقتصاد پروژه آس��یب وارد کرده و پروژه را 
غیراقتصادي کند. این اعتقاد وجود دارد که یکي از دالیل لغو س��اخت ترمینال 

شناور Emirates LNG همین مسأله بوده است.


