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ANALIZA KONFIGURACJI ELEKTROWNI ZBIORNIKOWCA LNG  

W ASPEKCIE OPTYMALIZACJI WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

W artykule poruszono tematykę wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni okrętowej zbiornikowców LNG jako jednego 

z głównych czynników wpływających na efektywność wykonania zadania transportowego statku. Autorzy podjęli próbę oceny 

energochłonności stanów eksploatacyjnych w jakich znajduje się wspomniany rodzaj statku z turbinowym napędem parowym. 

Na podstawie obciążeń szczytowych, otrzymanych w wyniku obserwacji dokonanych na zbiornikowcu LNG o pojemności  

138 tys. m3, dokonano oceny wykorzystania mocy zainstalowanego okrętowego systemu elektroenergetycznego i zaproponowano 

dwa warianty rozwiązań konfiguracji elektrowni, mającej na celu poprawienie efektywności wykorzystania wyprodukowanej na 

statku energii elektrycznej. 

 

WSTĘP 

Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską 
obejmuje między innymi zagadnienia związane z opłacalnością wy-
konania zadania transportowego przez zbiornikowiec. Aby zwiększyć 
zysk z wykonanej usługi transportowej, przewóz ładunku droga mor-
ską powinien odbywać się z jak najmniejszym kosztem własnym.  

Obserwowany w ostatnich latach przyrost pojemności zbiorni-
ków ładunkowych gazowców uwarunkowuje wzrost powierzchni pa-
rowana gazu, co generuje bardzo duże straty transportowanego ła-
dunku, a także wpływa na podwyższenie kosztów czarteru statku. 
Mniejsza sprawność siłowni parowych (ok 38%) w porównaniu z wol-
noobrotowymi długoskokowymi silnikami z zapłonem samoczynnym 
(do 55%), przed laty spowodował ograniczenie wykorzystania tego 
typu siłowni [1]. Dziś parowe siłownie turbinowe wykorzystywane są 
głównie do napędu zbiornikowców oraz okrętów wojennych. Zaist-
niała sytuacja skłania armatorów do wyboru bardziej efektywnych 
rozwiązań układów napędowych w nowobudowanych jednostkach 
bądź modernizacji układów już istniejących. W artykule zapropono-
wano dwa rozwiązania konfiguracji turbinowej siłowni parowej na ga-
zowcu LNG o pojemności 138 tys. m3. Przeanalizowano wykorzysta-
nie mocy zainstalowanej elektrowni okrętowej z wielkościami obcią-
żeń szczytowych wyznaczonych na podstawie zarejestrowanych ob-
serwacji. 

1. ROZWÓJ UKŁADÓW NAPĘDOWYCH  
ZBIORNIKOWCÓW LNG 

Układ napędowy z turbiną parową jest typowym rozwiązaniem 
dla tradycyjnych zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu LNG. 
Dwa kotły wytwarzają parę zasilającą turbinę napędu głównego oraz 
turbiny pomocnicze.  

Przykładem charakteryzującym rozwiązania elektrowni tego 
typu jednostek są dwa turbogeneratory oraz jeden spalinowy zespół 
prądotwórczy, spełniające całkowite zapotrzebowanie na energię 
elektryczną statku, tak jak zostało to przedstawione na rys. 1.  

 
gdzie: 
KG- kocioł główny, TNC- turbina niskiego ciśnienia, TWC- turbina wysokiego  
ciśnienia, PR- przekładnia redukcyjna, TG-turbozespół parowy, DG- spalinowy ze-
spół prądotwórczy 

Rys. 1. Przykładowy schemat siłowni gazowca [5] 

 Parowe siłownie okrętowe 

Rysunek 2 przedstawia uproszczony obieg cieplno – przepły-
wowy turbinowej siłowni parowej gazowca LNG I generacji, pracują-
cej wg. obiegu Clausiusa – Rankine’a.  

 

 
Rys. 2. Uproszczony schemat obiegu cieplno – przepływowego tur-
binowej siłowni parowej gazowca LNG [8] 
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Układy określane jako konwencjonalne parowe układy turbinowe 
były pionierskim rozwiązaniem na zbiornikowcach LNG. Składały się 
z turbiny parowej pełniącej zadanie napędu głównego, jednego tur-
bozespołu prądotwórczego (TG – Turbo Generator) i dwóch silników 
o zapłonie samoczynnym (DG – Diesel Generator) (rys. 3b). Następ-
nie struktura układu została zmodyfikowana poprzez zastosowanie 
dwóch turbozespołów prądotwórczych oraz jednego spalinowego ze-
społu prądotwórczego, zasilanego paliwem ropopochodnym, pozo-
stającego w tzw. „gorącej rezerwie” (rys. 3a). Schematy przedstawia-
jące układy napędowe, w których skład wchodzą jeden główny turbo-
zespół oraz różne konfiguracje zespołów pomocniczych elektrowni 
okrętowej zostały pokazane na rys. 3. 

 Turbinowe układy parowe z przegrzewem międzystop-
niowym pary 

Jednym z kierunków rozwoju okrętowych turbin parowych jest 
tzw. przegrzew międzystopniowej pary. Przegrzewacz międzystop-
niowy umieszczony między turbiną wysokiego i niskiego ciśnienia ma 
za zadanie podgrzać parę do temperatury t3 ≤ t1 [4], co zostało przed-
stawione na rys.4. W ten sposób przyrost pracy obiegu jest większy 
od dostarczonego do niego ciepła.  

 

 
Rys.4. Uproszczony schemat układu cieplno – przepływowego turbi-
nowej siłowni parowej z przegrzewem pary [8] 

 
Wzrost sprawności obiegu parowego poprzez podwyższenie pa-

rametrów pary dolotowej do turbiny, prowadzi do uzyskania wyższej 
sprawności energetycznej turbinowego układu parowego napędu 
głównego, a także elektrowni okrętowej statku.  

Na rysunku 5 przedstawiony został ogólny schemat rozwiązania 
siłowni z turbiną parową typu UST (ang. Ultra Steam Turbine) propo-
nowanego przez firmę MHI. Elementami składowymi układu jest ko-
cioł wyposażony w przegrzewacz pary, turbina wysokiego ciśnienia 

oraz turbina średniego ciśnienia, co pozwala na wzrost sprawności 
obiegu. Kolejnym elementem jest turbina niskiego ciśnienia, która po-
przez przekładnię śrubę napędową oraz prądnicę wałową, pozwala 
na podwyższenie sprawności i redundancję układu [3,9].  

 

 
Rys. 5. Schemat układu napędowego z turbiną typu UST firmy MHI 
[7] 

 
Firma KHI opracowała rozwiązanie ART (ang. Advance Reheat 

Turbine) wykorzystujące obiegi złożone, posiadające zbliżone warto-
ści wskaźników energetycznych do spalinowych siłowni tłokowych. 
Schemat układu energetycznego przedstawia rys. 6. 
 

 
Rys.6. Schemat turbinowego napędu parowego typu ART [10] 

 
Rys.3. Schematy układów napędowych gazowców LNG [2]:  a)  z dwoma TG i jednym DG b)  z jednym TG, dwoma DG 
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2. BADANIA EKSPLOATACYJNYCH OBCIĄŻEŃ  
ELEKTROWNI GAZOWCA KONWENCJONALNEGO 

Obiektem badań jest gazowiec do przewozu 138 000 m3 skro-
plonego gazu LNG. Dokonano analizy obciążeń szczytowych okręto-
wego systemu elektroenergetycznego (OSEE). Pomiary przeprowa-
dzono w okresie zimowym na przełomie dwóch miesięcy (paździer-
nik, listopad), w ciągu 20 dni.  

Układ energetyczny obiektu badań składał się z turbiny parowej 
napędu głównego, dwóch turbogeneratorów oraz jednego awaryj-
nego zespołu prądotwórczego. 

Elektrownia statku składała się z dwóch turbogeneratorów 
RG92-2 firmy Shinko o łącznej mocy 6900 kW oraz jednego zespołu 
prądotwórczego napędzanego silnikiem średnioobrotowym, cztero-
suwowym, doładowanym, 9-cio cylindrowym w układzie rzędowym o 
mocy 3 770 kW typu 9R32LNE firmy Wärtsila. Tym samym całkowita 
moc zainstalowana elektrowni okrętowej wynosiła 10670 kW.  

 Przebieg badania 

Pomiary dotyczyły obciążenia elektrowni, a rejestracji podlegała 
moc czynna pobierana przez odbiorniki. Zapis pobieranej mocy od-
bywał się oddzielnie dla każdego z pracujących w danej chwili zespo-
łów prądotwórczych, mierzonej na zaciskach prądnicy. Pomiaru do-
konywano co godzinę za pośrednictwem układu monitoringu i stero-
wania zespołów prądotwórczych PMS (Power Management System) 
firmy Kongsberg. 

 
Tab. 1. Czas pracy okrętowego systemu elektroenergetycznego i 

poszczególnych zespołów prądotwórczych dla różnych stanów eks-
ploatacyjnych 

Czas pracy zespołów prądotwórczych w poszczególnych stanach eksploatacyj-
nych 

 OSEE [h] TG 1[h] TG 2 [h] DG [h] 

Podróż morska 267 61 254 0 

Manewry 23 22 23 2 

Postój na kotwicy 142 70 142 2 

Postój w porcie 44 47 47 0 

Razem 480 200 466 4 

 
W okresie 20 dni prowadzenia obserwacji dokonano 480 pomia-

rów. Na ich podstawie dokonano oceny struktury czasu pracy zespo-
łów prądotwórczych. Została ona przedstawiona w tabeli 1. 

Na wykresie 1 przedstawiono przebieg zmian stopnia wykorzy-
stania mocy zainstalowanej Zostały porównane średnie obciążenia w 
trakcie trwania poszczególnych stanów eksploatacyjnych. Najwięk-
sze wartości zostały odnotowane dla stanu manewry gdzie wynosi on 
0,38 oraz stanu  postój w porcie, którego stopień wykorzystania mocy 
elektrowni wynosi 0,30. Wynika to z rodzaju i ilości urządzeń pracu-
jących w odpowiednich stanach eksploatacyjnych. W pierwszym 
przypadku jako odbiornik o stosunkowo dużej mocy pracował ster 
strumieniowy. Natomiast podczas postoju statku w porcie urucho-
mione są urządzenia o dużym zapotrzebowaniu na moc jak np. 
pompy ładunkowe, balastowe, z czego wynika wysoka wartość ob-
ciążenia w porównaniu z innymi stanami eksploatacyjnymi w jakich 
znajduje się statek. 

Zaobserwowany, niski stopień wykorzystania mocy zainstalowa-
nej elektrowni okrętowej dla odczytów od 108h do 158h oraz od 209h 
do 224h, odpowiada w pierwszym przypadku postojowi statku na ko-
twicy, w drugim podróży morskiej. Analogicznie odczyty od 422h do 
443h wskazują na stan eksploatacyjny jakim jest podróż morska, na-
tomiast od 445h do 467h postój statku na kotwicy.  

Poddano analizie dwa charakterystyczne stany eksploatacyjne 
gazowca LNG: podróż morska oraz postój na kotwicy podczas któ-
rych dokonano 409 obserwacji. Stanowi to 85 % spośród wszystkich 
odczytów obciążeń szczytowych elektrowni. W analizie nie wzięto 

pod uwagę spalinowego zespołu prądotwórczego, z uwagi na niską 
częstotliwość jego załączania się do pracy (poniżej 1 % udziału 
wszystkich odczytów).  

Na podstawie otrzymanego rozkładu obciążeń stwierdzono, że 
podczas pracy dwóch zespołów prądotwórczych w sposób równole-
gły, spada stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni. 
Wynika to z względnie niskiej wartości obciążenia OSEE w stosunku 
do dużej mocy nominalnej pracujących zespołów prądotwórczych. 
Zaobserwowano długi czas pracy zespołu prądotwórczego numer 1 
(191 obserwacji, 40 % wszystkich odczytów). Z przedstawionego w 
tabeli nr 1 czasu pracy okrętowego systemu elektroenergetycznego i 
poszczególnych zespołów prądotwórczych dla różnych stanów eks-
ploatacyjnych wynika, że nadrzędną rolę w procesie produkcji energii 
elektrycznej pełni turbinowy zespół prądotwórczy numer 1. Zaobser-
wowano jego nieprzerwaną pracę w każdym ze stanów eksploatacyj-
nych oraz okresowo załączający się turbinowy zespół parowy numer 
1, z zastrzeżeniem, że spalinowy zespół prądotwórczy pozostaje w 
tzw. gorącej rezerwie. W związku z tym należało by rozważyć moder-
nizację rozpatrywanej elektrowni okrętowej. 

3. KRYTERIA WYBORU STRUKTURY I KONFIGURACJI 
ELEKTROWNI OKRĘTOWEJ 

W celu ustalenia kryteriów wyboru struktury i konfiguracji elek-
trowni okrętowej, należy rozpatrzyć następujące założenia:  
– wielkość mocy zainstalowanej elektrowni okrętowej oraz po-

szczególnych zespołów prądotwórczych, 
– wskaźniki siłowni okrętowych, w celu oceny efektywności propo-

nowanego rozwiązania, 
– sposób obsługi zaproponowanego wariantu elektrowni wpływa-

jący między innymi na stopień wykorzystania mocy zainstalowa-
nej elektrowni. 

 Konfiguracja elektrowni okrętowej – wariant I 

Szacunkowe zapotrzebowanie na moc elektryczną dla gazow-
ców do przewozu LNG określa zależność [6]: 
 

Σ𝑁𝑒𝑙 =  −1126 + 0,4401 ∙  𝑁𝑤 [𝑘𝑊] (1) 

 
gdzie: Nw > 5000 kW – moc na wale napędu głównego. 
 

Z zależności 1 wynika, iż moc elektrowni badanej jednostki ga-
zowca LNG z zainstalowaną turbiną parową napędu głównego Ka-
wasaki AU- 400 o mocy nominalnej 29 050 kW powinna wynosić Nel 

= 11 659 kW. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz obliczeń za-
potrzebowania na moc zainstalowanej elektrowni okrętowej, otrzy-
mano wartość Nel = 11659 kW, według wzoru (1). Stwierdzono, iż ba-
dana elektrownia okrętowa zbiornikowca powinna być wyposażona 
w dwa zespoły prądotwórcze o mocy 4100 kW oraz jeden turbinowy 
zespół parowy o mocy 3450 kW. Moduły mocy dobrano tak, aby 
suma ich mocy była zbliżona do otrzymanej na podstawie wzoru. Do-
konano wyboru dwóch spalinowych zespołów prądotwórczych firmy 
Wärtsila o mocach zbliżonych do założonych [11] (silniki typu 
8V31DF o mocy 4070 kW). W przypadku analizowanej jednostki nie 
jest wymagana wymiana turbiny parowej firmy Shinko typu RG 92-2 
zainstalowanej obecnie na statku. Dobrano silniki z dwupaliwowym 
systemem zasilane równocześnie paliwem ropopochodnym oraz pa-
rami gazu (BOG- Boil of gas) powstałymi w zbiornikach ładunkowych. 
Dodatkowym atutem dwupaliwowych silników tłokowych jest zmniej-
szona emisja dwutlenku węgla. 
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Przyjmując założenie, że w strukturze czasu pracy elektrowni 
okrętowej nadrzędnym jest turbozespół parowy, a pozostałe zespoły 
prądotwórcze załączają się relatywnie rzadko pozostając w trybie 
stand-by, zaproponowana konfiguracja elektrowni jest optymalnym 
rozwiązaniem pod względem eksploatacyjnym. Dzięki temu wykorzy-
stywana jest wyższa moc zainstalowanej elektrowni okrętowej w po-
równaniu do zastosowanego rozwiązania. 

 Konfiguracja elektrowni okrętowej – wariant II 

Analogicznie rozpatrzono drugi wariant elektrowni okrętowej. 
Wybrano turbinowy zespół prądotwórczy typu AT42C o mocy 4000 
kW firmy MHI oraz dwa silniki tłokowe służące do napędu prądnicy 
firmy Wärtsila typu 8L26 i 12V26 o mocach odpowiednio 2720 kW 
oraz 4080 kW. W takim układzie elektrowni, nadrzędną w strukturze 
czasu pracy okrętowego systemu elektroenergetycznego pełni tur-
bina parowa zespołu prądotwórczego. Pracuje ona podczas wszyst-
kich stanów eksploatacyjnych statku, a zespół prądotwórczy załącza 
się jedynie w razie wystąpienia większego zapotrzebowania na moc 
elektryczną. Trzeci z agregatów prądotwórczych pozostaje w rezer-
wie. 

Turboparowe układy napędowe cechują się najniższą sprawno-
ścią spośród innych układów, co w konsekwencji prowadzi do spala-
nia największej ilości paliwa. Jednakże możliwość spalania w kotłach 
okrętowych najniższej jakości, a co za tym idzie najtańszych płynnych 
paliw żeglugowych powoduje, że turboparowe układy napędowe są 
optymalnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym 

Analizując ekonomiczny aspekt statku z turboparowym napę-
dem należy wziąć pod uwagę koszt wynagrodzenia załogi maszyno-
wej. Do obsługi siłowni okrętowej z turbiną parową jako napędem 
głównym, należy zatrudniać załogę o najwyższych kwalifikacjach, co 
wiąże się ze wzrostem kosztów ponoszonych przez armatora [2]. 

PODSUMOWANIE 

Wraz ze zwiększającymi się wymaganiami dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz rozwojem zdolności przewozowych zbiornikowców 
LNG, armatorzy decydują się na inne niż napędy turbinowe, rozwią-
zania napędu głównego nowobudowanych jednostek. Aby utrzymać 
konkurencyjność turbin parowych należy dążyć do poprawy spraw-
ności tych układów. W tym celu przeprowadzono analizę układ ener-
getycznego zbiornikowca LNG o pojemności 138000 m3. Przeprowa-
dzone rozważania pozwoliły przedstawić propozycje alternatywnej 
struktury elektrowni okrętowej, mającej na celu poprawienie efektyw-
ności wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej. Zweryfi-
kowano okrętowy system elektroenergetyczny wykorzystując analizę 
obciążeń szczytowych w poszczególnych stanach eksploatacyjnych 
statków. Wykazano niski stopień wykorzystania mocy zainstalowanej 
elektrowni i przedstawiono strukturę pracy zespołów prądotwórczych 
w czasie. Na tej podstawie można stwierdzić, że wprowadzenie za-
proponowanych rozwiązań (wariant I, wariant II) pozwoliłoby na efek-
tywniejszą eksploatację statku ze względu na niższą wartość zużycia 
paliwa związaną z produkcją energii elektrycznej, a przewymiarowa-
nie elektrowni okrętowej pozwoliłoby na komfort jej eksploatacji w 
każdym ze stanów eksploatacji. 
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Analysis of the configuration of electrical power plant  
on LNG tanker due to optimization the use of electricity 

The article describes power use of LNG carrier power 

plant, as one of the main parts affecting the transport task 

achievement. Authors attempted to evaluate the energy con-

sumption of the vessel with turbine steam dive in different ship 

operational conditions. Based on maximum peak loads, got in 

observations of LNG carrier with capacity of 138 000 m3, au-

thors made an assessment of power use in marine power sys-

tem. They proposed two ways of solution for power plant con-

figuration which aim is to improve an efficiency of using elec-

tricity produced on the ship. 
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