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ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU GAZU ZIEMNEGO MORZEM 

 
W artykule omówiono problem przewozu gazu ziemnego morzem z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa dla statku, 

załogi i środowiska. Omówiono formy przewozu w postaci: gazu skroplonego (LNG), sprężonego gazu (CNG) oraz zamrożo-
nych hydratów metanu. Wskazano na główne zagrożenia, przede wszystkim  jest nim tworzenie z powietrzem mieszanin pal-
nych i  wybuchowych. Czujniki wykrywające obecność gazu w wielu newralgicznych pomieszczeniach (informacja o nieszczel-
ności systemu ładunkowego lub instalacji ładunkowej) oraz czujniki dymu wykrywające pożar są standardowym zabezpiecze-
niem na gazowcach. Gazowce przewożące skroplony gaz ziemny (LNG) są dużymi statkami. Energia cieplna przewożonego 
ładunku w przypadku pożaru części ładunkowej stwarza poważne zagrożenie nie tylko dla statku, zdrowia i życia załogi, ale i 
otaczającego środowiska. W rezultacie gazowce przewożący niebezpieczny ładunek poruszają się wyznaczonymi trasami że-
glugowymi i są pod specjalnym nadzorem w morzu, jak i w terminalach lądowych. 

Odpowiednie przeszkolenia załóg oraz ich doświadczenie pozwalają na bezpieczny przewóz gazu ziemnego. 
 

WSTĘP 

Gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan (w grani-
cach 91-98%, reszta to wyższe węglowodory oraz azot), jest jednym 
z głównych surowców energetycznych. W porównaniu do węgla 
kamiennego, węgla brunatnego czy produktów ropy naftowej uwa-
żany jest za paliwo bardziej ekologiczne. W procesie spalania gazu 
ziemnego tworzy się mniej niebezpiecznych dla atmosfery (środowi-
ska) składników spalin jak: tlenków azotu, tlenków siarki (jest pali-
wem o bardzo małej zawartości siarki), cząstek stałych itd. Ze 
względu na wyższą wartość opałową gazu ziemnego w porównaniu 
do paliw ciekłych oraz  większy udział wodoru w gazie, emisja dwu-
tlenku węgla jest około 30% niższa z urządzeń energetycznych o tej 
samej sprawności [8,9]. W przypadku zastosowania gazu ziemnego 
jako paliwa w okrętowych silnikach wysokoprężnych spełniają one 
normy emisji w obszarach o kontrolowanej emisji (Emission Control 
Area - ECA), w rezultacie nie ma potrzeby stosowania dodatkowych 
instalacji ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmos-
fery [10]. 

Głównym zagrożeniem metanu są jego właściwości palne i wy-
buchowe po zmieszaniu z powietrzem. Dla czystego metanu grani-
ce wybuchowości wynoszą 5,4÷14%, dla LNG podaje się 5÷15,4%. 
Ma bardzo nisko położoną temperaturę zapłonu od źródła ze-
wnętrznego (-187,6oC [7], -175oC [5], -58oC [6] wg autora ostatnia 
wartość jest błędna), co powoduje zagrożenie zapłonem w tempera-
turze transportu w zbiornikach atmosferycznych (od -162oC do 
-159oC). Uważa się, że pary metanu są nietoksyczne (lub mało 
toksyczne) dla człowieka, mają działanie duszące [5,6]. Podstawo-
wym zagrożeniem są odmrożenia kriogeniczne. 

1. FORMY PRZEWOZU GAZU ZIEMNEGO MORZEM    

1.1. Transport w postaci gazu skroplonego  

Przewóz gazu ziemnego w postaci skroplonego gazu jest 
obecnie podstawową formą transportu morzem, szczególnie na 
większe odległości przekraczające 3 tysiące mil morskich (ok. 
5500km). Proces skraplania gazu wymaga wstępnego oczyszczenia 
wydobytego gazu ziemnego (m.in. procesu odsiarczenia) oraz 
dużych nakładów energetycznych w procesie jego skraplania. Uzy-
skuje się dzięki temu zwiększenie gęstości przewożonego ładunku. 
W temperaturze -162oC gęstość cieczy osiąga wartość 442 kg/m3. 

Gęstość gazu w tzw. warunkach normalnych wynosi ok. 0,72 
kg/m3 (około 600 razy mniej) [8]. W temperaturze wrzenia przy 
ciśnieniu atmosferycznym (warunki panujące w zbiorniku ładunko-
wym) gęstość metanu jako gazu wynosi ok. 2,2 kg/m3. Przewóz 
ładunku odbywa się w zbiornikach atmosferycznych przy ciśnieniu 
niewiele wyższym od atmosferycznego, w zakresie od 1,04 do 1,2 
bar ciśnienia bezwzględnego. Ładunek w czasie transportu podlega 
odparowaniu ze względu na ciepło docierające z otoczenia. Odpa-
rowuje maksymalnie od 0,1 do 0,25% objętości zbiornika na jeden 
dzień podróży. Pary ładunku odprowadza się ze zbiornika, aby 
utrzymać wymagany w nim poziom ciśnienia. W większości przy-
padków pary ładunku (tzw. boil-off) wykorzystuje się je po przygo-
towaniu (m.in. podgrzaniu) jako paliwo w kotłach okrętowych, ale 
coraz powszechniej w silnikach wysokoprężnych napędu głównego  
i pomocniczego. Dzięki temu ogranicza się ilość par ładunku, które 
należy ponownie skroplić (metan jest jednym z wielu groźnych 
gazów cieplarnianych, nie może być usuwany do atmosfery w nor-
malnych warunkach eksploatacji statku). Systemy skraplające mogą 
mieć mniejszą wydajność i zużywać mniej energii. Wykorzystany 
ładunek jako paliwo podlega rozliczeniom ilości przewożonego 
ładunku oraz finansowym. 

Podstawowym problemem przewozu LNG jest jego bardzo ni-
ska temperatura w czasie transportu oraz negatywne oddziaływanie 
na środowisko w wyniku rozlewu (np. groźba pękania poszycia 
kadłuba tzw. niskotemperaturowa kruchość stali). 

Zbiorniki atmosferyczne, a szczególnie wykonane jako zbiorniki 
membranowe (w technologii GazMembrane system wykonane są z 
invaru, grubość ściany zbiornika wynosi 0,5 mm grubości), mogą 
potencjalnie ulec uszkodzeniu (pęknięciu, rozerwaniu) przy wzroście 
i spadku ciśnienia (wytworzeniu podciśnienia w zbiorniku). Chroni 
się je stosując zabezpieczenia zaworami nadciśnieniowo-
podciśnieniowymi (pressure-vacuum valves). Jest to pierwszy sto-
pień ochrony. Jako drugi stopień wykorzystuje się zawory bezpie-
czeństwa (safety relief valves) (Rys.1), które otwierają się przy 
wyższym ciśnieniu, ale muszą otworzyć się przy ciśnieniu niższym 
od ciśnienia atestu podawanego dla danego zbiornika, aby zapo-
biec groźbie pęknięcia zbiornika. Gaz odprowadzany jest do masz-
tówki, przez którą trafia do atmosfery. 
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Rys.1. Zawór bezpieczeństwa zbiornika ładunkowego [1]  

 

1.2. Transport w postaci sprężonego gazu 

Przewóz metanu w postaci sprężonego (skompresowanego) 
gazu (compressed natural gas - CNG) nie wymaga tak wielu proce-
sów oczyszczania, jak przy jego skraplaniu. Sam proces sprężania, 
w celu zwiększenia gęstości gazu, jest mniej energochłonny. Stosu-
je się obecnie przewóz w zbiornikach ciśnieniowych (w postaci 
spiral, wiązek grubościennych rur) w następujących warunkach: 

 w zbiornikach ciśnieniowych z atestem w przedziale 
22÷30MPa w temperaturze otoczenia; 

 w zbiornikach ciśnieniowych z atestem w przedziale 
14÷16MPa w temperaturze około 0oC; 

 w zbiornikach ciśnieniowych z atestem na ciśnienie 
12,7MPa w temperaturze -29oC. 

Uzyskuje się gęstość sprężonego metanu w przedziale 
112÷220kg/m3. Należy podkreślić, że metan ma bardzo nisko poło-
żoną temperaturę krytyczną (-82,56oC), co uniemożliwia jego skro-
plenie w temperaturach powyżej krytycznej, w tym w warunkach 
przewozu w zbiornikach ciśnieniowych. 

Podstawową zaletą jest przewóz ładunku w bardziej dogod-
nych temperaturach oraz brak potrzeby wyprowadzania ładunku 
poza zbiornik. Przekroczenie ciśnienia otwarcia zaworu bezpie-
czeństwa spowoduje upuszczenie gazu do atmosfery, ale tylko 
niewielkiej jego ilości. Nie ma utraty części ładunku w wyniku odpa-
rowania. Nie ma instalacji skraplających. Instalacja ładunkowa jest 
uproszczona. 

Wadą: konieczność stosowania zbiorników ciśnieniowych (go-
rzej wykorzystują przestrzeń ładunkową na statku) oraz mniejsza 
gęstość ładunku skutkuje mniejszą zdolnością przewozową (od 
dwóch do czterech razy). W tej formie przewozi się metan ze strefy 
podbiegunowej na mniejsze odległości, szczególnie do 1 tysiąca mil 
morskich (ok. 1852 km).  

Dla załogi statku jest to rozwiązanie bardziej komfortowe 
(znacznie mniejsze nakłady pracy w czasie transportu, przygotowa-
nia zbiornika pod załadunek itd.).  

1.3. Transport w postaci hydratów metanu 

Transport metanu w formie hydratów jest w fazie wstępnej. 
Zbudowano przynajmniej kilka statków przystosowanych do tej 
formy [12]. Ze względu na wydobycie ze złóż podmorskich metanu 
w postaci hydratów (CH4*6H2O), które zachowują się dość stabilnie 
w temperaturze ok. 4oC i wysokim ciśnieniu hydrostatycznym wody, 
powstaje problem ich niestabilności po wydobyciu. W rezultacie 
zamraża się je do temperatury ok. -20oC i w postaci lodu (kostek 
lodu) przewozi i w tej formie rozładowuje. W postaci hydratu metan 
jest w miarę bezpieczny w przewozie. 

W wyniku rozmrażania następuje powolne uwalnianie metanu. 
Nawet w wyniku zapłonu pali się spokojnym płomieniem [12]. 

Podstawową wadą jest przewóz dużych ilości wody, w której w 
1m3 znajduje się ok. 160 kg metanu. Upraszczając, osiąga się 
gęstość przewożonego ładunku na poziomie 160kg/m3.   

2. PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PRZY TRANPOR-
CIE GAZU ZIEMNEGO   

2.1. Czujniki wykrywania gazu i dymu 

Ze względu na zagrożenie wybuchowe par metanu po zmie-
szaniu z powietrzem, konieczne jest zainstalowanie czujników 
wykrywających gaz (metan) we wszystkich przestrzeniach narażo-
nych potencjalnie na jego obecność w wyniku nieszczelności zbior-
ników ładunkowych i instalacji, rozlewu w wyniku pęknięcia rurocią-
gu lub rozszczelnienia oraz przedostania się do pomieszczeń drogą 
wentylacji. W rezultacie wszystkie przestrzenie uznane za gazowo 
bezpieczne muszą być wentylowane w utrzymywaniem nadciśnienia 
w tych pomieszczeniach (ok. 20 hPa) wraz z systemem wykrywania 
par ładunku. Metan CH4 jest relatywnie małą cząsteczką, silnie 
penetrującą nawet w zamkniętej przestrzeni. W warunkach otocze-
nia pary metanu mają gęstość względną (do powietrza) równą ok. 
0,55, czyli są ok. dwa razy lżejsze. Potencjalnie ich największe 
stężenie wystąpi w górnych partiach pomieszczenia. Dla pomiesz-
czeń tzw. gazowo-niebezpiecznych, w których potencjalnie mogą 
wystąpić przecieki lub rozszczelnienia instalacji (np. pompownie, 
kompresorownie, instalacja skraplania par metanu itd.) należy sto-
sować wymuszoną wentylację wyciągową i utrzymywać w tych 
pomieszczeniach podciśnienie na poziomie 20 hPa.  

System wentylacji pomieszczeń na gazowcach pełni bardzo 
ważną funkcję zabezpieczającą.  

Przykładowo pomieszczenie mostka nawigacyjnego winno być 
przestrzenią gazowo bezpieczną. Wymaga się instalowania w tym 
pomieszczeniu czujników gazu i czujników dymu (Rys.2), które mają 
zapewnić możliwość bezpiecznej pracy załogi w tym pomieszcze-
niu.  
 

 
Rys. 2. Czujnik gazu i czujniki dymu na pokładzie mostka nawi- 

gacyjnego [4] 
 

Ze względu na duże zagrożenie pożarowe i potrzebę wykrycia 
pożaru na etapie wstępnym, często możliwym bez obecności pło-
mienia, instaluje się czujniki dymu. Umieszcza się je w wielu new-
ralgicznych miejscach (np. w pomieszczeniach o podwyższonej 
temperaturze lub z materiałami łatwopalnymi), w których ryzyko 
wystąpienia pożaru jest największe. Pomieszczenia takie są opisa-
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ne szczegółowo w wymaganiach towarzystw klasyfikacyjnych na 
podstawie wymagań Międzynarodowej konwencji o ratowaniu życia 
na morzu (SOLAS 1974 Rozdział II-2,  Konstrukcja – ochrona prze-
ciwpożarowa, wykrywanie i gaszenie pożarów) oraz w Międzynaro-
dowym kodeksie gazowców (IGC code) zdefiniowanym w prawidle 
VII/11-1. 

2.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Ochrona przeciwpożarowa ma zapewnić warunki bezpieczeń-
stwa pożarowego tzn.: 

 zapobiegania powstaniu pożaru i wybuchu; 
 zmniejszenia ryzyka utraty życia w wyniku pożaru; 
 zmniejszenia w wyniku pożaru, ryzyko uszkodzenia stat-

ku, jego ładunku i zagrożenia dla środowiska; 
 ograniczenia, opanowania i stłumienia pożaru oraz wybu-

chu w przedziale, w którym powstał; 
 zapewnienia pasażerom i załodze właściwych i łatwo do-

stępnych dróg ewakuacji, 
a przede wszystkim na zmniejszenie skutków wystąpienia pożaru i 
umożliwienie przeprowadzenia akcji przeciwpożarowej. 

Przykład ochrony przeciwpożarowej mostka nawigacyjnego w 
postaci dysz rozprowadzających wodę morską podawaną pod 
ciśnieniem (dysze spryskiwaczy – sprinkler nozzles) przedstawiono 
na rys.2. 
 

 
Rys.2. Ochrona przeciwpożarowa mostka nawigacyjnego [4] 

 

3. PRZYKŁADY OPERACJI  ŁADUNKOWYCH PODNO-
SZĄCYCH WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

3.1. Przykład wyposażenia gazowca LNG o pojemności 216 
tys. m3 w urządzenia przeładunkowe [4]  

Na statku z serii Q-flex posiadającym 5 zbiorników ładunko-
wych o łącznej pojemności 216 tys. m3 znajdują się następujące 
urządzenia umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie operacji 
ładunkowych: 

 pompy ładunkowe w liczbie 10 sztuk (po dwie na zbiornik) 
o wydajności 1400 m3/h i wysokości podnoszenia pompy 
165 mlc (165 daJ/kg); 

 pompy resztkujące w liczbie 5 sztuk (po jednej na zbior-
nik) o wydajności 65 m3/h i wysokości podnoszenia 145 
mlc (145 daJ/kg); 

 jedna pompa rezerwowa (awaryjna) o wydajności 550 
m3/h i wysokości podnoszenia 165 mlc (165 daJ/kg); 

 dwa kompresory ładunkowe o wydajności 4550 m3/h każ-
dy; 

 dwa podgrzewacze ładunkowe: jeden o mocy cieplnej 
4000 kW, drugi 350 kW; 

 wytwornica pary ładunku (vaporiser) o wydajności 23250 
kg/h; 

 wytwornica gazu obojętnego (spalin) o wydajności w wa-
runkach normalnych 20 tys. m3/h; 

 dwie wytwornice azotu o nominalnej wydajności 140 m3/h 
każda; 

 układ obróbki cieplnej gazu (GCU) o wydajności 7650 
kg/h. 

W zależności od typu operacji ładunkowej wykorzystywana jest 
część ww. urządzeń. W przypadku  rozładunku pracują główne 
pompy ładunkowe. Wydawaniu cieczy na terminal lądowy (lub 
statek  pełniący funkcję magazynu) towarzyszy powrót pary (gazu) z 
terminala lądowego na statek. Dzięki temu możliwe jest utrzymywa-
nie w zbiornikach ładunkowych wymaganego nadciśnienia. W przy-
padku zakłóceń w powrocie pary uruchamiana jest wytwornica pary 
w celu uzupełnienia ciśnienia do wymaganego poziomu.  

Jeśli statek ponownie będzie przewoził ten sam ładunek, pozo-
stawia się odpowiednią część w ładunku w celu umożliwienia 
utrzymania zbiorników ładunkowych w stanie schłodzenia (i goto-
wości pod załadunek). W innym przypadku przed podejściem do 
terminala należy uzyskać odpowiedni stopień schłodzenia zbiorni-
ków ładunkowych i instalacji (p. 3.3).  

3.2. Odgazowanie zbiorników ładunkowych  

Statek uprawniony do przewozu ładunków niebezpiecznych 
tworzących z powietrzem mieszaniny palne lub wybuchowe winien 
posiadać system gazu obojętnego (inert gas system). Dla gazowca 
LNG w procesach jego zagazowania lub odgazowania (Rys.3) 
konieczne jest użycie technicznie czystego azotu. Spaliny z wytwor-
nicy spalin zawierają bowiem 13÷14 ditlenku węgla, który w tempe-
raturze ok. -70oC przechodzi w stan stały. Stanowi to zagrożenie dla 
instalacji, bowiem w procesie schładzania do temperatury -162oC 
ulegnie zamarznięciu, często w najbardziej newralgicznych miej-
scach instalacji np. zaworach, czujnikach pomiaru poziomu cieczy, 
sondach itd. 

 

 
Rys. 3. Odgazowanie zbiorników ładunkowych gazem obojętnym 

poprzez system przygotowania paliwa – GCU  [1] 
 
Na rys.3 przedstawiono odgazowanie zbiorników ładunkowych 

poprzez wymuszenie wypchnięcia par ładunku (kolor czerwony) 
gazem inertnym (kolor żółty). Strzałki pokazują kierunki przepływu 
gazów. Gaz obojętny podaje się od dna zbiornika, bowiem jest 
cięższy od par ładunku (jeśli mają one temperaturę wyższą od 
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-112oC, tzw. temperaturę równości gęstości – equilibrium tempera-
ture). Następuje powolne podnoszenie temperatury zbiornika. Usu-
wane pary ładunku zmieszane z pewną zawartością gazu obojętne-
go (azotu) przechodzą przez system obróbki ładunku (gas conditio-
ning unit - GCU), a następnie do systemu zasilania paliwem urzą-
dzeń energetycznych siłowni (najlepiej do dysz palników kotłów, 
bowiem są mniej wrażliwe na zmianę składu paliwa i jego wartości 
opałowej). Pod koniec procesu odgazowania przy stężeniu metanu 
w zbiornikach ładunkowych poniżej 1%, możliwe jest dalsze odga-
zowanie już metodą wentylacji wymuszonej do atmosfery.  

Stan skutecznego odgazowania zbiorników ładunkowych okre-
śla się jako stan „gas free” tj. stan, w którym statek uważa się za 
bezpieczny do wejścia do stoczni remontowej, przeprowadzenia na 
nim tzw. prac gorących, które są niedopuszczalne do stosowania w 
pozostałych stanach eksploatacji statku.  

3.3. Proces schładzania zbiornika ładunkowego  

Proces schładzania zbiornika ładunkowego poprzedza proces 
przygotowania atmosfery bezpiecznej w zbiorniku (poprzez proces 
inertowania) polegającej na obniżeniu stężenia tlenu (poniżej 7% 
zawartości) oraz uzyskania określonego punktu rosy (ang. dew 
point) (poniżej -40oC), który świadczy o maksymalnej dopuszczalnej 
zawartości wilgoci w atmosferze zbiornika. Następnie za pomocą 
par ładunku (z terminala) wypycha się gaz obojętny zawarty w 
zbiornikach (tzw. zagazowanie). Pozwala to na rozpoczęcie procesu 
schładzania zbiornika z użyciem okrętowej instalacji skraplającej. 
Pobiera się dalsze partie gazu i/lub cieczy z terminala w celu utrzy-
mywania odpowiedniego ciśnienia w zbiornikach ładunkowych. 
Szybkość schładzania zbiornika jest limitowana (zależy od typu i 
podawana jest przez producenta). Ograniczona jest również liczba 
dopuszczalnych cykli zmian temperatury w zbiorniku. W rezultacie, 
jeśli gazowiec LNG nie zmienia ładunku, to po rozładunku pozosta-
wia w zbiornikach określoną ilość ładunku na podróż pod balastem. 
Pozwala to w czasie podróży podtrzymać schłodzenie zbiorników i 
instalacji ładunkowej. Taki proces przedstawiono na rys. 4. Kolorem 
ciemnoniebieskim oznaczono LNG w postaci cieczy, jasnoniebie-
skim pary, które podlegają procesowi skroplenia, natomiast czerwo-
nym pary ładunku, które kierowane są urządzeń energetycznych 
jako paliwo.  

 

 
Rys. 4. Proces schładzania zbiornika ładunkowego podczas podró-

ży pod balastem [1] 
 

W ten sposób osiąga się dodatkowy cel – pracę urządzeń 
energetycznych siłowni na gazowym LNG. W rozliczeniach finan-
sowych przynosi to duże oszczędności dla armatora związane z 
kosztami paliwa. Na rynku cena ekwiwalentnej ilości energii uzy-
skanej z par LNG wynosi 30÷60% ceny energii z paliwa ciekłego. 

3.4. Proces skraplania metanu na statku  

Proces skraplania metanu (par LNG) na statku dotyczy części 
par, które nie zostały wykorzystane jako paliwo w urządzeniach 
energetycznych, bowiem w normalnej eksploatacji statku nie wolno 
ich upuścić do atmosfery (w stanach przejściowych niewielkie ilości 
są jednak usuwane) [11]. Pary LNG (boil-off, BOG) pobrane z prze-
strzeni ładunkowej podlegają separacji (Rys. 5), część ciekła jest 
usuwana, natomiast część gazowa kierowana jest do dwustopnio-
wej sprężarki, a następnie do wymiennika ciepła (skraplacza). 
Czynnikiem odbierającym ciepło jest przechłodzony azot w postaci 
gazowej (w ostatnim stopniu rozprężania do ok. -180oC). Azot jest 
sprężany w sprężarce czterostopniowej z chłodzeniem międzystop-
niowym (wodą chłodzącą) do ciśnienia 25 MPa. W wyniku wielo-
stopniowego rozprężania uzyskuje się azot o temperaturze ok. -
180oC (nie doprowadza się jednak do skroplenia azotu, które nastą-
piłoby w temperaturze -195oC, ze względu na niebezpieczeństwo 
zamarzania metanu w temperaturze poniżej -182oC). 

  

 
Rys.5. System skraplania metanu (BOG) zużyciem przechłodzone-
go azotu [2]. Kolor czerwony – metan gazowy, niebieski – metan w 
postaci cieczy, zielony – azot, sprężanie czterostopniowe, jasnonie-

bieski – woda chłodząca  
 

Skroplone pary LNG kierowane są wraz z odseparowaną cie-
czą do zbiorników ładunkowych. Należy dołożyć starań, aby w 
żadnym ze zbiorników ładunkowych nie przekroczono progów alar-
mów przepełnieniowych (99% pojemności zbiornika), czyli należy 
kierować ciecz do tych zbiorników, z których pobrano pary. Należy 
zauważyć, że w LNG są rozpuszczone niewielkie ilości  azotu 
(przeciętnie 0,1÷0,5% N2), ale w parach ładunku (boil-off) ilość ta 
wzrasta około dwudziestokrotnie i wynosi 2÷8%. Jest to ważny 
parametr, który należy uwzględnić w nastawach sprężarki BOG. 
Azot jest w tych warunkach gazem niepodlegającym skropleniu, 
zwiększa ciśnienie w sprężarce BOG oraz pobór mocy [3,10].  

4. DODATKOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Na każdym statku znajdują się środki ratunkowe umożliwiające 
opuszczenie statku w stanach, w których przebywanie na statku jest 
niemożliwe (np. pożar) lub statek może ulec zatonięciu. Na gazow-
cach wymagane jest wyposażenie w gazoszczelne szalupy ratun-
kowe (Rys.6).  

Po zamknięciu wszystkich włazów, część szalupy, w której 
znajdują się rozbitkowie musi być ze względów bezpieczeństwa 
gazoszczelna. Pozostaje problem rozwiązania doprowadzenia 
powietrza do silnika wysokoprężnego, który służy do jej napędu. 
Musi to być osobny system doprowadzania powietrza i wyprowa-
dzania spalin. Do silnika rozwijającego moc 50 kW należy doprowa-
dzić około 400 m3 powietrza na godzinę  i wyprowadzić podobną 
ilość spalin. Nie można pobierać powietrza z części, w której prze-
bywają ludzie. Nie może też być do niej przedmuchów spalin. 
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Rys.6. Gazoszczelna szalupa ratunkowa [4] 
 
Załoga statku, która musi wejść do przestrzeni zamkniętych 

(enclosed spaces) w celu kontroli tych pomieszczeń, musi spełnić 
wymagane wstępne procedury, które umożliwią bezpieczne wejście 
i pracę w tych pomieszczeniach. Mimo przeprowadzonej wymuszo-
nej wentylacji, która pozwoliła spełnić wymagania stawiane przez 
procedury, wentylacja powinna być kontynuowana. Istnieje jednak 
ryzyko, że w tym pomieszczeniu znajdują się miejsca (kieszenie), w 
których skład atmosfery może się istotnie różnić, może dojść do 
miejscowych przecieków cieczy (która odparuje) lub gazów z prze-
strzeni ładunkowej lub instalacji. W celu podniesienia bezpieczeń-
stwa pracy osoby wchodzące do pomieszczeń zamkniętych winny 
posiadać przenośne detektory gazu (Rys.7) i umieć je obsłużyć. 

 

 
Rys.7. Przenośny detektor gazu typu GS487R [4]  
 
Winny one mierzyć aktualne chwilowe stężenie tlenu – winno 

być na poziomie co najmniej 20,9% objętościowo oraz stężenie par 
ładunku (detektor pracujący jako eksplozymetr lub pomiar bezpo-
średniego stężenia).  

Warunki bezpieczeństwa podnosi odpowiedni ubiór (kombine-
zon roboczy) członka załogi, kask ochronny, okulary ochronne 
(gogle), rękawice ochronne, ochronne obuwie robocze,  latarki 
gazoszczelne i inny drobny sprzęt i narzędzia, które spełniają wa-
runki do bezpiecznej pracy.  

Do podstawowego zabezpieczenia należą aparaty oddechowe 
na sprężone powietrze (self-contained breathing apparatus SCA-
BA). Minimalny czas pracy w aparacie oddechowym wynosi 20 
minut (przy butli zawierającej 1200 litrów powietrza). Powinny one 
znajdować w miejscach pracy lub w ich pobliżu, aby na wypadek 
konieczności można je było użyć. 

Ważną sprawą jest właściwe założenie i zachowanie szczelno-
ści maski. Aparaty oddechowe produkuje się z różnymi rozmiarami 
masek. Należy zastosować właściwą, tzn. znać swój rozmiar.   
 

5. ZAGROŻENIE OD POŻARU CZĘŚCI  ŁADUNKOWEJ 
NA GAZOWCU LNG  

Niewielki pożar drobnego wycieku na gazowcu nie należy gasić 
jeśli nie mamy gwarancji szczelnego odcięcia dopływu gazu. Należy 
pozwolić na wypalenie się substancji, ograniczając skutki pożaru na 
otoczenie (kontrola, schładzanie otoczenia pożaru). Systemy od-
prowadzające nadmiar par ładunku mają zabezpieczenia odcięcia 
płomienia (flame arrestors), aby nie przedostał się do dalszych 
części instalacji, w tym do zbiornika ładunkowego. 

Problem staje się poważny w przypadku większego pożaru. 
Niektóre pomieszczenia są chronione przed nadmiernym promie-
niowaniem cieplnym poprzez stosowanie kurtyn wodnych (natrysku 
rozpylonej wody), aby można było z tych pomieszczeń prowadzić 
akcję gaśniczą lub umożliwić ewakuację, w tym opuszczenie statku. 
Powszechnie szalupy ratunkowe umieszcza się w części rufowej 
(mniej narażonej na ryzyko pożaru), aby można było się do nich 
dostać i je zwodować (metodą automatycznego zrzutu). 

Szacuje się [13], że pożar LNG może generować strumień 
promieniowania cieplnego o wartości do 220 kW/m2, ograniczeniem 
wartości tego strumienia jest miejscowy spadek stężenia tlenu 
spowodowany pożarem. Skutki promieniowania cieplnego genero-
wanego przez pożar mogą być bardzo niebezpieczne dla człowieka 
(Rys.8).  
 

 
Rys. 8. Skutki promieniowania cieplnego dla człowieka [na podsta-

wie 14] 
 

Szacuje się, że dla dużego gazowca LNG (200 tys. m3) pożar 
powstały w wyniku ataku terrorystycznego spowoduje [13,14]: 

 śmiertelność ludzi na poziomie 99% w promieniu 2700 m; 
 śmiertelność na poziomie 50% w odległości do 3700 m; 
 śmiertelność na poziomie 1% wystąpi w odległości 

5300m. 
Efekty dokuczliwe dla człowieka wystąpią przy następujących 

natężeniach promieniowania cieplnego: 
 1,6 kW/m2 po dłuższej ekspozycji – dyskomfort; 
 4,0 kW/m2 ból po około 20 s; 
 9,5 kW/m2 ból po 8 s, po 20 s oparzenie drugiego stopnia; 
 12,5 kW/m2 minimalne natężenie, które spowoduje zapłon 

drewna, skutki śmiertelne dla człowieka; 
 37,5 kW/m2 niebezpieczne dla urządzeń, spowoduje ich 

uszkodzenia. 
Energia cieplna zgromadzona na gazowcu 200 tys. m3, gęsto-

ści cieczy 442 kg/m3, cieple spalania metanu 55 MJ/kg wynosi ok. 
4,86·1015 J.  
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6. UWAGI KOŃCOWE 

Zapewnienie bezpiecznej żeglugi statków przewożących nie-
bezpieczne ładunki jest warunkiem ograniczenia niebezpiecznych 
zdarzeń na morzu, w terminalach oraz portach. Terminale LNG 
buduje się wysunięte w morze lub w portach w miejscach odpo-
wiednio zabezpieczonych. 

Statki podlegają rygorystycznym wymaganiom bezpieczeń-
stwa. Obowiązuje przestrzeganie wielu procedur zmniejszających 
ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. 

Od załóg statków wymaga się specjalistycznych przeszkoleń 
oraz doświadczenia związanego z przewożonym ładunkiem. 

Przy manewrach wejścia-wyjścia statku zamyka się akwen dla 
ruchu innych statków, do czasu przejścia gazowca.  

W terminalach lądowych obowiązuje szczególne zasady bez-
pieczeństwa. Obszar terminala jest chroniony przed dostępem 
niepowołanych osób.  

Uzasadnieniem takich działań jest duże zagrożenie dla otocze-
nia wokół gazowca, dla środowiska, załogi statku, urządzeń termi-
nala i jego operatorów. 
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Safety aspects of  natural gas transport by sea 

Paper discussed the problem of natural gas transport by 
sea, taking into account the safety aspects for vessel, crew 
and environment. It was discussed the states of NG carrying 
as liquefied gas (LNG), compressed gas (CNG) and methane 
hydrates. It was indicated the main hazards, mainly flamma-
bility, explosion limits. 

The gas and smoke detectors are the standard equipment 
on gas tankers. LNG tankers are large so the heat energy of 
fire is a  danger for vessel, health and life of crew and the 
environment. 

The LNG vessels  sail through special sea routes, are un-
der special supervision at sea and in terminals. 

The crew training, experience and required certificates 
allow for safe transport of natural gas by sea. 
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