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CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK MORSKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ  

BUNKROWANIA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO 

 

W artykule omówiony został aspekt wykorzystania LNG jako potencjalnego źródła napędu jednostek morskich. W związku 

z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE  scharakteryzowano zapotrzebowanie na trans-

port drogą morską skroplonego gazu ziemnego na obszarach ECA. LNG jest alternatywnym rozwiązaniem dla armatorów 

statków, pragnących maksymalnie ograniczyć emisje zanieczyszczeń w celu ochrony środowiska naturalnego. To specyficzne 

paliwo ze względu na swoje właściwości wymaga transportu w odpowiednich warunkach. W pracy wskazano rodzaje statków 

przystosowanych do przewozu LNG. Opisano również operacje bunkrowania statków LNG oraz wyszczególniono jednostki 

mogące pełnić te funkcję. 

 

WSTĘP 

Żegluga morska jest jednym z głównych emitentów SOx oraz 
cząstek stałych powstających w wyniku spalania paliw dotychczas 
wykorzystywanych przez statki. W celu zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza opracowano regulacje prawne ograniczające 
między innymi zawartość siarki w stosowanych paliwach. W związ-
ku z tym, utworzone zostały obszary ścisłej kontroli, tzw. obszary 
ECA (ang. Emission Control Area).  

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa przyjęta 
przez Unię Europejską, która wdrożyła Dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/33/UE zmieniającą Dyrektywę Rady 
1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych 
(załącznik VI do Konwencji MARPOL 73/78, Międzynarodowa Kon-
wencja o Zapobieganiu Zanieczyszczeniom Morza Przez Statki). 
Dyrektywa ta, nazywana również Dyrektywą Siarkową, dotyczy 
obszarów morza Bałtyckiego, morza Północnego, wybrzeży Ameryki 
Północnej i Kanału La Manche. W chwili obecnej nie obejmuje 
morza Irlandzkiego i Śródziemnego, jednakże jest on rozważany na 
rok 2020. Hiszpania, Portugalia i Zachodnia Francja również nie 
należą do obszarów ECA. 

Alternatywnym paliwem, które może być stosowane na obsza-
rach ścisłej kontroli emisji siarki (ang. Sulphur Oxide Emission 
Control Area, SECA) jest skroplony gaz ziemny LNG (ang. Liquid 
Natural Gas). Skroplony gaz ziemny to specyficzne paliwo wymaga-
jące transportu w odpowiednich warunkach. Do tego celu wykorzy-
stuje się jednostki morskie oraz zbiorniki o konstrukcji przystosowa-
nej do właściwości gazu. Dzięki czemu transport oraz magazyno-
wanie nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz 
środowiska naturalnego. 

1. NATUALNY GAZ ZIEMNY  
– ZAPOTRZEBOWANIE NA LNG 

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami prawnymi na obszarach 
zwiększonej kontroli (tab. 1), zawartość związków SOx w paliwie nie 
może przekraczać 0,1%. [5] Oznacza to dziesięciokrotny spadek  
z pierwotnego poziomu jednoprocentowego i poważne zmiany dla 
armatorów świadczących swoje usługi na obszarach objętych ścisłą 
kontrolą. 

Tab. 1 Data przyjęcia, wejścia w życie oraz obowiązywania Dyrek-
tywy Siarkowej dla obszarów objętych kontrolą [7] 

Obszar 
Data  

przyjęcia 
Data wejścia w 

życie 
Data  

obowiązywania 
Tlenki 

Morze  
Bałtyckie 

26.09.1997 19.05.2005  19.05.2006 SOx 

Morze  
Północne 

22.07.2005 22.11.2006  22.11.2007 SOx 

Morze  
Karaibskie Stany  

Zjednoczone 
26.07.2011 01.01.2013  01.01.2014 

Sox PM 
Nox 

Wybrzeże 
Ameryki Północ-

nej 
26.03.2010 01.08.2011  01.08.2012 

SOx 
NOx 

 
Wprowadzone ograniczenia, odnoszące się do maksymalnej 

zawartości siarki w paliwach wykorzystywanych na statkach (tab. 2)  
tj. oleju żeglugowym typu diesel, ciężkim oleju opałowym, oleju 
napędowym oraz oleju napędowym żeglugowym pływających 
w regionach ECA, nakładają na armatorów i operatorów jednostek 
morskich konieczność dostosowania się do nowych ustaleń Mię-
dzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. International Maritime 
Organization – IMO). Wiąże się to z niedogodnościami dla właści-
cieli statków w postaci np. dodatkowych kosztów, które będą musieli 
ponieść w celu dostosowania jednostek pływających do nowych 
uregulowań. W celu eksploatacji jednostek morskich zgodnie 
 z ograniczeniami Dyrektywy Siarkowej stosuje się alternatywne 
rozwiązania między innymi takie jak:  
– wyposażenie statków w tzw. skrubery (ang. Scrubbers) – urzą-

dzenia redukujące emisję siarki do atmosfery, 
– wykorzystanie paliw niskosiarkowych – paliw alternatywnych, 

np. LNG. 
Najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez armatorów jest 

zastosowanie paliwa alternatywnego jakim jest LNG. Właściwości 
fizykochemiczne skroplonego gazu ziemnego są zaliczane do jego 
atutów. Surowiec jako czyste, bezwonne oraz bezbarwne paliwo, 
nietoksyczne oraz nie powodujące procesów korozyjnych zyskało 
duże zainteresowanie na światowym rynku paliw. W skład LNG po 
procesie skroplenia wchodzi znikoma ilość metali ciężkich takich jak 
np. rtęć, ołów, kobalt i siarka. Dzięki czemu podczas spalania nie 
tworzą się tlenki siarki oraz pyły. Porównując skroplony gaz ziemny 
z tradycyjnymi olejami napędowymi, które są stosowane na statkach 
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zauważa się, że gaz ziemny w procesie spalania wydziela znacznie 
mniej dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. [3]  

Prognozy na rok 2025 przedstawiają zmniejszenie (względem 
obecnego stanu) emisji siarki na obszarach objętych szczególną 
ochroną przez Międzynarodową Organizację Morską (ang. Particu-
larly Sensitive Sea Area – PSSA). Ograniczenia emisji siarki na tych 
obszarach będą klasyfikowały się do ograniczeń światowych na 
poziomie 0,5%, natomiast na obszarach ECA 0,1% (rys. 1).  

 
 

 
Rys. 1. Ograniczenia emisji siarki na obszarach PSSA [6] 
 

Proces technologiczny skroplenia gazu ziemnego umożliwia 
odsiarczenie LNG, dzięki czemu właściciele statków nie ponoszą 
dodatkowych kosztów związanych z obniżeniem poziomu siarki  
w paliwie. Oznacza to, że LNG nie potrzebuje zastosowania dodat-
kowego procesu filtrowania – jednostki pływające nie wymagają 
montażu dodatkowych instalacji, np. płuczek, które oczyszczą spali-
ny.  

Z zastosowaniem gazu ziemnego wiąże się również utrzymanie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Benzyna, olej napędowy czy 
propan-butan stwarzają większe zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Lżejszy od powietrza gaz 
ziemny podczas awarii ulatnia się nie stwarzając dodatkowego 
niebezpieczeństwa. Pozostałe paliwa (cięższe od powietrza) opada-
jąc na dno mogą stworzyć mieszaninę wybuchową. 

Kolejną zaletą LNG jest fakt, że jest on jednym z tańszych ro-
dzajów paliwa (w stosunku do ceny oraz wytworzonej z niego ilości 
energii cieplnej) na światowym rynku paliw. Duża konkurencja na 
rynku gazu jest jednym z wielu czynników przyczyniających się do 
widocznego spadku ceny skroplonego gazu ziemnego w ostatnich 
latach (rys. 2).  
 

 
Rys. 2 Ceny LNG na świecie w [dol/tys.m3] [14]  

 
Porównując silniki napędzane LNG z silnikami zasilanymi ole-

jem napędowym, to te pierwsze są bardziej odporne na awarie  
i uszkodzenia, co również przyczynia się do redukcji kosztów eks-
ploatacyjnych.  

Prognozy popytu na skroplony gaz zimny jako alternatywne pa-
liwo zapowiadają się bardzo dobrze. Liczba statków napędzanych 
LNG ciągle wzrasta (rys. 3). Duńska Administracja Morska szacuje, 
że w 2020 r. na obszarze ECA będzie pływać ok. 1 000 jednostek 
LNG, zużywając w ciągu roku 4,3 mln ton paliwa. [11]  

Inne badania przedstawiają, że do 2020 roku 400 – 600 jedno-
stek zasilanych LNG, będzie świadczyło swoje usługi na akwenie 
morza Bałtyckiego. [2] 

Dane perspektywiczne dotyczące segmentu LNG według To-
warzystwa Klasyfikacyjnego DNV GL, mówią o tym, że większość 
jednostek pływających zamówionych w 2020 r. będzie miała możli-
wość zasilania skroplonym gazem ziemnym. [4,8]  

Tab. 2. Szczegółowe zaostrzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2012/33/UE  
w zakresie zawartości siarki w paliwie żeglugowym [7] 

Obszary zastosowania 
SECA 1, specjalne strefy ekonomiczne, 

wody terytorialne, statki pasażerskie 
Statki cumujące 
w portach UE 

Wody terytorialne, specjalne strefy ekonomiczne oraz poza 
obszarami SECA 

Statki pasażerskie Inne 

Data obowiązywania 
od 17.12.2012 do 

31.12.2014 
od 1.01.2015 od 17.12.2012 

od 17.12.2012 do 
1.01.2020 

od 18.06.2014 do 
1.01.2015 

od 1.01.2020 

Maksymalna zawartość siarki w paliwie [%] 1 0,1 0,10 2 1,5 3,5 0,5 

. 
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Rys. 3. Światowy popyt na LNG oraz nadwyżki zainstalowanej 
mocy skraplającej gaz ziemny [10] 

 
Zwiększenie konsumpcji gazu ziemnego dla Polski przede 

wszystkim jest uwarunkowane trendem wzrostowym znaczenia 
gazu dla krajowej gospodarki. Stale zwiększający się popyt na gaz 
związany jest z szerokim wachlarzem możliwości jego zastosowania 
a przede wszystkim szeregiem czynników mających pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne. 

2. TRANSPORT SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO 

Transport LNG ze względu na aspekt ekonomiczny przede 
wszystkim odbywa się z wykorzystaniem drogi morskiej (rys. 4) 
specjalistycznymi jednostkami pływającymi jakimi są np. metanowce 
czy gazowce. Statki wykorzystywane do transportu skroplonego 
gazu ziemnego dzielą się pod względem budowy na pięć typów. 
Różnią się one przede wszystkim rodzajem zamontowanego zbior-
nika: [9] 
– Moss – pięć lub sześć zbiorników kulistych, które wsparte są na 

ramie. Nie są one częścią konstrukcji kadłuba statku. We-
wnętrzna warstwa zbiornika wykonana jest z aluminium bądź 
jego stopów. Przestrzeń pomiędzy wewnętrzną oraz zewnętrzną 
warstwą wypełniona jest gazem obojętnym. Posiada zamonto-
wane czujniki obecności metanu. 

– TG Mark III (TG Mark III Membrane Containment System) – 
zbiorniki o budowie membranowej wykonane są z niskowęglo-

wej stali nierdzewnej oraz tworzywa izolującego cieplnie. Po-
między warstwami przestrzeń wypełniona jest gazem obojęt-
nym.  

– GT96 (GT No 96 Membrane Containment) – zbiornik o budowie 
membranowej, którego ściany zbudowane są z inwaru. Dzięki 
czemu zbiornik pod wpływem wzrostu temperatury nie zmienia 
swojej objętości. Izolacja składa się z warstw wypełnionych per-
litem i azotem. Lepsze właściwości izolacyjne posiada argon, 
który jest stosowany w nowszych rozwiązaniach. Jego cena jest 
stosunkowo wyższa od stosowanych do tej pory gazów inercyj-
nych. 

– CS1 – połączenie GT96 oraz TGZ Mark III – podstawowa ścia-
na zbiornika wykonana jest z inwaru. Zbiornik nie ulega zmianie 
objętości. 

– IHI (ang. prismatic tank) –  bardzo rzadko spotykane pryzma-
tyczne zbiorniki. 
Głównym i najważniejszym zadaniem zbiorników wykorzysty-

wanych do przewozu LNG jest zachowanie szczelności, chronienie 
ładunku przed nagrzaniem i zwiększeniem objętości oraz zachowa-
nie odpowiedniej wytrzymałości przy bardzo niskich temperaturach 
w jakich transportuje się gaz.  

LNG wykorzystywane jest jako paliwo alternatywne w celu 
spełnienia wymagań Dyrektywy Siarkowej. Niektóre jednostki mor-
skie  zarówno transportują LNG jak i wykorzystują na swoje potrze-
by, są nimi np. tankowce LNG. Tankowce LNG napędzane są spe-
cjalnymi turbinami parowymi, silnikami dwupaliwowymi na paliwo 
ciekłe bądź gazowe (silniki dual fuel) oraz układami z napędem 
elektrycznym.  

Jak już wcześniej wspomniano naturalny gaz ziemny, jako pa-
liwo, wykorzystywany jest również przez statki przystosowane do 
przewozu LNG – gazowce. Jednostki te wykorzystują powstające 
pary z przewożonego ładunku. W celu zasilenia napędu głównego, 
spalają je, tym samym używając ich, jako paliwo. Dzięki temu nie 
zachodzi potrzeba ich ponownego poddania procesowi skroplenia. 
Konstrukcja tego typu jednostek morskich należy do bardzo skom-
plikowanych, złożonych, kwalifikowana jest do dziedzin interdyscy-
plinarnych i opiera się między innymi na najnowszych odkryciach  
i osiągnięciach inżynierii materiałowej, okrętownictwa, informatyki  
i elektroniki. Mimo wszystko najważniejszym elementem podczas 
konstrukcji jest zachowanie norm bezpieczeństwa statku oraz jego 
otoczenia. Wpływ na to mają  również restrykcyjne przepisy towa-
rzystw klasyfikacyjnych, a także międzynarodowe przepisy morskie 
takie jak np. konwencja SOLAS czy MARPOL. Budowa typowego 
gazowca uznawana jest za duże wyzwanie technologiczne. Dlatego, 
też niewiele krajów posiada odpowiednie technologie i możliwości 
budowy tych jednostek. Zalicza się do nich: [9]  
– Finlandię (stocznia – Kvaerner Masa),  

 
Rys. 4. Schemat przewozu LNG drogą morską [12] 
 

http://www.gazownictwopolskie.pl/technologie/gaz-p%C5%82ynny-lng/
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– Francję (Atlantique, Dunkerque, La Ciotat, La Seine, Le Trait),  
– Niemcy (HDW), Włochy (Italcantieri Genoa, Italcantieri Sistri),  
– Japonię (IHI Chita, Imabari Higaki, Imamura, Kawasaki Sakaide, 

Kawasaki Kobe, Mistsubishi Nagasaki, Mitsubishi Chiba, NKK 
Tsu),  

– Koreę Południową (Daewoo Hanjin, Hyundai, Samsung),  
– Holandię (Bijlsma), 
– Norwegię (Moss Moss, Moss Stavanger),  
– Hiszpanię (Astano, IZAR Puerto Real, IZAR Sestao),  
– USA (GD Quincy, Newport News).  

W 2016 roku Mike Corkhill w swoim raporcie uwzględnił 186 
jednostek LNG eksploatowanych i zamówionych. Są to statki, które 
nie transportują LNG, a wyłącznie stosują je jako paliwo. Należy 
zaznaczyć, że w raporcie tym nie zostały uwzględnione gazowce, 
które transportują LNG jednocześnie wykorzystując je na własne 
potrzeby. [13] 

Pierwszym towarzystwem klasyfikacyjnym, które opracowało 
szczegółowe zasady instalacji silników LNG na statkach było towa-
rzystwo DNV GL. [4] Natomiast pierwszym statkiem LNG, był zbu-
dowany w 2000 roku prom „Glutra”, który należy dla norweskiego 
armatora Fjord 1. [8] 

Rozwój technologii przewozu oraz magazynowania LNG, a 
także sprzyjające im przepisy związane z polityką proekologiczną 
charakteryzują się permanentnym rozwojem sektora gazu w gospo-
darce morskiej. 

3. ZAOPATRZENIE JEDNOSTEK MORSKICH W LNG 

Najważniejszą kwestią w wykorzystaniu LNG jest bezpieczny  
i skuteczny przeładunek paliwa. Dlatego też, procesy bunkrowania, 
transportu, przechowywania i jakość skroplonego gazu ziemnego są 
regulowane przez wiele przepisów. 

Dyrektywa mówiąca o lokalizacji infrastruktury paliw alterna-
tywnych w stosunku do skroplonego gazu ziemnego zakłada, że do 
końca 2020 r. w każdym porcie morskim TEN-T (transeuropejska 
transportowa sieć bazowa) powstaną terminale umożliwiające bun-
krowanie LNG. Ponadto prawidło 18 aneksu VI Międzynarodo-
wej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
mówi, że wszystkie państwa obszarów ECA, powinny ułatwić dostęp 
do paliw żeglugowych, spełniających wymagania Dyrektywy Siar-
kowej. Organami i przepisami regulującymi zagadnienia z zakresu 
LNG są między innymi: 
– Międzynarodowy Kodeks Bezpieczeństwa dla statków korzysta-

jących z gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu 
(kod IGF), 

– Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), 
– Komisja Europejska (KE), 
– Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), 
– Komisja gospodarcza ONZ (UNECE), 
– krajowe organy normalizacyjne, 
– ISO TC 67 WG 10, 
– International Society of Gas Tanker and Terminal Operator 

(SIGTTO), 
– International Oil companies Marine Forum (OCIMF). 

Innym z elementów ochrony środowiska morskiego jest doku-
ment dostawy paliwa, przechowywany na statku w związku z fak-
tem, iż podlega on kontroli. Przekazywany jest wraz z próbką bun-
krowanego paliwa (bunkrowanie to proces dostarczenia paliwa 
jednostkom morskim). Załadunek skroplonego gazu ziemnego jest 
operacją bardzo skomplikowaną, przede wszystkim ze względu na 
duże zagrożenie wybuchu. W celu uniknięcia sytuacji niebezpiecz-
nych zbiorniki na statkach LNG w pierwszej kolejności wypełniane 
są gazem obojętnym np. dwutlenkiem węgla lub azotem. Następnie 

stopniowo napełnia się je paliwem, zostawiając ok. 1-2% pojemno-
ści wolnej przestrzeni zbiornika. W przypadku niewielkiego wzrostu 
temperatury zwiększającego objętość gazu poprzez zachowanie 
rezerwy nie dojdzie do uszkodzenia zbiornika a operatorzy jedno-
stek zyskują czas na reakcję. [12]  

Proces bunkrowania paliwa może odbywać się za pomocą  
trzech głównych metod: [15] 
– z bunkierki bezpośrednio do statku (ang. Ship – to – Ship, STS) 
– w oparciu o stacjonarny terminal (ang. Shore – to – Ship, STS) 
– przy wykorzystaniu autocysterny – statek (ang. Track – to – 

Ship, TTS).  
Warto zwrócić szczególną uwagę na bunkrowanie statków me-

todą Ship-to-Ship. Proces podejścia bunkierki pod statek oraz jego 
zacumowanie związane jest z wystąpieniem ryzyka dla obu jedno-
stek. Równie niebezpiecznym momentem jest podanie giętkiego 
przewodu paliwowego, pomiędzy statkami. Przewód ten jest wrażli-
wy na uszkodzenia mechaniczne, a po jego podłączeniu istotną 
kwestią jest mechaniczne sprawdzenie złączy, jak i całego systemu 
zdawczo – odbiorczego. W celu bezpiecznego i sprawnego bunkro-
wania cała operacja podania paliwa przez bunkierkę bezpośrednio 
do statku powinna odbywać się przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycz-
nych, biorąc pod uwagę przepisy, należy jak najszybciej przerwać 
dostarczanie paliwa, rozłączyć urządzenia i odcumować statki. [1] 

Pozostałe metody funkcjonują na bardzo podobnych zasadach. 
Tak samo ważna jest pogoda, dokładne połączenie przewodów 
paliwowych i stała kontrola poprawności działania systemu, jak 
również unieruchomienie jednostki. Jednak przy wykorzystaniu 
pozostałych metod na ruch narażony jest tylko statek pobierający 
paliwo. 

W związku z obowiązującą Dyrektywą Siarkową oraz zwiększa-
jącym się zapotrzebowaniem na paliwo bunkrowe poza bunkierkami 
do dostarczenia LNG przystosowane zostały takie jednostki jak 
feedery bądź pływające stacje/ bazy bunkrowe. Feedery są jednost-
kami mającymi za zadanie rozwieźć ładunek z dużego portu po 
mniejszych i odwrotnie. Feeder LNG jest gazowcem z ładunkiem 
skroplonego gazu ziemnego, który jest transportowany pomiędzy 
innymi statkami lub portami. Jednostki te, mogą być również wyko-
rzystywane jako bunkierki i przewozić swój ładunek z portu na 
statek w celu uzupełnienia na nim paliwa (tab. 3). Na świecie jest 
niewiele takich jednostek. Natomiast pływające stacje bunkrowe 
wykonywane są na zamówienie względem potrzeb lokalnych dla 
jednostek pływających o podobnych parametrach technicznych. 

Jednostki wykorzystujące jako napęd skroplony gaz ziemny na-
rażone zostały na duże utrudnienie – brak stacji bunkowania LNG 
wzdłuż całej linii brzegowej obszaru, na którym funkcjonują. Niedo-
godność ta nie odstrasza jednak armatorów przed zastosowaniem 
tego paliwa ze względu na wiele sprzyjających czynników takie jak 
np. aspekt ekologiczny bądź ekonomiczny.  

PODSUMOWANIE 

Transport morski jest jednym z najbardziej ekonomicznych,  
a także przyjaznych środowisku naturalnemu rodzajem transportu. 
Stale zwiększająca się liczba jednostek morskich będąca jednym  
z głównych emitentów siarki znacząco przyczynia się do zanie-
czyszczenia powietrza. Wprowadzenie w życie Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europy 2012/33/UE ma na celu ograni-
czenie emisji szkodliwych substancji przez obniżenie zawartości 
siarki w stosowanych paliwach żeglugowych.  

Skroplony gaz ziemny w postaci LNG ma wiele zalet. Jego 
głównymi cechami są niska zawartość siarki, ekonomiczna cena 
oraz możliwość przesyłu na dalekie odległości z wykorzystaniem 
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instalacji gazociągowych oraz transportu morskiego. Rynek gazu 
jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na to paliwo, które jest stoso-
wane w różnych dziedzinach światowej gospodarki.  

Największą zaś wadą LNG jest brak możliwości bunkrowania 
paliwa wzdłuż całej linii brzegowej obszarów eksploatowanych 
przez statki oraz potrzebna zamontowania zbiorników kriogenicz-
nych z paliwem, kosztem przestrzeni ładunkowej. Pomimo występu-
jących niedogodności popyt na paliwo niskosiarkowe stale wzrasta.  
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Characteristics of vessels functioning as bunkering of LNG 

Article characterizes the use of LNG as a potential 

source of vessels propulsion. 

Due to the entry into force of Directive 2012/33 / EU of 

the European Parliament and of the Council in the article, 

the demand for transport of liquefied natural gas in ECA 

areas has been characterized. LNG is an alternative solution 

for shipowners to minimize pollution emissions for the envi-

ronment. This specific fuel, taking into account the properties 

requires a transport in appropriate conditions. The types of 

ships adapted for LNG transport are indicated in the paper. 

LNG bunkering operations have also been described, and 

ships that can execute these the function are enumerated. 
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Tab. 3. Wybrane bunkierki i jednostki przystosowane do przewozu LNG wraz z parametrami technicznymi. 

NAZWA 
DŁUGOŚĆ 

[m] 
SZEROKOŚĆ 

[m] 
ZANURZENIE 

[m] 
PRĘDKOŚĆ EKSPLOATACYJNA 

[w] 
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 

NA GAZ 
TYP STATKU 

PROGRESS 345 55 12 19,5 266 000 m³ PRZEWOŹNIK LNG 

QFLEX 315 20 12 19,5 216 000  m³ PRZEWOŹNIK LNG 

QFLEX 295 46 11,1 13,1 113 000  m³ PRZEWOŹNIK LNG 

QFLEX 49,65 46,75 3,11 12,5 26 t PRZEWOŹNIK LNG 

QMAX 117,8 18,6 7,15 15,5 640 t PRZEWOŹNIK LNG 

QMAX 97 18 5,9 10,8 4 600  m³ PRZEWOŹNIK LNG 

QMAX 123 19,6 8 13,5 7 600  m³ TANKOWIEC LPG  

QUVER 116 18 8,12 15 3 800  m³ TANKOWIEC LPG  

ROMANKA 112 17 6,75 14,5 1 211  m³ BUNKERKA 

ROMANKA 47,25 10 2,8 8,9 850 t BUNKERKA 

ROMANKA 89,95 16 5 8,9 4 200  m³ BUNKERKA 

SALALATL LNG 43,46 12 3 9 979 t BUNKERKA 
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