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1.

WPROWADZENIE

LNG (Liquefied Natural Gas  st¹d skrót przyjêty w nomenklaturze fachowej na ca³ym wiecie) to skroplony gaz ziemny. Oczyszczony gaz ziemny zostaje skroplony i w stanie ciek³ym w temperaturze oko³o 162 oC (temperatura wrzenia LNG zale¿y od sk³adu
i wynosi od 166 oC do 157 oC) jest gotowy do magazynowania i transportu. Produkt
koñcowy musi spe³niaæ wymagania jakociowe dla LNG. LNG zajmuje jedynie 1/600 objêtoci wymaganej dla porównywalnej iloci gazu ziemnego w temperaturze i pod cinieniem normalnym. Ze wzglêdu na nisk¹ temperaturê zasadniczo LNG nie jest magazynowany pod cinieniem. Jest to bardzo czyste paliwo o liczbie oktanowej 130. Skroplony gaz
ziemny (LNG) jest bezbarwny, bezwonny, nie jest ¿r¹cy i nie ma w³asnoci koroduj¹cych.
Gaz ziemny (metan), a wiêc i LNG, nie jest toksyczny. Gêstoæ LNG (ciecz) zale¿y od sk³adu
i wynosi 430÷470 kg/m3, a wiêc LNG rozlany na wodzie, której gêstoæ to ok. 1000 kg/m3,
jako l¿ejszy, unosi siê na jej powierzchni. Metan nie rozpuszcza siê w wodzie.
Gêstoæ metanu (gaz) w niskiej temperaturze, bliskiej skropleniu (160 oC), to ok.
1,751 kg/m3 , a wiêc jego gêstoæ bezwzglêdna jest wiêksza od gêstoci powietrza. Podczas
rozprzestrzeniania gaz ten mo¿e siê kumulowaæ np. tu¿ nad powierzchni¹ gruntu. Metan
wraz ze wzrostem temperatury do wartoci ok. 110 oC (113 oC czysty metan) staje siê
l¿ejszy od powietrza i ³atwo poddaje siê procesom wentylacyjnym. W razie wycieku LNG
z urz¹dzeñ cinieniowych lub ruroci¹gów bêdzie siê on uwalnia³ do atmosfery. Proces ten
zwi¹zany jest z intensywnym mieszaniem siê LNG z powietrzem. W fazie pocz¹tkowej
du¿a czêæ LNG zawieraæ siê bêdzie w uwolnionej chmurze, pocz¹tkowo w postaci aerozolu. Nastêpnie w wyniku procesu mieszania z powietrzem nast¹pi jego stopniowe ulotnienie.
Granice wybuchowoci metanu w warunkach normalnych wynosz¹ od ok. 5% do ok. 15%.
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Wymagana infrastruktura przemys³owa LNG sk³ada siê przede wszystkim z instalacji do
skraplania gazu, terminala za³adunkowego, tankowców (metanowców) oraz terminala roz³adunkowego, w którym nastêpuje regazyfikacja do stanu lotnego. W terminalach LNG jest
dodatkowo magazynowany w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach magazynowych. Po skropleniu gaz (LNG) transportowany jest metanowcami do miejsca przeznaczenia.
Z kolei pracê terminala roz³adunkowego podzieliæ mo¿na na trzy podstawowe etapy:
roz³adunku, magazynowania i regazyfikacji. Przez etap roz³adunku nale¿y rozumieæ okres,
kiedy metanowiec jest zacumowany w czêci portowej terminalu odbiorczego i po³¹czony
ze zbiornikiem magazynowym tzw. portowymi ramionami prze³adunkowymi oraz ruroci¹giem roz³adunkowym. Pompy znajduj¹ce siê na metanowcu przepompowuj¹ w tym czasie LNG ze zbiorników tankowców do zbiorników magazynowych. Magazynowanie odbywa siê przy wykorzystaniu ró¿nego typu zbiorników magazynowych. Zbiorniki powinny
byæ tak skonstruowane, aby zapewniæ bezpieczne magazynowanie LNG w kriogenicznym
zakresie temperatur. Etap regazyfikacji polega na ogrzewaniu LNG w wymiennikach ciep³a
(odparowywaczach) a¿ do momentu przejcia LNG w fazê gazow¹ o parametrach zgodnych z przepisami i umo¿liwiaj¹cych dalszy transport gazu.
Terminal roz³adunkowy pod³¹czony jest do sieci gazowej, któr¹ przesy³any jest gaz
ziemny po wczeniejszym ustaleniu parametrów jakociowych (sk³adu) wt³aczanego do
sieci gazu (ewentualne mieszanie gazu).
Terminal LNG niezale¿nie od tego, czy odgrywa rolê eksportow¹ czy importow¹, ma
pewne sta³e cechy charakterystyczne decyduj¹ce o jego funkcjonalnoci. Ma okrelon¹
zdolnoæ prze³adunkow¹ oraz mo¿liwoæ obs³ugi okrelonej liczby metanowców. Lokalizacja terminalu uzale¿niona jest od lokalnych warunków. Wyró¿nia siê: terminale na otwartym morzu, terminale na akwenie os³oniêtym czy te¿ terminale na rzekach. I tak, aby terminal zosta³ wybudowany na otwartym morzu jego lokalizacja musi byæ poprzedzona analiz¹
procesu falowania oraz badaniami hydraulicznymi w obrêbie podejcia i stanowiska prze³adunkowego. Terminal wymaga równie¿ dodatkowej os³ony od fal. Terminal na akwenach
os³oniêtych nie wymaga dodatkowej os³ony falochronem, ale w tym przypadku konieczne
jest przeprowadzenie badañ wp³ywu wiatru i p³ywów morskich. Terminale rzeczne projektuje siê z uwzglêdnieniem warunków pr¹dowych, jak równie¿ wp³ywu s³odkiej wody,
w tym jej wiêkszej podatnoci na zamarzanie.
2.

MAGAZYNOWANIE LNG

Magazynowanie LNG konieczne jest zarówno na etapie jego za³adunku, jak i roz³adunku. Osi¹ga siê to przez zastosowanie odpowiednich materia³ów do budowy zbiorników
i urz¹dzeñ, a tak¿e wykonanie prawid³owego i odpowiedniego projektu technicznego na
ka¿dym etapie technologicznym. Sporód najczêciej stosowanych materia³ów wymieniæ
mo¿na m.in. austenityczne stale nierdzewne, stopy aluminiowe, stopy niklowe, posiadaj¹ce
odpowiedni¹ wytrzyma³oæ udarow¹ w temperaturach poni¿ej 60 oC. Mog¹ byæ stosowane równie¿ niektóre materia³y polimeryczne, np. teflon i ¿ywice epoksydowe zbrojone w³óknem szklanym czy te¿ materia³y ceramiczne. Stal, z której wykonuje siê zbiorniki
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wewnêtrzne, jest odporna na kruche pêkania w niskich temperaturach i posiada zdolnoæ
hamowania propagacji pêkniêæ. Charakteryzuje siê nisk¹ zawartoci¹ fosforu, siarki i wêgla
dla unikniêcia spadku udarnoci w strefie wp³ywu ciep³a z³¹cza spawanego. Od wewn¹trz
zbiornik uszczelnia cienka falista membrana. Dziêki falistej formie membrana mo¿e ³atwo
przenosiæ naprê¿enia wynikaj¹ce z du¿ej ró¿nicy temperatur pomiêdzy otoczeniem zbiornika i magazynowanym skroplonym gazem.
Na podwieszane dachy zbiorników wewnêtrznych stosuje siê aluminium. Zbiorniki
zewnêtrzne zbudowane s¹ najczêciej ze stali wêglowej lub z betonu sprê¿onego. Prawid³owy dobór materia³ów, a tak¿e stosowanie odpowiednich metod ich ³¹czenia decyduj¹ o bezpiecznej i d³ugotrwa³ej pracy zbiorników.
Konstrukcje zbiorników LNG s¹ ró¿ne, w zale¿noci od ich pojemnoci, cinienia roboczego, lokalizacji, przyjêtych systemów sterowania i bezpieczeñstwa oraz zastosowanych norm okrelaj¹cych technologiê budowy.
Ogólnie konstrukcja zbiornika przypomina termos posadowiony na p³ycie fundamentowej odpowiednio zaizolowanej i podgrzewanej. Konstrukcja p³yty fundamentowej zbiornika
zale¿y od struktury geologicznej terenu, na którym jest umieszczony. Powinien byæ on wyposa¿ony w system kontroli i zabezpieczeñ w celu zagwarantowania bezpiecznej eksploatacji.
Istotnym elementem konstrukcji zbiornika LNG jest jego izolacja termiczna. Zastosowane materia³y izolacyjne powinny zapewniaæ jak najmniejsz¹ przewodnoæ termiczn¹.
Dno zbiornika jest izolowane szk³em spienionym ( foam-glass). Przestrzeñ pomiêdzy cylindryczn¹ czêci¹ zbiornika wewnêtrznego i zewnêtrznego wype³nia siê perlitem ekspandowanym. Do izolacji dachu zbiornika wewnêtrznego stosuje siê w³ókno szklane lub perlit
ekspandowany.
Ze wzglêdu na bardzo nisk¹ temperaturê (rzêdu 162 oC) zbiorniki s³u¿¹ce do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej s¹ doæ specyficznymi konstrukcjami.
Najbardziej ogólnie mo¿na je podzieliæ na trzy kategorie: zbiorniki naziemne, znajduj¹ce
siê czêciowo w gruncie i podziemne.
W praktyce znalaz³y zastosowanie nastêpuj¹ce typy zbiorników naziemnych:
 zbiornik stalowy bez zewnêtrznej obudowy ochronnej SCT (single containment tank)
 zewnêtrzny p³aszcz zbiornika wykonany jest ze stali wêglowej, za wewnêtrzny ze
stali niklowej, która nie zmienia swoich w³asnoci w niskich temperaturach; zbiornik
umieszczony jest w specjalnym wykopie na wypadek wycieku gazu skroplonego;
 zbiornik stalowy z dodatkowym betonowym p³aszczem ochronnym DCT (double containment tank)  konstrukcjê tê mo¿na scharakteryzowaæ jako klasyczny zbiornik SCT
otoczony specjaln¹, otwart¹ od góry obudow¹ wykonan¹ ze sprê¿onego betonu, która
ma zapewniæ bezpieczne sk³adowanie gazu skroplonego na wypadek awarii zbiornika
wewnêtrznego;
 zbiornik stalowy z zewnêtrznym (szczelnym) p³aszczem betonowym FCT ( full containment tank)  konstrukcja tego typu zbiornika jest podobna do dwóch poprzednich
z t¹ ró¿nic¹, ¿e konstrukcja zbiornika zewnêtrznego to korpus i dach w formie kopu³y
wykonane ze wstêpnie sprê¿onego betonu.
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3.

TRANSPORT MORSKI LNG  METANOWCE

Transport p³ynnego gazu od wytwórcy do importera odbywa siê z regu³y drog¹ morsk¹
za pomoc¹ statków do transportu gazu, potocznie nazywanych metanowcami. Metanowiec to statek przeznaczony do przewozu gazu ziemnego w stanie skroplonym i w niskiej
temperaturze, poni¿ej 161,5 oC (w przypadku LNG), w izolowanych zbiornikach dzia³aj¹cych na podobnej zasadzie jak termos. Statki te maj¹ podwójne kad³uby. Zbiorniki
do przewozu gazu skroplonego przystosowane s¹ do pracy w niskich temperaturach. S¹
one bezcinieniowe lub niskocinieniowe. Podwójny kad³ub statku pozwala unikn¹æ
wycieków gazu oraz przebicia zbiornika w przypadku zderzenia z inn¹ jednostk¹. Typowy wspó³czesny statek do transportu LNG ma oko³o 300 m d³ugoci, 43 m szerokoci i oko³o 12 m zanurzenia. Metanowce ró¿ni¹ siê wielkoci¹ ³adunku i maj¹ pojemnoæ 1000÷266 000 m3, przy czym wiêkszoæ wspó³czesnych tankowców ma pomiêdzy
125 000 m3 a 150 000 m3 pojemnoci. rednia pojemnoæ przestrzeni ³adunkowej to oko³o
140 000 m3 (64 000 ton ³adunku LNG). S¹ w stanie rozwijaæ prêdkoæ 19÷21 wêz³ów
w wodach otwartych.
Obecnie stosowane metanowce wyposa¿one s¹ w jedn¹ z trzech konstrukcji zbiorników na gaz skroplony:
1) Zbiorniki kuliste wykonane w technologii norweskiej firmy Kvaerner  Moss. Zbiorniki te nie s¹ czêci¹ konstrukcji kad³uba statku. Ustawiane s¹ i mocowane do specjalnych elementów przytwierdzonych do kad³uba wewnêtrznego. Wewnêtrzna warstwa
zbiornika zbudowana z aluminium lub jego stopu, ob³o¿ona jest zewn¹trz warstw¹ izolacji zamkniêtej w stalowej sferycznej skorupie.
2) Zbiorniki membranowe wykonane wg. francuskiej technologii Gas Transport, Technigas. Wewnêtrzna ciana zbiornika jest cienk¹ membran¹ wykonan¹ z niskowêglowej
stali nierdzewnej lub stopu (inwar) z wysok¹ zawartoci¹ niklu spoczywaj¹c¹ na mocnej izolacji, która oparta jest z kolei na konstrukcji statku.
3) Zbiorniki systemu IHI (prismatic tank), CS1 (nowy system ³¹cz¹cy rozwi¹zania powy¿szych GT i TG)  technologie japoñskie.
Rozwi¹zania te maj¹ swoje wady i zalety. Zbiorniki kuliste s¹ zbiornikami samononymi, opartymi na podwójnym dnie statku i mocowanymi do konstrukcji kad³uba. Poszycie
zbiornika wykonywane jest ze stali chromoniklowej lub ze stopów aluminium. Spawanie
konstrukcji zbiorników wymaga du¿ej dok³adnoci i odpowiedniego oprzyrz¹dowania.
Spawanie blach odbywa siê technologi¹ MIG obustronnie z czêciowym wyciêciem grani.
Zbiornik jest izolowany cieplnie, a czêæ górna pokryta jest dodatkowo p³aszczem ochronnym. Przestrzeñ pomiêdzy zbiornikiem i p³aszczem jest monitorowana pod wzglêdem
zawartoci metanu. W centralnej czêci zbiornika znajduje siê wie¿a, w której umieszczone
s¹ pompy i czêæ aparatury steruj¹cej. Zbiorniki tego typu s¹ ³atwiejsze do monitorowania
i ewentualnych napraw. Kszta³t zbiorników, kulisty lub zbli¿ony do kuli, nie pozwala wype³niæ ca³ej objêtoci kad³uba skroplonym gazem. Zbiorniki kuliste uwa¿a siê za bezpieczniejsze.
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Z kolei zbiornik membranowy, inaczej ³adownia statku, jest pokryty od wewn¹trz
warstw¹ izolacji cieplnej (poliuretan) oraz, od strony ³adunku, blach¹ ze stali wysokostopowej (INVAR). Stosuje siê tak¿e konstrukcje wielowarstwowe z w³ókna szklanego i folii
aluminiowej. Statki, w których znajduj¹ siê zbiorniki membranowe, maj¹ podwójny kad³ub. Ten typ zbiorników pozwala na pe³ne wykorzystanie przestrzeni kad³uba do nape³nienia LNG, jednak w przypadku powstania nieszczelnoci niezmiernie trudno jest zlokalizowaæ uszkodzenie. Przestrzeñ pomiêdzy membranami jest monitorowana ze wzglêdu na
obecnoæ metanu.
Wród nowych technologii obecnie stosowanych jest tzw. system FLNG (Floating
LNG). Jest to technologia umo¿liwiaj¹ca eksploatacjê przybrze¿nych niewielkich z³ó¿ gazu
ziemnego, których udostêpnianie wraz z transportem ruroci¹gowym wyeksploatowanego
gazu na l¹d dotychczasowymi metodami by³oby nieop³acalne. Metoda ta ³¹czy technologie
podmorskiej eksploatacji z³ó¿ i platform LNG-FPSO (LNG Floating Production Storage
Offloading). System FLNG sk³ada siê z platformy morskiej LNG FPSO do produkcji
(skraplania) gazu  metanowca do transportu LNG  platformy FSRU (Floating Storage
Regasification Unit) zacumowanej na morzu lub w strefie przybrze¿nej, gdzie LNG jest
magazynowany, regazyfikowany i w dalszej kolejnoci transportowany ruroci¹gami podmorskimi na l¹d.
System FSRU mo¿e równie¿ wspó³pracowaæ z systemem LNG ATB (LNG Articulated
Tug and Barge), a wiêc z wykorzystaniem holowników i barek dostosowanych do magazynowania i transportu LNG. Ta technologia mo¿e byæ stosowana jednak tylko na ma³¹ skalê
przy realizacji niewielkich projektów LNG (pojemnoæ barek  zbiorników waha siê od
1500 m3 do 10 000 m3).
Do technologii nowej generacji w transporcie morskim LNG zaliczyæ mo¿na projekt
znany jako HS-LNGC (High Speer LNG Carrier) polegaj¹cy na przystosowaniu i zwiêkszeniu prêdkoci metanowców do ok. 60 wêz³ów z ok. 19 wêz³ów obecnie. Spowodowa³oby to zmniejszenie o ok. dwie trzecie liczby statków w ³añcuchu dostaw LNG.
4.

ROZ£ADUNEK LNG

Przepompowywanie LNG ze zbiorników metanowców do zbiorników terminalu odbiorczego jest jednym z wa¿niejszych elementów w systemie dostaw gazu w postaci skroplonej. Proces ten przebiega przy udziale pomp zajduj¹cych siê na pok³adzie tankowców.
Ka¿da taka jednostka wyposa¿ona jest w dwa rodzaje pomp. S¹ to wysoko wydajne pompy
g³ówne, s³u¿¹ce do przepompowania LNG do zbiorników magazynowych, oraz mniejsze
pompy podtrzymuj¹ce nisk¹ temperaturê w zbiornikach metanowców. Wydajnoci tych
urz¹dzeñ s¹ ró¿ne, ale najczêciej wahaj¹ siê w przedzia³ach 1200÷1400 m3/h w przypadku
pomp g³ównych i 40÷50 m3/h w tzw. spray pumps.
Ca³kowita pojemnoæ zbiorników najbardziej typowych metanowców LNG to 130 000 m3.
Przepompowanie takiej iloci cieczy wymaga nak³adu energii rzêdu 3000 kW. Prawie ca³a
ta energia przechodzi w ciep³o i jest absorbowana przez LNG. Taka iloæ zaabsorbowanego
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ciep³a powoduje ogrzanie cieczy zgromadzonej w zbiorniku o ok. 0,5 oC. Aby utrzymaæ temperaturê, skorelowan¹ z cinieniem w zbiorniku, na sta³ym poziomie, czêæ LNG musi ulec
odparowaniu.
Strefê roz³adunku ze zbiornikiem magazynowym terminalu odbiorczego ³¹czy ruroci¹g roz³adunkowy, a dok³adnie uk³ad dwóch ruroci¹gów. W okresie pomiêdzy kolejnymi
roz³adunkami uk³ad ten powinien byæ utrzymywany w mo¿liwie niskiej temperaturze. Proces roz³adunku poprzedza wiêc dodatkowe sch³odzenie ruroci¹gu. Osi¹ga siê to najczêciej
przez przes³anie pewnej niedu¿ej iloci gazu w postaci skroplonej do strefy roz³adunku jednym ruroci¹giem i jej powrót do strefy przeróbki gazu drugim ruroci¹giem.
Konfiguracja ruroci¹gów mo¿e byæ dwojaka:
1) jeden ruroci¹g wiêkszy (32÷36 cali), którym transportowana jest wiêkszoæ LNG,
z niewielk¹ iloci¹ transportowan¹ tzw. ruroci¹giem recyrkulacyjnym (10÷12 cali);
2) dwa identyczne ruroci¹gi (24 ÷26 cali) o zbli¿onych wydatkach.
Ruroci¹g roz³adunkowy jest bardzo dobrze izolowany cieplnie. Wielkoci ciep³a wnikaj¹cego przez powierzchniê takiego ruroci¹gu (w odniesieniu do 1 m2) s¹ bardzo ma³e.
Jednak bior¹c pod uwagê jego d³ugoæ, która niekiedy przekracza kilka kilometrów, okazuje siê, ¿e iloæ ciep³a ma zasadnicze znaczenie. Iloci metanu, który odparowuje w wyniku
dop³ywów ciep³a na 1 km d³ugoci takiego ruroci¹gu mog¹, zale¿nie od rodzaju izolacji
cieplnej, osi¹gaæ wartoci 1100÷11 000 kg/h.
Pary powracaj¹ce do zbiorników metanowców wp³ywaj¹ na wielkoæ tzw. odparowanego metanu (Boil-Off Rate). Podczas roz³adunku tankowca w terminalu odbiorczym du¿e
iloci p³ynnego gazu s¹ wyt³aczane z jego zbiorników w bardzo krótkim czasie, co powoduje powstanie lokalnego podcinienia. ¯eby temu przeciwdzia³aæ i utrzymywaæ cinienie robocze w zbiornikach na sta³ym poziomie, wyt³aczany LNG zastêpowany jest przez metan.
Czêæ zapotrzebowania na gaz do wype³nienia zbiorników pokrywana jest przez pary, które
odparowa³y podczas podró¿y, ale pozosta³¹ czêæ nale¿y dostarczyæ z zewn¹trz. Brakuj¹c¹
iloæ gazu dostarcza siê z terminalu odbiorczego specjalnym ruroci¹giem okrelanym jako
vapour return line. W przeciwieñstwie do ruroci¹gu roz³adunkowego gazoci¹g ten nie
jest utrzymywany w niskiej temperaturze, dlatego przep³ywaj¹cy nim gaz zanim trafi do
zbiorników tankowców, jest odpowiednio sch³adzany.
Na rysunku 1 przedstawiono kierunki przep³ywu zarówno LNG, jak i BOG, czyli tzw.
gazu upustowego (Boil-Off Gas). Gaz upustowy inaczej odparowany (BOG) powstaje na
skutek dop³ywu ciep³a z otoczenia, odparowuj¹c w ruroci¹gach, zbiornikach, wymiennikach, skruberach itd. w ilociach ok. 0,05÷0,1% na dobê ciek³ego LNG obecnego w urz¹dzeniach na terminalu. Nastêpnie jako faza gazowa towarzyszy operacjom z ciek³ym LNG.
Jak widaæ na schemacie, gaz jako BOG zawracany jest do zbiorników roz³adowywanego metanowca w celu wyrównania cinieñ lub kierowany do tzw. linii BOG w celu wykorzystania go w innych procesach. Mo¿e ostatecznie byæ równie¿ spalany w pochodni. Linia
przep³ywu BOG jest drugim obok linii przep³ywu ciek³ego LNG g³ównym ci¹giem technologicznym w terminalu LNG.
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Rys. 1. Uproszczony schemat procesów technologicznych zachodz¹cych w terminalu LNG
(rys. A. Szczepañski)

Operacje na terminalu LNG s¹ wykonywane w specyficznych warunkach wynikaj¹cych z:
 znacznej koncentracji du¿ej iloci energii zawartej i zmagazynowanej w skroplonym
gazie ziemnym,
 pracy urz¹dzeñ w niskich temperaturach (temperatura LNG wynosi 160 oC, a temperatura BOG ok. 120 oC).
Technologia prze³adunku
Baza prze³adunku gazów skroplonych jest umieszczona na bezporednim zapleczu l¹dowym portu prze³adunkowego. Prze³adunek LNG odbywa siê za porednictwem ramion
prze³adunkowych z napêdem hydraulicznym, wykonanych ze stali niklowej 9%. Skroplony
gaz ziemny przesy³any jest izolowanymi ruroci¹gami do uk³adu stacjonarnych zbiorników
magazynowych usytuowanych w odleg³oci 1000÷1500 m od nadbrze¿a roz³adunkowego.
Ruroci¹gi po³¹czeniowe znajduj¹ siê na estakadzie i wyposa¿one s¹ w kompensatory przejmuj¹ce naprê¿enia wzd³u¿ne, liniowe, wynikaj¹ce z ró¿nicy temperatur. Ruroci¹gi s¹ izolowane termicznie za pomoc¹ poliuretanu b¹d pró¿niowo w uk³adzie rura w rurze. Zbiorniki
magazynowe s¹ wykonywane zgodnie z norm¹ PN-EN 14620-1:2006. Roz³adunek dokonywany jest za pomoc¹ pomp, w jakie wyposa¿ony jest statek.
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Technologia przewozu LNG nie ogranicza siê tylko do za³adunku oraz roz³adunku
skroplonego gazu, ale obejmuje równie¿ operacje, podczas których zbiorniki musz¹ byæ
nape³niane gazem obojêtnym lub opró¿niane z niego b¹d poddawane procesom odparowania gazu.
Technologia wy³adunku
Podczas operacji wy³adunku metanowiec zacumowany jest za pomoc¹ automatycznych urz¹dzeñ cumowniczych przy pirsie roz³adunkowym wchodz¹cym w sk³ad nabrze¿a
do prze³adunków LNG. W trakcie roz³adunku skroplony gaz ziemny jest wypompowywany
ze statku za pomoc¹ pomp okrêtowych i przesy³any do zbiorników magazynowych na l¹dzie. Aby zapobiec stwarzaniu pró¿ni wewn¹trz zbiorników na tankowcu spowodowanej
nag³ym zmniejszaniem siê objêtoci cieczy, nale¿y doprowadziæ do nich równowa¿n¹ objêtoæ gazu. Odparowanie gazu wewn¹trz zbiorników jest spowodowane przenikaniem ciep³a
poprzez ciany, a tak¿e przekazywaniem pewnej iloci ciep³a przez silnik napêdzaj¹cy
pompê zanurzeniow¹. Roz³adunek jest prowadzony ramionami roz³adunkowymi ciek³ego
gazu, wykonanymi z nierdzewnej stali niklowej o napêdzie hydraulicznym. D³ugoæ ramienia wynosi najczêciej ok. 20 m.
Skroplony gaz ziemny jest przesy³any, jak ju¿ wspomniano, przez kolektor roz³adunkowy i równoleg³y ruroci¹g recyrkulacyjny. Opary BOG, które wytworzy³y siê podczas
nape³niania zbiornika, wysy³ane s¹ powrotnie na statek. Jedno z ramion roz³adunkowych
jest ramieniem hybrydowym, które mo¿e zostaæ wykorzystane jako ramiê powrotne gazu
w momencie, gdy ramiê powrotu oparów nie pracuje. W pocz¹tkowej fazie roz³adunku,
w wyniku sch³odzenia ruroci¹gu roz³adowczego na króæcach do nape³nienia zbiornika wystêpuje zwiêkszone gwa³towne odparowanie. Ni¿sze cinienie w zbiornikach pozwala na
utrzymanie odpowiedniego w nich cinienia na wypadek powstania wiêkszej iloci gazu
odparowanego (BOG). W pocz¹tkowym etapie wy³adunku, po przy³¹czeniu ramion roz³adowczych do manifoldów statku, bêdzie on wykorzystany do ch³odzenia ramion roz³adunkowych oraz urz¹dzeñ pomocniczych w pirsie. Do tego etapu wykorzystuje siê znajduj¹cy
siê na platformie roz³adunkowej zbiornik skroplin oraz sch³adzacz, w którym ród³em zimna jest LNG. W tym samym momencie aparaty te bêd¹ wykorzystywane do zapewnienia
w³aciwej, odpowiednio niskiej temperatury powracaj¹cych na statek oparów.
Po operacji ch³odzenia pompy umiejscowione na statku zaczynaj¹ t³oczyæ LNG do
zbiorników, a okrelona iloæ oparów wraca na statek, przechodz¹c wczeniej przez zbiornik skroplin w celu eliminacji porywanych przez gaz kropel LNG. Po zakoñczonej procedurze roz³adunku LNG z ramion roz³adunkowych jest odprowadzany do zbiornika skroplin, a ca³y system zostaje przep³ukany azotem i od³¹czony od statku. Stanowisko roz³adunkowe jest po³¹czone z terminalem izolowanymi ruroci¹gami, wykonanymi z materia³ów
kriogenicznych. Ich izolacja jest tak projektowana, aby na jej zewnêtrznej powierzchni nie
nastêpowa³o wykraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu. W czêci morskiej ruroci¹gi
prowadzone s¹ po estakadzie biegn¹cej wzd³u¿ falochronu os³onowego, a w czêci l¹dowej
po nadziemnej estakadzie umiejscowionej na betonowych s³upach. Ruroci¹gi s¹ wyposa¿o514

ne w aparaturê odcinaj¹c¹, regulacyjn¹, zabezpieczaj¹c¹, aparaturê kontrolno-pomiarow¹
i instalacje detekcji wycieków LNG.
5.

REGAZYFIKACJA LNG
Odparowywacze skroplonego gazu podzieliæ mo¿na na nastêpuj¹ce typy:






Open Rack Vaporizers (ORV),
Submerged Combustion Vaporizers (SCV),
Shell and Tube (STV),
Ambient Air Vaporizers (AAV):
 Direct Ambient Air Vaporizers
° Direct Natural Draft Ambient Air Vaporizer,
° Direct Forced Draft Ambient Air Vaporizer,
 Indirect Ambient Air Heat Exchanger with Heat Transfer Fluid (AAV-HTF).

System ORV wykorzystuje wodê morsk¹ jako jedyne ród³o ciep³a, woda morska jest
dostarczana za pomoc¹ pomp do sieci wodnej, a nastêpnie sp³ywa grawitacyjnie przez
ocynkowane rury aluminiowe, oddaj¹c ciep³o i ogrzewaj¹c p³yn¹cy wokó³ paneli LNG. Nastêpnie woda jest zrzucana z powrotem do morza. SCV projektuje siê jako wymienniki
z zastosowaniem paliw gazowych pod niskim cinieniem, wykorzystuj¹c opary gazu
(BOG). Gazy spalinowe przep³ywaj¹ przez stalowe rury zanurzone w k¹pieli wodnej,
w której znajduj¹ siê równie¿ przewody rurowe z LNG. Do uruchomienia dmuchawy powietrza do spalania, a tak¿e pomp obiegowych wody konieczna jest energia elektryczna.
Produkty spalania, po och³odzeniu w ³ani wodnej, s¹ odprowadzane do atmosfery przez
przewody spalinowe. W systemie STV jako czynnik grzewczy mo¿e byæ u¿yta woda morska lub rzeczna. Istnieje wiele odmian tej konstrukcji z bezporednim lub porednim ogrzewaniem. Energia elektryczna jest u¿ywana do uruchomienia pomp obiegowych. Z kolei
system HIAAV pobiera ciep³o z powietrza lub ciep³o ze spalin silnika lub turbiny gazowej
i nie jest przy tym wymagana woda morska. System Direct AAV przekazuje ciep³o z otoczenia na LNG poprzez powierzchniê wymiany ciep³a w wymienniku. Regazyfikatory IAAV
przekazuj¹ ciep³o z powietrza atmosferycznego do p³ynu poredniego, który z kolei przenosi ciep³o do LNG poprzez oddzielny wymiennik ciep³a.
Obecnie w terminalach roz³adunkowych LNG najpopularniejsze s¹ dwa typy odparowywaczy: ORV i SCV.
ORV (Open Rack Vaporizers) to wymienniki ogrzewane wod¹ morsk¹. W wymiennikach tych woda morska sp³ywa grawitacyjnie przez ocynkowane rury aluminiowe, oddaj¹c
ciep³o i ogrzewaj¹c p³yn¹cy wokó³ paneli LNG.
Woda sp³ywaj¹c z przewodów aluminiowych gromadzi siê w zbiorniku, sk¹d ruroci¹giem zrzucana jest do morza. Przed wykorzystaniem w wymiennikach woda morska powinna zostaæ oczyszczona z wszelkiego typu zawiesin i zanieczyszczeñ sta³ych. Musi równie¿
spe³niaæ wymagania dotycz¹ce jakoci, tzn. nie mo¿e zawieraæ metali ciê¿kich, pH wody
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powinno zawieraæ siê pomiêdzy 7,5 a 8,5, jonów chloru (Cl) nie powinno byæ wiêcej ni¿
0,05 ppm. Temperatura wody morskiej powinna byæ wy¿sza od +5 oC. Do ochrony przed
tworzeniem siê form biologicznych w przewodach rurowych konieczne jest nieznaczne
chlorowanie wody (0,2÷2,0 ppm). Zrzucana z powrotem do morza woda ma temperaturê
z regu³y o 5÷12 oC ni¿sz¹ od temperatury w morzu, co w ogólnym bilansie ilociowym nie
powinno stanowiæ wiêkszego zagro¿enia dla rodowiska.
Odparowywacze typu ORV ze wzglêdu na prostotê technologii i nisk¹ awaryjnoæ nale¿¹ do najczêciej stosowanych w wiecie. Pomimo wy¿szych kosztów budowy koszty
eksploatacyjne s¹ najni¿sze w porównaniu z innymi tego typu instalacjami.
SCV (Submerged Combustion Vaporizers) to wymienniki wykorzystuj¹ce temperaturê
gazów spalinowych. W wymiennikach tych proces technologiczny polega na spalaniu strumienia gazu przy u¿yciu najczêciej jednego du¿ego palnika. Nastêpnie gor¹ce gazy spalinowe przep³ywaj¹ przez stalowe rury zanurzone w k¹pieli wodnej, w której znajduj¹ siê
równie¿ przewody rurowe z LNG.
Najwiêksze obecnie jednostki SCV maj¹ przepustowoæ rzêdu ok. 120 t/h. SCV maj¹
wysokie koszty eksploatacji, jednak dosyæ niskie koszty budowy i wysok¹ sprawnoæ ciepln¹ (>95%). Wad¹ jest równie¿ zwi¹zana ze spalaniem emisja w spalinach CO2, CO i NOX.
Ewentualne zastosowanie katalizatorów znacznie podwy¿sza koszty eksploatacyjne.
Inne typy odparowywaczy stosowane s¹ znacznie rzadziej w terminalach roz³adunkowych LNG. Najbardziej znane omówiono poni¿ej.
STV (Shell and Tube Vaporizers)  tu wymiennikami ciep³a s¹ specjalnie zaprojektowane instalacje, skladaj¹ce siê z obudowy i zespo³ów przewodów rurowych, wykorzystuj¹ce ciep³o pobrane z uk³adu wydechowego turbin gazowych. Ciep³o to odbierane jest przez
medium grzewcze i poprzez wymianê ciep³a ogrzewane jest medium porednie (np. propan,
izobutan, freon, amoniak), wykorzystywane do odparowania LNG. Jako czynnik grzewczy
mo¿e byæ u¿yta woda morska, woda rzeczna lub mieszanina glikolu i wody.
CHP-SCV (Combined Heat and Power Unit  Submerged Combustion Vaporizers)
stanowi¹ wymienniki do regazyfikacji LNG w po³¹czeniu z instalacjami kogeneracyjnymi
do produkcji energii. Ten typ technologii pozwala uzyskaæ nie tylko dodatkowe rodzaje
energii, ale i wysok¹ sprawnoæ ca³ego procesu, ograniczaj¹c przez to szkodliw¹ emisjê
CO2, NOX i CO.
AAV (Ambient Air Vaporizers) s¹ to systemy wymienników czerpi¹ce ciep³o do odparowania LNG z powietrza atmosferycznego. Istniej¹ dwie metody przekazywania ciep³a do
LNG od powietrza: bezporednia i porednia. W typowych wymiennikach skroplony gaz
ziemny przep³ywa przez rurki o ma³ych rednicach, bêd¹cych w kontakcie z przep³ywaj¹cym pomiêdzy nimi, w sposób naturalny lub wymuszony, powietrzem. Rurki zazwyczaj
wyposa¿one s¹ w elementy aluminiowe zwiêkszaj¹ce powierzchnie wymiany ciep³a.
Metody te stosowane s¹ wy³¹cznie w terminalach dzia³aj¹cych w ciep³ym i suchym
klimacie. Gwarancj¹ prawid³owej pracy takiej instalacji jest nie tylko wysoka temperatura powietrza, ale i ograniczenie powstawania zbyt du¿ych iloci szronu i lodu na wymiennikach.
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Regazyfikatory typu AAV o bezporednim dzia³aniu  istniej¹ dwa rodzaje odparowywaczy AAV. S¹ to:
 Natural Draft AAV  system ten oparty jest na wietrze i naturalnych ruchach powietrza, które przep³ywa miêdzy rurkami i o¿ebrowaniem wymienników ciep³a. Gor¹ce
powietrze kontaktuj¹c siê z rurkami zawieraj¹cymi LNG ch³odnieje i staje siê gêstsze,
a nastêpnie opada na dó³ wymiennika ciep³a. W wyniku tego ciep³e powietrze unosi siê
ku górze jednostki. Temperatura gazu wylotowego z instalacji AAV jest zale¿na nie
tylko od warunków otoczenia, ale równie¿ od innych czynników, takich jak czas pracy
czy liczba urz¹dzeñ w eksploatacji.
 Forced Draft AAV  w tym systemie przep³yw powietrza do urz¹dzenia jest kontrolowany przez wentylatory w górnej czêci parownika. Urz¹dzenia mog¹ byæ wyposa¿one w os³ony, które s¹ tak zaprojektowane, aby przep³yw powietrza przez wymiennik
nastêpowa³ bezporednio. Ten system jest o 1,7 razy bardziej wydajny ni¿ system
Natural Draft AAV, gdy¿ wentylatory pompuj¹ przez rury wymiennika rednio o 1,7
razy wiêcej powietrza.
AAV-HTF (Ambient Air Vaporizer  Heat Transfer Fluid) s¹ to wymienniki AAV wykorzystuj¹ce metodê poredni¹ przekazywania ciep³a. W wymianie ciep³a poredniczy tu
medium grzewcze, tak wiêc zazwyczaj jest to po³¹czenie metody AAV z metod¹ STV,
z tym wyj¹tkiem, ¿e gazy spalinowe z turbiny zastêpuje powietrze atmosferyczne.
Po regazyfikacji i ustaleniu parametrów jakociowych gaz kierowany jest do systemu
przesy³owego.
6.

BEZPIECZEÑSTWO TECHNICZNE W OPERACJACH LNG

W przemyle LNG (skroplonego gazu ziemnego) wystêpuj¹ w wiêkszoci te same zagro¿enia co w innych dziedzinach dzia³alnoci przemys³owej i w zwi¹zku z tym obowi¹zuj¹ w nim podobne zasady bezpieczeñstwa. Aby zmniejszyæ mo¿liwoæ zagro¿eñ zawodowych oraz zapewniæ ochronê ludzi i rodowiska naturalnego, w najbli¿szym s¹siedztwie
instalacji LNG musz¹ funkcjonowaæ ró¿nego typu systemy ograniczania ryzyka. Jak w ka¿dej bran¿y, tak i w przemyle LNG operatorzy musz¹ stosowaæ siê do wszelkich odpowiednich przepisów krajowych i zarz¹dzeñ.
Oprócz rutynowych zasad bezpieczeñstwa dzia³alnoci przemys³owej wprowadza siê
szczególne zasady ochrony. Wielopoziomow¹ ochron¹ zintegrowan¹ ze standardami bran¿owymi i przepisami objête s¹ cztery krytyczne obszary bezpieczeñstwa. W ca³ym ³añcuchu przemys³owym LNG: produkcji, skraplania i transportu, magazynowania i regazyfikacji, stosowane s¹ cztery stopnie bezpieczeñstwa  pierwszy i drugi poziom zabezpieczenia,
systemy ochronne i odleg³oci bezpieczne.
Pierwszy poziom zabezpieczenia (primary containment). Pierwszym i najwa¿niejszym wymogiem jest zapewnienie bezpiecznego zmagazynowania LNG. Osi¹ga siê to
przez zastosowanie odpowiednich materia³ów do budowy zbiorników i urz¹dzeñ, a tak¿e
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prawid³owe wykonanie odpowiedniego projektu technicznego na ka¿dym etapie technologicznym.
Sporód najczêciej stosowanych materia³ów wymieniæ mo¿na m.in. austenityczne
stale nierdzewne, stopy aluminiowe czy stopy niklowe posiadaj¹ce odpowiedni¹ wytrzyma³oæ udarow¹ w niskich temperaturach. Mog¹ byæ stosowane równie¿ niektóre materia³y
polimeryczne, np. teflon i ¿ywice epoksydowe zbrojone w³óknem szklanym czy te¿ materia³y ceramiczne. Stal, z której wykonuje siê zbiorniki wewnêtrzne, powinna byæ odporna
na kruche pêkania w niskich temperaturach oraz posiadaæ zdolnoæ hamowania propagacji
pêkniêæ. Powinna siê równie¿ charakteryzowaæ nisk¹ zawartoci¹ fosforu, siarki i wêgla
w celu unikniêcia spadku udarnoci w strefie wp³ywu ciep³a z³¹cza spawanego.
Dachy zbiorników wewnêtrznych s¹ lekkie, wykonuje siê je najczêciej z aluminium.
Zbiorniki zewnêtrzne zbudowane s¹ z regu³y ze stali wêglowej lub z betonu sprê¿onego.
Prawid³owy dobór materia³ów, a tak¿e stosowanie odpowiednich metod ich ³¹czenia decyduje o bezpiecznej i d³ugotrwa³ej pracy zbiorników.
Drugi poziom zabezpieczenia (secondary containment). Ten poziom ochrony gwarantuje, ¿e w przypadku wyst¹pienia nieszczelnoci lub wycieku LNG nast¹pi jego odizolowanie i zabezpieczenie. Na l¹dzie mog¹ byæ stosowane np. groble lub wa³y ziemne wokó³
p³ynnych zbiorników, do wychwytywania produktu w przypadku wycieku. Wysokoæ wa³ów towarzysz¹cych instalacjom, budowanych po 1980 r., przekracza z regu³y 8 m.
W niektórych instalacjach zewnêtrzny zbiornik otacza w³aciwy zbiornik wewnêtrzny
zawieraj¹cy LNG. Zewnêtrzne systemy maj¹ objêtoæ znacznie przekraczaj¹c¹ objêtoci
zbiornika w³aciwego. Przy takim rozwi¹zaniu eliminuje siê koniecznoæ budowy grobli
i wa³ów.
Systemy ochronne (safeguard systems). Na trzecim poziomie ochrony celem jest minimalizacja czêstotliwoci wycieków LNG oraz ³agodzenie skutków wycieków. Na tym poziomie zabezpieczenia operatorzy LNG korzystaj¹ z systemów wykrywania m.in. gazów,
oparów cieczy, ognia itp., mog¹cych szybko zidentyfikowaæ ka¿de zagro¿enie, a nastêpnie
zdalnie i automatycznie wy³¹czyæ lub przerwaæ dany proces technologiczny, aby zminimalizowaæ wielkoæ przecieków i wycieków LNG.
Ka¿da instalacja LNG wyposa¿ona jest w szereg urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, które
podzieliæ mo¿na nastêpuj¹co:
 urz¹dzenia zapobiegaj¹ce awariom i likwiduj¹ce ich skutki (m.in. zawory bezpieczeñstwa, samoczynne wy³¹czniki urz¹dzeñ, systemy ruroci¹gów i urz¹dzeñ gromadz¹cych wycieki z instalacji itp.);
 urz¹dzenia wykrywaj¹ce i sygnalizuj¹ce wszelkie nieprawid³owoci w pracy instalacji
(m.in. detektory gazu i ognia, sygnalizatory temperatur, systemy alarmowe, systemy
monitorowania newralgicznych miejsc instalacji);
 urz¹dzenia do walki z ogniem (m.in. armatki wodne i proszkowe).
Systemy operacyjne (procedury, szkolenia i zasady reagowania kryzysowego) równie¿
pomagaj¹ w zapobieganiu zagro¿eniom. W celu zapewnienia rzetelnoci systemów niezbêdna jest regularna ich aktualizacja.
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Odleg³oci bezpieczne (separation distances). G³ówn¹ zasad¹ przy planowaniu instalacji jest oddalenie ludzi od miejsc zagro¿onych. Przepisy powinny wymagaæ, aby instalacje LNG by³y zlokalizowane w bezpiecznej odleg³oci od s¹siednich zak³adów przemys³owych, osiedli ludzkich, miejsc publicznych i innych tego typu terenów. Wszelkie pomieszczenia administracyjne i techniczne powinny siê znajdowaæ w dostatecznej odleg³oci od
zbiorników magazynowych. Do bezporedniej obs³ugi instalacji nale¿y stosowaæ systemy
zautomatyzowane, które umo¿liwiaj¹ centralne sterowanie procesem, co eliminuje koniecznoæ ci¹g³ego przebywania obs³ugi w miejscach zagro¿onych. Ponadto powinny istnieæ
strefy bezpieczeñstwa wokó³ statków LNG, zarówno podczas rejsu, jak i podczas cumowania. Odleg³oci bezpieczne lub strefy wykluczenia wyznaczone s¹ na podstawie danych
okrelaj¹cych wielkoci stê¿eñ oparów LNG, promieniowanie cieplne i inne parametry
ustalone przepisami.
Standardy bran¿owe/zgodnoæ z przepisami. Normy i rozporz¹dzenia maj¹ na celu
umo¿liwienie urzêdnikom bardziej efektywn¹ ocenê bezpieczeñstwa i wp³ywu na rodowisko instalacji LNG oraz dzia³alnoci przemys³u. Zgodnoæ z przepisami powinna zapewniæ
przejrzystoæ i odpowiedzialnoæ w domenie publicznej.
Systemy ochronne nie bêd¹ nigdy kompletne bez odpowiednich procedur operacyjnych i pewnoci, ¿e s¹ one przestrzegane, a tak¿e pewnoci, ¿e dysponuje siê odpowiednio
przeszkolonym personelem.
7.

WNIOSKI

Przemys³ LNG zaliczany jest do jednego z najbezpieczniejszych w wiecie na rynku
paliw. Rozwój in¿ynierii, projektowania oraz systemów i rodków bezpieczeñstwa jest nieustannie doskonalony w celu zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony instalacji LNG oraz
tankowców. wiatowy przemys³ LNG dysponuje obecnie 47 terminalami do regazyfikacji
i ok. 145 metanowcami, ³¹cznie transportowanych jest ponad 110 milionów ton LNG rocznie. Transport LNG odbywa siê bezpiecznie ju¿ od ponad 50 lat. W tym czasie odby³o siê
wiêcej ni¿ 50 000 rejsów tankowców LNG, na trasach licz¹cych powy¿ej 70 milionów kilometrów, bez wiêkszych incydentów z udzia³em uwolnionego LNG, zarówno w porcie, jak
i na morzu. Tankowce LNG czêsto przep³ywa³y przez akweny o wysokim natê¿eniu ruchu
statków (przyk³adowo w 2000 roku jeden metanowiec z ³adunkiem LNG wp³ywa³ do Zatoki Tokijskiej rednio co 20 godzin, a do portu w Bostonie raz na tydzieñ). Do tej pory nie
zdarzy³ siê ani jeden wypadek miertelny na terminalu roz³adunkowym lub w transporcie
drogowym LNG.
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