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WYBÓR UKŁADÓW NAPĘDOWYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG  

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEŁADUNKU W TERMINALU ŚWINOUJŚCIE 

 

W artykule sformułowano wymagania konstrukcyjne stawiane zbiornikowcom obsługującym terminal w Świnoujściu oraz 

procedurę autoryzacji zbiornikowca do wyładunku lub załadunku skroplonego gazu. Uwzględniono wymagania ekologiczne, 

uwarunkowane operowaniem jednostek w rejonie Morza Bałtyckiego objętego specjalną strefą ochrony środowiska morskiego 

i atmosfery, zgodnie z przepisami konwencji MARPOL. Wytypowano rodzaje układów napędowych zbiornikowców LNG z moż-

liwością spełnienia obu rodzajów wymagań i przeprowadzono analizę wyników badań. 

 

WSTĘP 

Uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu zmieniło radykalnie 
logistykę dostaw gazu ziemnego do Polski. Transport LNG drogą 
morską realizowany jest przez zróżnicowaną technologicznie flotę 
gazowców. Do najczęściej aktualnie stosowanych rodzajów układów 
napędowych gazowców należą układy z turbiną parową zasilaną 
parą przegrzaną z kotłów dwupaliwowych (ang. DFSM) oraz układy 
spalinowo-elektryczne z elektrycznymi silnikami napędu głównego 
zasilanymi energią elektryczną wytwarzaną w elektrowni okrętowej 
wyposażonej w dwupaliwowe, średnioobrotowe czterosuwowe silniki 
spalinowe o zapłonie samoczynnym (ang. DFDE). Występowanie 
głównie tych dwóch rozwiązań w światowej flocie gazowców LNG in-
spiruje dyskusję oceny jakości wykonania zadania transportowego 
przez rozpatrywane rodzaje zbiornikowców LNG, a następnie na-
suwa pytanie o wybór bardziej dogodnego zastosowania napędu 
zbiornikowca do transportu LNG do Polski, z dostępem przeładunko-
wym do portu w Świnoujściu.   

1. WPROWADZENIE 

Zainicjowanie przyjmowania komercyjnych dostaw skroplonego 
gazu ziemnego przez terminal w Świnoujściu rozpoczęło nową erę 
polskiej energetyki cieplnej. Dostawa gazu przez firmę Qatargas 
Operating Company Limited, drogą morską przez gazowiec typu Q-
Flex Al-Nuaman o pojemności zbiorników wynoszącej ok. 205 tys. m3 
nastąpiła 17 czerwca 2016 r. Poprzedzona była dostawami testo-
wymi, mającymi na celu rozruch instalacji terminalu na przełomie 
2015 i 2016 roku. W czerwcu 2016 roku terminal przyjął kolejną do-
stawę gazu. Pływający pod norweską banderą statek Arctic Princess 
dostarczył kolejne 140 tysięcy m3 skroplonego gazu ziemnego. Była 
to dostawa „spotowa”, tzn. niewynikająca z początkowego harmono-
gramu dostaw. W odróżnieniu od nowoczesnej konstrukcji zbiorni-
kowca dostarczającego gaz z Kataru, Arctic Princess jest typowym 
gazowcem ze zbiornikami typu Moss i konwencjonalnym turbinowym 
napędem parowym [16]. W tabeli 1 zamieszczono podstawowe dane 
techniczne obydwu rodzajów gazowców, opracowane na podstawie 
[17]. 

 
 
 
 

Tab 1. Podstawowe dane techniczne gazowców  
Al-Nuaman i Arctic Princess [17] 

Nazwa AL NUAMAN 
ARCTIC PRIN-

CESS 

Typ Q-Flex New Panamax 

Bandera Wyspy Marshalla Norwegia 

Operator 
Qatargas Liquefied Gas 

Co Ltd 
Hoegh LNG AS 

Rok wprowadzenia do eksploa-
tacji  

2009 2006 

Długość całkowita [m] 315 288 

Szerokość [m] 50 49 

Zanurzenie [m] 13,621 12,329 

Nośność (DWT) [t] 121910 84878 

Pojemność zbiorników [m3] 205981 147835 

Typ siłowni DRL DFSM 

Producent głównej jednostki 
napędowej 

MAN B&W Kawasaki 

Model 6S70ME-C UA-400 

Moc napędu głównego [kW] 33100 27600 

 
Aktualnie światowa flota zbiornikowców LNG jest znacznie zróż-

nicowana konstrukcyjnie. Obecność różnych układów napędowych, 
wielkości oraz pojemności zbiornikowców nasuwa pytanie o efektyw-
ność ekonomiczną ich wykorzystania w rejonie morza Bałtyckiego, a 
w szczególności do obsługi polskiego terminalu. Możliwość przyjęcia 
największych gazowców jest wykluczona, jednak pozostałe rodzaje 
zbiornikowców mogą być przedmiotem rozważań, pod kątem wyty-
powania najdogodniejszego środka transportu LNG drogą morską w 
rejonie Morza Bałtyckiego [3, 16, 19]. 

Pomimo ciągłego rozwoju układów napędowych zbiornikowców 
LNG, jednostki z turbinowym napędem parowym stanowią w dalszym 
ciągu znaczącą część obecnej floty do przewozu gazu. Od momentu 
pojawienia się jednostek z napędem DFDE w 2004 roku oraz z na-
pędem bezpośrednim z ponownym skraplaniem gazu (ang. DRL) w 
roku 2007, zauważalne jest znaczne zmniejszenie zainteresowania 
głównymi układami turboparowymi zbiornikowców LNG. Nowocze-
sne układy napędowe oparte na wolno i średnioobrotowych silnikach 
tłokowych przeważają w zamówieniach na nowe statki w latach 2016 
– 2020. Nie spowodowało to jednak całkowitego zaniku zamówień na 
gazowce turboparowe, co przedstawiono na rysunku 1 [3, 17]. 
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Poddane analizie jednostki pływające powinny w pierwszej ko-
lejności spełniać wymagania polskiego terminalu LNG. Ich spełnienie 
umożliwi pomyślne przejście procedury autoryzacyjnej terminalu i po-
zwoli na eksploatację statku w porcie Świnoujście. Odrębną prze-
szkodą, w pewien sposób ograniczającą dostępność portu jest jego 
położenie w strefie SECA, która w najbliższym czasie może stać się 
równocześnie strefą NECA, powodując dodatkowe ograniczenia, re-
gulujące ilość emitowanych do atmosfery tlenków azotu (NOx) [6]. 

 

 
Rys. 1. Rodzaje układów napędowych gazowców LNG o pojemności 
powyżej 18000 m3 w zależności od roku budowy [3] 

2. OGRANICZENIA WYMIARÓW GŁÓWNYCH  
DLA STATKÓW OBSŁUGUJĄCYCH TERMIANAL  
LNG W ŚWINOUJŚCIU 

Konstrukcja terminalu LNG oraz toru wodnego portu Świnoujście 
ogranicza możliwość obsługi ładunkowej pewnej części współcze-
śnie eksploatowanych statków do przewozu skroplonego gazu ziem-
nego. Według Polskiego LNG [8, 11], stanowisko rozładunkowe ter-
minalu przystosowane jest do przyjęcia gazowca o parametrach 
przedstawionych w tabeli 2. Pomimo podania konkretnych wytycz-
nych, zastrzeżona została możliwość przyjęcia statków o innych pa-
rametrach w przypadku pozytywnego przejścia procedury autoryza-
cyjnej [8, 11]. 

 
Tab. 2. Ograniczenia wymiarów gazowców cumujących  

w terminalu LNG [8, 11] 
Pojemność zbiorników [m3] 50000 – 217000 

Maksymalna długość całkowita [m] 315,16 

Maksymalna szerokość [m] 50 

Maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej [m] 12,5 

 
Wszystkie gazowce planujące zawinięcie do terminalu w Świno-

ujściu muszą zostać pozytywnie zautoryzowane przez operatora ter-
minalu. Celem autoryzacji jest uzyskanie pewności co do faktu, że 
statek oraz jego właściciel lub operator w wystarczającym stopniu 
spełniają wymagania konstrukcyjne, bezpieczeństwa i zarządzania 
ryzykiem. Gazowce te muszą spełniać wymagania prawa międzyna-
rodowego i polskiego, oraz standardów SIGTTO i OCIMF [11]. Auto-
ryzacja gazowca przebiega według opracowanego i udostępnionego 
przez PLNG algorytmu który przedstawiono na rysunku 2. 

Procedurę autoryzacji zbiornikowca podzielono na pięć części 
składowych. W pierwszym kroku następuje wstępna wymiana infor-
macji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Podczas tego etapu ar-
mator lub operator statku zobligowany jest do przesłania kopii nastę-
pujących dokumentów [11]: 
1. Schematy ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych statku, 
2. Certyfikaty i wartości dopuszczalnych obciążeń kluz dla holowni-

ków, 
3. OCIMF Vessel Particulars Questionnaire, 
4. Raport OCIMF TMSA, 
5. Raport OCIMF SIRE, 
6. Certyfikat Condition Asessment Programme (dla gazowców star-

szych niż 20 lat), 

7. Studium cumowania OPTIMOOR, 
8. Formularz gazowy „C”, 
9. Krzywe wydajności pomp ładunkowych wraz z maksymalną ratą 

wyładunkową, 
10. Skalowanie zbiorników ładunkowych, 
11. Certyfikat CTMS i informacje o jego kalibracji, 
12. Survey Class Status Report, 
13. Certyfikat wejścia do P&I, 
14. Procedury awaryjne i przeciwpożarowe, 
15. Procedury bezpieczeństwa,  
16. Kopie pełnej dokumentacji z ostatniej inspekcji klasyfikacyjnej, 

vettingu i kontroli PSC. 
 

 
Rys. 2. Schemat postępowania autoryzacyjnego [11] 

 
W kolejnym kroku wykonywane jest studium zgodności, którego 

celem jest weryfikacja zgodności technicznej statku z wymaganiami 
terminalu oraz poznawane są wzajemne procedury operacyjne i bez-
pieczeństwa. W wyniku drugiego etapu autoryzacji podjęta zostaje 
decyzja o [11]: 
a) Przyznaniu autoryzacji dla statku, 
b) Możliwości przyznania autoryzacji pod warunkiem usunięcia nie-

zgodności, 
c) Braku autoryzacji dla statku. 

 
W przypadku gdy przyznanie autoryzacji jest możliwe po usunię-

ciu niezgodności, na żądanie Operatora terminalu, niezbędne jest 
zorganizowanie spotkania, którego celem jest wspólna weryfikacja 
zgodności parametrów statku z wymaganymi przez terminal oraz 
zgodności systemów bezpieczeństwa i komunikacji. W spotkaniu tym 
musi uczestniczyć przedstawiciel armatora, przedstawiciel użytkow-
nika terminalu, przedstawiciel spedytora, przedstawiciel Kapitana 
Portu i stacji pilotów oraz przedstawiciel operatora terminalu [11]. Do-
datkowo operator ma prawo zlecenia lustracji statku przechodzącego 
procedurę weryfikacji, od którego uzależniony jest wynik procesu au-
toryzacyjnego [8]. Jest to kolejny krok mający na celu sprawdzenie 
czy statek może w bezpieczny sposób wykonywać operacje ładun-
kowe w terminalu. 
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W zależności od wyniku opisanych powyżej etapów autoryzacji, 
statek może zostać dopuszczony do testu wyładunku. Jest to osta-
teczna kontrola kompatybilności gazowca z terminalem. Wynik testu 
skutkuje podjęciem jednej z decyzji [11]: 
1. Nie przyznaniu autoryzacji, 
2. Przyznaniu autoryzacji z zastrzeżeniem kolejnych testów i we-

ryfikacji w ciągu trzech lat, 
3. Przyznaniu pełnej autoryzacji na okres trzech lat. 

 
Pomimo dosyć krótkiego czasu funkcjonowania terminalu oraz 

obszernego zakresu wymagań autoryzacyjnych, PLNG na chwilę 
obecną przyznało autoryzację dla pięciu jednostek, wymienionych  
w tabeli 3 [16]. 

 
Tab. 3. Lista statków autoryzowanych przez PLNG [16] 

Lp. 
Nazwa zbiornikowca 

LNG 
Numer 

IMO 
Operator (Armator) 

1. Al Nuaman 9431135 
Shell Trading and Shipping 

Company 

2. Al Khattiya 9431111 
Shell Trading and Shipping 

Company 

3. Arctic Princess 9271248 Hoegh LNG Fleet Management 

4. Al Khuwair 9360908 Teekay Shipping Glasgow 

5. Al Gattara 9337705 OSG Shipmanagement UK 

 
Jedynym statkiem niebędącym gazowcem typu Q-Flex jest jed-

nostka Arctic Princess. Jest to statek o pojemności zbiorników wyno-
szącej ok. 148 tys. m3, napędzany turbiną parową Kawasaki UA-400 
o mocy 27 600kW. Pozostałe autoryzowane jednostki to gazowce 
typu Q-Flex o pojemnościach ładunkowych 206 ÷ 216 tys. m3, napę-
dzane dwoma silnikami MAN B&W 6S70ME-C o łącznej mocy 33 100 
kW lub 37 320 kW, wyposażone w instalacje ponownego skraplania 
BOG [17]. 

3. OGRANICZENIA EKOLOGICZNE 

Jednym z powodów systematycznego rozwoju technologii  
w okrętownictwie są wymagania ekologiczne ograniczające możli-
wość eksploatowania statków z niektórymi rodzajami napędów głów-
nych na terenie wód objętych specjalną ochroną, zaliczonych do stref 
ochronnych. Przepisy określające wymagania stawiane statkom eks-
ploatowanym w takich rejonach jak np. morze Bałtyckie lub Północne 
ujęte są w międzynarodowej konwencji MARPOL oraz w dyrektywie 
2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
Producenci układów napędowych oraz innych urządzeń siłowni okrę-
towej zmuszeni są więc do tworzenia nowoczesnych rozwiązań, które 
sprostają rygorystycznym wymaganiom konwencji i innych przepisów 
[1]. Aktualnie, zgodnie z konwencją MARPOL, terytorium morza Bał-
tyckiego, Północnego, oraz kanału La Manche jest objęte strefą ogra-
niczonej emisji tlenków siarki (SECA). Taki stan rzeczy oraz możliwe 
w przyszłości obostrzenia przepisów komplikuje wzrost kosztów eks-
ploatacji wynikający z droższego paliwa niskosiarkowego. 

W roku 2016 Komisja Helsińska (HELCOM) zrzeszająca pań-
stwa strefy morza Bałtyckiego zaaplikowała do IMO o objęcie morza 
Bałtyckiego również strefą ograniczonej emisji tlenków azotu [6].  

Na chwilę obecną, obsługa terminalu LNG w Świnoujściu przez 
gazowce, wymaga spełnienia ograniczeń dotyczących emisji tlenków 
siarki, zrzutu zanieczyszczeń do morza, spalania odpadów i wymiany 
wody balastowej [6]. Jednym z najtrudniejszych do spełnienia wyma-
gań, pod względem ekonomicznym lub technologicznym jest ograni-
czenie emisji SOx. Konwencja od początku 2015 roku narzuca ko-
nieczność spalania na statku paliwa o zawartości siarki nieprzekra-

czającej 0,1%. Wymaganie to może zostać spełnione również po-
przez oczyszczanie spalin, które spowoduje, że ich zawartość tlen-
ków siarki będzie równoważna z efektami spalania paliwa niskosiar-
kowego [6, 10]. Zmianę przepisów dotyczących emisji związków 
siarki przez statki i wynikające z nich wymagania zawartości siarki w 
paliwie pokazano graficznie na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Dopuszczalna zawartość siarki w paliwie wg. MARPOL i Dy-
rektywy 2005/33/WE [1, 7, 10, 12] 

 
Przewidywane objęcie Morza Bałtyckiego strefą NECA, będzie 

skutkowało koniecznością spełnienia wymagań Tier III ograniczają-
cych emisję NOx. Wymaganie to będzie jednak dotyczyło statków 
zbudowanych po terminie określonym w momencie wprowadzenia 
nowej strefy NECA [20]. Określone w konwencji MARPOL limity emi-
sji NOx pokazano na rysunku 4. Przyjęte zostały trzy poziomy do-
puszczalnej emisji (Tier), z czego pierwsze dwa dotyczą obszaru 
wszystkich mórz i oceanów, natomiast Tier III statków przebywają-
cych w strefie NECA. 
Tier I  – dla statków zbudowanych po 1 stycznia 2000, 
Tier II  – dla statków zbudowanych po 1 stycznia 2011, 
Tier III  – dla statków zbudowanych po terminie określonym w mo-

mencie wprowadzenia nowej strefy NECA  
 

 
Rys. 4. Dopuszczalne wartości emisji tlenków azotu w zależności od 
prędkości obrotowej silnika dla trzech poziomów Tier [1, 10, 12] 

 
Na rysunku 5 przedstawiono obecnie obowiązujące oraz moż-

liwe do powstania w przyszłości strefy ECA w rejonie Europy. Utwo-
rzenie nowych tego typu stref w znacznym stopniu pogorszyłoby wa-
runki eksploatacji gazowców w transporcie zarówno krótko-, jak i dłu-
godystansowym. Objęcie morza Śródziemnego specjalną strefą 
ochrony, spowodowałoby, że przez większą część podróży z np. Ras 
Laffan w Katarze, do polskiego terminalu w Świnoujściu, statek trans-
portujący gaz znajdowałby się w strefie ECA powodując konieczność 
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rozważenia ekonomiczności transportu gazu tą trasą, wykorzystania 
paliwa niskosiarkowego, lub instalacji urządzeń do wtórnego oczysz-
czania spalin. Być może takie ograniczenie spowodowałoby, że bar-
dziej ekonomiczne stałoby się wykorzystanie gazowca z napędem 
dual-fuel (DFDE i DFSM), który może spełnić wymagania tych stref 
poprzez zasilanie napędu głównego paliwem pochodzącym ze zbior-
ników ładunkowych [1]. 

 
Rys. 5. Obecne i planowane strefy ECA w rejonie Europy [1, 15] 
 

Wytypowanie jednostek spełniających wymagania dotyczące 
emisji SOx nie jest możliwe jednoznacznie, ponieważ ich spełnienie 
jest wykonalne przez każdy gazowiec, który spala paliwo dobrej ja-
kości, o niskiej zawartości siarki. Rozważaniom może być jednak 
poddana ekonomiczność takiego typu działania w porównaniu do wy-
korzystania urządzeń do oczyszczania spalin. Wpływ na wynik ta-
kiego porównania ma jednak zmienna cena paliwa płynnego, jak 
i gazu ziemnego. Dlatego też w zależności od światowych cen paliwa 
oraz długości przebywania statku w strefie SECA, wynik tego typu 
oceny może znacznie się od siebie różnić. 

4. JEDNOSTKI SPEŁNIAJĄCE WARUNKI  
ŻEGLUGOWE TERMIANLU 

Korzystając z bazy danych statków udostępnionej na portalu 
www.sea-web.com, (dostęp do bazy z dnia: 06.02.2015) dokonano 
selekcji gazowców LNG spełniających wymagania terminalu, których 
listę zamieszczono w pracy [5]. 

Analiza bazy danych pokazała, że wymagania konstrukcyjne ter-
minalu dotyczące wymiarów głównych i pojemności może spełnić 366 
gazowców. Liczba ta stanowi 90,14% eksploatowanej w 2015 roku 
floty. Należy jednak zauważyć, że parametry statków w budowie i za-
mówionych na kolejne lata również powinny zapewnić możliwość 
uzyskania autoryzacji od PLNG. Ponieważ gazowiec Al Nuaman i 
inne gazowce typu Q-Flex, przedstawione w tabeli 3 otrzymały auto-
ryzację PLNG, a ich zanurzenie wg. bazy danych wynosi 13,621 m, 
jako limit zanurzenia przyjęto właśnie tą wartość. Pozostałe limity po-
zostawiono bez zmian zgodnie z tabelą 2. 

Aktualniejsze dane dotyczące struktury światowej floty gazow-
ców LNG przedstawiono na rysunku 6. Wprowadzone do eksploatacji 
w okresie od lutego 2015r. do września 2016 r. gazowce nie zostały 
jednak ujęte w obliczeniach z powodu braku dostępu do ich dokład-
nych danych charakteryzujących parametry statków i ich siłowni. Na 
rysunku 6 przedstawiono strukturę obecnej i zamówionej floty gazow-
ców z podziałem na rodzaje układów napędowych. 

Według posiadanych danych spośród statków w budowie oraz 
zamówionych na lata 2015 – 2020 wymagania terminalu spełnione 
będą przez 141 z 159 jednostek. Taki stan rzeczy jest bardzo ko-
rzystny dla polskiego terminalu i zapewnia możliwość przeładunkową 
dla znacznej części obecnej i przyszłej floty statków do przewozu 

skroplonego gazu. Analizując bazę danych można zauważyć, że to 
właśnie limit zanurzenia oraz pojemności, jest tym który powoduje 
wykluczenie niektórych gazowców LNG.  

 
Rys. 6. Struktura współczesnej i zamówionej floty zbiornikowców 
LNG [9] 

 
Obliczenia te pomijają jednak część małych statków o pojemno-

ści mniejszej niż 50 tys. m3, które jak można by przypuszczać, rów-
nież bez większych problemów mogłyby uzyskać autoryzację i czyn-
nie uczestniczyć w transporcie gazu ziemnego w rejonie Bałtyku. 
Przykładem takiej jednostki może być zbudowany w Gdańsku kom-
binowany gazowiec LNG/LPG Coral Methane, o pojemności zbiorni-
ków wynoszącej 7401 m3.  

5. UKŁADY NAPĘDOWE JEDNOSTEK SPEŁNIAJĄCYCH 
WARUNKI ŻEGLUGOWE TERMINALU 

Wśród eksploatowanych obecnie gazowców spełniających wa-
runki terminalu można wyróżnić trzy rodzaje układów napędowych: 
– DFSM – napęd z turbiną parową zasilaną przez kotły dwupali-

wowe z przekładnią mechaniczną, 
– DFDE – napęd z dwupaliwowymi tłokowymi silnikami spalino-

wymi z przekładnią elektryczną, 
– DRL – napęd bezpośredni z dwusuwowym, tłokowym silnikiem 

spalinowym z instalacją ponownego skraplania BOG, występu-
jący prawie wyłącznie na jednostkach typu Q-Flex i Q-Max. 
 
Dodatkowym układem napędowym, który dopiero zaczął być im-

plementowany na zbiornikowcach LNG jest układ, w którym główną 
jednostką napędową jest wolnoobrotowy, dwusuwowy silnik spali-
nowy MAN B&W typu ME-GI. Silnik ten może być zasilany oparami 
gazu ładunkowego, podobnie jak w przypadku układów DFDE. Na 
chwilę obecną rozwiązanie to zastosowane jest na trzech jednost-
kach. Jednym z nich jest przekonwertowany pod koniec 2015 roku 
gazowiec typu Q-Max Rasheeda, będący pierwszą, „testową” jed-
nostką należącą do floty typu Q firmy Nakilat. Niewykluczone jest, że 
tego typu rozwiązanie, po przetestowaniu, i wykazaniu korzyści eko-
nomicznych, zostanie zaimplementowane na pozostałych jednost-
kach typu Q-Flex i Q-Max [13, 14]. Pozostałe dwie jednostki z tego 
typu napędem to Creole Spirit i Oak Spirit wprowadzone do eksploa-
tacji odpowiednio w lutym i lipcu 2016r. Są to gazowce o pojemności 
173400 m3, zbudowane w stoczni Daewoo [9, 17]. 

W tabeli 4 przedstawiono podział gazowców z możliwością prze-
ładunkową w Świnoujściu z uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
układów napędowych. Najczęściej stosowanym układem napędo-
wym jest nadal parowy napęd turbinowy DFSM. Gazowce z nowo-
czesnym napędem DFDE stanowią znaczną część floty spełniającej 
wymagania portu. Napęd bezpośredni z silnikiem dwusuwowym, i in-
stalacją ponownego skraplania BOG, jest jednak stosowany prawie 
wyłącznie na gazowcach typu Q-Flex, i stanowi przez to mniej niż 9% 
ogółu spotykanych na tych jednostkach siłowni. 
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Tab 4. Liczba gazowców spełniających wymagania terminalu Świ-
noujście z podziałem na typy i rodzaj siłowni [5] 

 
Gazowiec 

konwencjo-
nalny 

Gazowiec 
New Pana-

max 

Gazowiec Q-
Flex 

Suma 

DRL  1 31 32 

DFDE 1 94  95 

DFSM 170 69  239 

Suma 171 164 31 366 

 
W tabeli 5 przedstawiono liczbę gazowców spełniających wyma-

gania terminalu LNG w Świnoujściu z podziałem według typu ga-
zowca, rodzaju napędu oraz producenta silnika cieplnego. W przy-
padku napędu DFDE najchętniej stosowanym silnikiem jest dwupali-
wowy czterosuwowy średnioobrotowy silnik z zapłonem samoczyn-
nym firmy Wartsila model 12V50DF, który w zależności od zapotrze-
bowanej mocy elektrowni okrętowej stosowny jest w kombinacji z in-
nymi dwupaliwowymi silnikami wytwórni Wartsila. W układach napę-
dowych DRL stosowany jest wyłącznie dwusuwowy wolnoobrotowy 
silnik MAN-B&W model 6S70ME-C, natomiast w siłowniach DFSM, 
najpopularniejsze są turbiny parowe dwóch wytwórni: Kawasaki mo-
del UA-400 oraz Mitsubishi model MS-40-2 [3]. 

 
Tab 5. Gazowce spełniające wymagania terminalu z podziałem na 

typ siłowni i producenta głównej jednostki napędowej [5] 

 
Gazowiec 

konwencjo-
nalny 

Gazowiec 
New Pana-

max 

Gazowiec Q-
Flex 

Suma 

DRL – 1 31 32 

MAN-B&W – 1 31 32 

DFDE 1 94 – 95 

MAN-B&W – 4 – 4 

Wartsila 1 90 – 91 

DFSM 170 69 – 239 

De Laval 1 – – 1 

General 
Electric 

10 – – 10 

Kawasaki 78 49 – 127 

Mitsubishi 69 20 – 89 

Stal-Laval 12 – – 12 

Suma 171 164 31 366 

 
Jednym z bardziej popularnych rozwiązań siłowni typu DFDE 

jest zastosowanie w elektrowni trzech silników Wartsila 12V50DF 
oraz jednego 6L50DF. Energia elektryczna produkowana przez ze-
społy prądotwórcze wykorzystywana jest do napędu jednej lub dwóch 
śrub napędu głównego przez elektryczne silniki synchroniczne dużej 
mocy. Przykładowe rozwiązanie takiej siłowni pokazano na rysunku 
7. Zaletą tego układu napędowego jest wysoka sprawność wynika-
jąca z zastosowania silników tłokowych oraz minimalnych strat ener-
gii na odcinku układu przeniesienia napędu: silnik – śruba napędowa. 
Jest to możliwe dzięki maksymalnemu skróceniu linii wału oraz wy-
sokich sprawnościach maszyn elektrycznych. 

 

 
Rys. 7. Uproszczony schemat siłowni okrętowej typu DFDE [1, 18] 

 
Gazowce typu DRL stanowią niewielką część liczby statków 

spełniających wymagania terminalu. Są to prawie wyłącznie gazowce 
typu Q-Flex, w których zastosowano bezpośredni układ napędowy z 
dwoma śrubami o ustalonym skoku napędzanymi silnikami MAN 
B&W 6S70ME-C. Podobnie jak w przypadku napędu DFDE, główną 
zaletą tego układu jest jego wysoka sprawność, a dodatkowymi atu-
tami w tym przypadku jest prostota konstrukcji i łatwość obsługi. 
Uproszczony schemat siłowni okrętowej gazowca typu Q-Flex zapre-
zentowano na rysunku 8. Pewnego rodzaju wadą tej siłowni jest duża 
liczba zespołów prądotwórczych, których praca dostarcza energię 
elektryczną na potrzeby pracy siłowni oraz instalacji ponownego 
skraplania BOG. Zagadnienia zapotrzebowania energii elektrycznej 
przez układ DRL przedstawiono w pracach [2, 4]. 

 

 
Rys. 8. Uproszczony schemat siłowni okrętowej gazowca typu  
Q-Flex [2] 

 
W turboparowych układach napędowych rozpatrywanych ga-

zowców LNG najczęściej stosowaną jednostką napędową jest tur-
bina UA-400 firmy Kawasaki [3]. W tym rozwiązaniu siłowni gazowca 
jedna śruba o ustalonym skoku napędzana jest poprzez przekładnię 
mechaniczną dwukadłubowego turbozespołu parowego z turbinami 
wysokiego i niskiego ciśnienia. Uproszczony schemat siłowni okręto-
wej zbiornikowca z napędem DFSM przedstawiono na rysunku 9. Za-
letą rozwiązania jest możliwość spalania w kotłach dwupaliwowych 
różnych paliw płynnych i odparowanego ze zbiorników BOG, w do-
wolnych proporcjach ilościowych. Wadą jest natomiast skompliko-
wana konstrukcja siłowni wymagająca wyspecjalizowanego w siłow-
niach parowych personelu oraz niska sprawność ogólna obiegu pary.  
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Rys. 9. Uproszczony schemat turboparowej siłowni gazowca [2] 
C – skraplacz, B – kocioł główny, HPT – turbina wysokiego ciśnienia, 
LPT – turbina niskiego ciśnienia. 

 
W pracy [5] analizie porównawczej poddano główne układy na-

pędowe typu DFSM i DFDE zbiornikowców LNG spełniających wy-
magania terminalu. Z powodu niewielkiej liczby statków spełniają-
cych warunki terminalu, napędzanych wolnoobrotowym, dwusuwo-
wym silnikiem spalinowym, nie ujęto ich w dalszej analizie.  

Wymagania terminalu spełnia 239 jednostek z napędem tur-
boparowym. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią gazowce o po-
jemności zbiorników w przedziale 120 – 160 tys. m3. Moc napędu 
głównego wynosząca od około 15 MW do 33MW umożliwia tym jed-
nostkom uzyskiwanie prędkości kontraktowych od 16 do 21,5 węzła. 
Dane te przedstawiono graficznie na rysunku 10. 

 

 
Rys. 10. Moc napędu głównego oraz prędkość kontraktowa gazow-
ców DFSM w zależności od pojemności zbiorników ładunkowych [5] 

 
Na rysunku 11 przedstawiono analogiczną zależność na wykre-

sie dla 95 jednostek z napędem DFDE, spełniających założenia pro-
jektowe terminalu. Pojemność gazowców tego typu wynosi od 150 – 
175 tys. m3. Moce siłowni okrętowych tych jednostek wynoszące naj-
częściej ok. 34 i 40 MW, pozwalają na uzyskanie prędkości kontrak-
towych w przedziale od około 18 do 21,5 węzła. Należy jednak za-
znaczyć, że silniki główne są wykorzystywane do napędu zarówno 
elektrycznych silników napędowych jak i innych urządzeń okręto-
wych, co jest przyczyną znacznie większej mocy całkowitej siłowni 
głównej w porównaniu z klasycznymi napędami turboparowymi.  

 

 
Rys. 11. Moc siłowni głównej i prędkość kontraktowa gazowców 
DFDE w zależności od pojemności zbiorników ładunkowych [5] 

PODSUMOWANIE 

Analiza danych przedstawionych na rysunkach 10 i 11 wykazuje, 
że obydwa rodzaje układów napędowych gazowców występują na 
jednostkach o pojemnościach ładunkowych w przedziale ok. 145 ÷ 
160 tys. m3. W celu zapewnienia warunków porównywalności ukła-
dów, wymagane byłoby rozpatrzenie jednostek o zbliżonej pojemno-
ści ładunkowej oraz prędkości kontraktowej. Wypracowania decyzji, 
co do wyboru zastosowania bardziej korzystnego napędu zbiorni-
kowca do transportu LNG do Polski, z dostępem przeładunkowym do 
portu w Świnoujściu, należało będzie dokonać w oparciu o wielokry-
terialną ocenę układów napędowych zbiornikowców LNG,   uwzględ-
niając wskaźniki energetyczne, masowo-gabarytowe, ekonomiczne i 
eksploatacyjne [8], a w dobie coraz bardziej surowych wymagań do-
tyczących ochrony środowiska, również wielkości określające ekolo-
giczne parametry siłowni gazowca. 
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Selection of LNG carriers’ power plants with ability  
of cargo operations in Swinoujscie LNG terminal 

The article formulates the design requirements for tankers 

operating in the Swinoujscie LNG terminal, and LNG carrier 

authorization procedure for liquefied gas unloading or load-

ing. Ecological requirements, determined by vessels’ operat-

ing in the Baltic Sea region, which according to MARPOL 

Convention is a special area of the marine environment and 

the atmosphere protection, were taken into account. LNG 

tankers’ propulsion plants with the ability to meet both types 

of requirements were chosen and the analysis of research re-

sults was carried out. 
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