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Abstract 

This paper describes development trends of LNG carriers. The growing capacity of such vessels above 200000 cm 
is observed in population. The analysis contains the biggest ships of this class Q-Max and Q-Flex. A new type of LNG 
carries named LNG RV (Liquefied Natural Gas - regasification vessel), which perform regasification of cargo in 
discharge place. This kind of vessel discharge can last in several days. LNG in gas form is directly pumped into 
receiver piping system. Liqueified Natural Gas is the natural prepared earth gas to the transport and the further 
distribution through the removal of undesirable impurities and the condensation. The dynamic development gas ships 
and tendencies to enlarging their carrying capacities will lead in the short time to the rising  of ships having the 
loading-volume of 300000.m3 and even exceeding this value. 

In Particular, the LNG carrier with the spherical (Moss) type tanks, the inside of a spherical tank of LNG carrier, 
the LNG carrier prismatic type tank during a assembly, membrane type LNG carrier, distribution in containment 
systems on LNG fleet distribution of existing LNG carriers in service and on order (number of ships), distribution of 
propulsion systems of LNG fleet on order  

Keywords: LNG carriers, Q-Max, Q-Flex, LNG RV carriers 
 

TENDENCJE ROZWOJOWE GAZOWCÓW LNG  
 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono tendencje rozwojowe grupy statków do przewozu gazu naturalnego w formie skroplonej, 
nazywanych gazowcami LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Zwrócono uwag  na wci  powi kszaj c  si  zdolno  
przewozow  tych statków, przekraczaj c  obecnie obj to  200 tys. m3. Analiza obejmuje najwi ksze statki tej klasy 
Q-Max oraz Q-Flex. Przedstawiono tez zupe nie nowy profil zamówie  na rynku morskiego transportu gazu 
naturalnego, który stanowi  statki LNG RV (ang. Liquefied Natural Gas - Regasification Vessel), które dokonuj  
odparowania (regazyfikacji) LNG w miejscu jego wy adunku i przez kilkana cie dni wt aczaj  gaz do podmorskiego 
ruroci gu. Dynamiczny rozwój gazowców oraz tendencje do zwi kszania ich zdolno ci przewozowych doprowadz  w 
krótkim czasie do powstania statków maj cych obj to  adunkow  300 tys.m3 a nawet przekraczaj cych t  warto . 

W szczególno ci Gazowiec LNG ze zbiornikami kulistymi, wn trze zbiornika gazowca ze zbiornikami kulistymi, 
monta  zbiornika pryzmatycznego typu IHS na gazowcu LNG, gazowiec LNG typu membranowego, struktura floty 
gazowców LNG pod wzgl dem konstrukcji zbiorników oraz perspektywy ich rozwoju w najbli szych latach, struktura 
udzia u gazowców ró nej wielko ci w wiatowej flocie oraz perspektywy ich rozwoju, struktura udzia u ró nych typów 
nap dów g ównych na zamówionych gazowcach LNG s  prezentowane w artykule. 

S owa kluczowe: gazowce LNG, gazowce Q-Max oraz Q-Flex, gazowce LNG RV 
 
1. Wst p 
 

LNG (ang. Liqueified Natural Gas) to naturalny gaz ziemny przygotowany do transportu i dalszej 
dystrybucji poprzez usuni cie niepo danych zanieczyszcze  oraz skroplenie. Niepo danymi 
sk adnikami LNG s : dwutlenek w gla, azot, siarkowodór, dwusiarczek w gla oraz woda w postaci 
pary. Przeci tny sk ad procentowy LNG przedstawia si  nast puj co: 91-92% metanu, 6-7% propanu, 
do 2% wy szych frakcji w glowodorowych. Przy normalnym ci nieniu atmosferycznym mieszanina 
ta wrze w temperaturze -163°C i w takich warunkach jest transportowana. Z regazyfikacji 1 m3 LNG 
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otrzymuje si  630 m3 bezwonnego gazu l ejszego od powietrza.  
Do przewozu skroplonego naturalnego gazu ziemnego drog  morsk  wykorzystuje si  statki 

nazywane gazowcami LNG, zwane te  zbiornikowcami kriogenicznymi. Obecnie transport 
skroplonego gazu ziemnego drog  morsk  ro nie szybciej ni  przesy anie gazoci gami. W formie 
ciek ej przewozi si  obecnie ok. 158,5 mln t gazu rocznie. D ugookresowe prognozy wskazuj  na 
wyra ny wzrost tego typu transportu i wed ug przewidywa  Mi dzynarodowej Unii Gazowniczej 
(IGU) w 2010 r. obj to  gazu przesy anego gazoci gami wyniesie od 205 do 225 mld m3, natomiast 
przewo onego drog  morsk  w postaci LNG 195-265 mld m3. Jednak ju  w 2030 r. transport morski 
LNG mo e by  porównywalny, a nawet wi kszy ni  gazu przesy anym ruroci gami i osi gnie poziom 
od 340 do 600 mld m3 (gazoci gami od 340 do 390 mld m³) [3]. Powoduje to niezwykle dynamiczny 
rozwój floty gazowców LNG, zarówno pod wzgl dem ilo ci jak i zdolno ci przewozowej jednostki. 
 
2. Klasyfikacja gazowców 
 

Zgodnie z zaleceniami IMO IGC Code (International Gas Code) przyj to dwie kategorie 
gazowców LNG pod wzgl dem konstrukcji zbiorników adunkowych: 
- ze zbiornikami samono nymi typu B, 
- zbiorniki membranowe. 

Gazowce LNG ze zbiornikami niezale nymi typu B obejmuj : 
1. Statki ze zbiornikami kulistymi b d cymi niezale n  konstrukcj  wytrzyma o ciow . Zbiorniki 

te nie s  cz ci  konstrukcji kad uba statku. Ustawiane s  i mocowane do specjalnych elementów 
przytwierdzonych do kad uba wewn trznego. Wewn trzna warstwa zbiornika zbudowana jest 
z aluminium lub jego stopu, pokryta z zewn trz warstw  izolacji. Pomi dzy zbiornikami 
a kad ubem statku znajduj  si  zbiorniki balastowe. Do tego typu konstrukcji zalicza si  gazowce 
posiadaj ce zbiorniki wykonane w technologii norweskiej firmy Kvaerner-Moss. Widok 
gazowca ze zbiornikami kulistymi pokazuje Rys. 1, a przekrój konstrukcji Rys. 2. 

 

 
Rys. 1. Gazowiec LNG ze zbiornikami kulistymi[ ród o: Wikipedia] 

Fig. 1. The LNG carrier with the spherical (Moss) type tanks 
 

 

Rys. 2. Wn trze zbiornika gazowca ze zbiornikami kulistym [ ród o: Wikipedia] 
Fig. 2. The inside of a spherical tank of LNG carrier 
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2. Gazowce posiadaj ce zbiorniki pryzmatyczne b d ce niezale n  konstrukcj  
wytrzyma o ciow , wykonane z blachy duraluminiowej o grubo ci 12-25 mm i wstawione 
w ca o ci do kad uba statku, uprzednio wy o onego izolacj . Wype niaj  one prawie ca  
obj to  kad uba. Gazowce LNG ze zbiornikami pryzmatycznymi systemu IHS SPB (Rys. 3) 
(ang. Self supporting Prismatic shape), bazuj  na ameryka skim patencie zastosowanym na 
pierwszych gazowcach Methane Progress oraz Methane Princess. 

 

 
Rys. 3. Monta  zbiornika pryzmatycznego typu IHS na gazowcu LNG [ ród o: Wikipedia] 

Fig. 3. The LNG carrier prismatic type tank during a assembly 
 
Gazowce ze zbiornikami membranowymi 

Gazowce posiadaj ce zbiorniki, których wewn trzna ciana jest cienk  membran  wykonan  
z niskow glowej stali nierdzewnej lub stopu (inwar) z wysok  zawarto ci  niklu, spoczywaj c  na 
mocnej izolacji, która oparta jest z kolei na konstrukcji statku. Ró nice w tej technologii polegaj  
przede wszystkim na sposobie czenia z kad ubem oraz strukturze podwójnych ok adzin 
izolacyjnych z membranami:  
1. Dla systemu Gas Transport posiadaj ce membran  z inwaru o grubo ci 0,7 mm oraz izolowane 

szk em wulkanicznym,  
2. Dla systemu Technigas s  to panele posiadaj ce membran  ze stali nierdzewnej, triplex'u oraz 

tworzywa izoluj cego cieplnie.  
Przyk ad gazowca typu membranowego pokazuje Rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Gazowiec LNG typu membranowego [ ród o: Wikipedia] 

Fig. 4. Membrane type LNG carrier 
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Obecn  struktur  floty gazowców LNG pod wzgl dem konstrukcji zbiorników oraz 
perspektywy ich rozwoju w najbli szych latach pokazuje Rys. 5. 
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Rys. 5. Struktura floty gazowców LNG pod wzgl dem konstrukcji zbiorników oraz perspektywy ich rozwoju 
w najbli szych latach [4] 

Fig. 5. Distribution in containment systems on LNG fleet (ref: LNG World Shipping Journal Sept./Oct. 2007 [4]) 
 

Pod wzgl dem zdolno ci przewozowej (obj to ci adunku) gazowce LNG dziel  si  na: 
- ma e o obj to ci przewo onego adunku do 90000 m3, 
- ma e-konwencjonalne o zdolno ci przewozowej 120000-149999 m3, 
- du e-konwencjonalne o zdolno ci przewozowej 150000-180000 m3, 
- Q-flex o zdolno ci przewozowej 200000-220000 m3, 
- Q-max o zdolno ci przewozowej powy ej 260000m3 (skrót pochodzi od nazwy Qatar oraz 

max-wymiarów statku, umo liwiaj cych zawini cie do portu Ras Laffan w Emiracie Katar). 
Zestawienie podstawowych parametrów gazowców sklasyfikowanych pod wzgl dem 

zdolno ci przewozowej wg [4] przedstawia Tab. 1. 
 

Tab. 1. Klasyfikacja gazowców LNG pod wzgl dem zdolno ci przewozowej 
Tabl. 1. LNG carrier classes 

Klasa gazowców LNG Wymiary Obj to  adunkowa 

Ma e 
 

Szeroko : 
D ugo  ca kowita: 

do 40m 
do 250 m do 90.000 m3 

Ma e-konwencjonalne Szeroko : 
D ugo  ca kowita: 

41-49 m 
270-298 m 120.000-149.999 m3 

Du e-konwencjonalne 
Zanurzenie: 
Szeroko : 
D ugo  ca kowita: 

do 12 m 
43-46 m 

285-295 m 
150.000-180.000 m3 

Q-flex 
 

Zanurzenie: 
Szeroko : 
D ugo  ca kowita: 

do 12 m 
ok. 50 m 
ok.315 m 

200.000-220.000 m3 

Q-max 
 

Zanurzenie: 
Szeroko : 
D ugo  ca kowita: 

do 12 m 
53-55 m 
ok.345 m 

powy ej 260.000m3 

Podklasy: 
- Med.-max (klasa ródziemnomorska) ok.75000 m3, 
- Atlantic-max (klasa atlantycka) ok.165000 m3 . 
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Struktur  udzia u gazowców LNG ró nej wielko ci w wiatowej flocie oraz perspektywy ich 
rozwoju w postaci „portfela zamówie ” na najbli sze lata przedstawia Rys. 6. 
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Rys. 6. Struktura udzia u gazowców ró nej wielko ci w wiatowej flocie oraz perspektywy ich rozwoju[4] 

Fig. 6. Distribution of existing LNG carriers in service and on order (number of ships)[4] 

 
3. Tendencje i perspektywy rozwoju gazowców LNG 
 

Obserwowany jest znacz cy wzrost ilo ci oraz zdolno ci przewozowej gazowców LNG. O ile 
najwi ksze z dot d eksploatowanych jednostek maj  pojemno  nie przekraczaj c  180000 m3, to 
w portfelu zamówie  na najbli sze lata pojawi y si  kontrakty na dostaw  31 jednostek klasy 
Q-max oraz 12 jednostek Q-flex dla programu Qatargas i Rasgas. Statki te zalicza si  do klasy 
capesize, z uwagi na sposób odbywania podró y (wokó  przyl dków) oraz ich wielko . Jednostki 
te budowane s  w korea skich stoczniach Samsung Heavy Industries (SHI) oraz Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) dla armatora Quatargas. Wyposa one s  
w instalacje do ponownego skraplania gazu odparowuj cego podczas podró y [1]. Nap dy tych 
gazowców stanowi  dwa wolnoobrotowe silniki wysokopr ne, ka dy o mocy 21770 kW, 
przekazuj ce moc na dwie niezale ne ruby. Do roku 2010 b d  to najwi ksze i najdro sze 
(ok.300 mln. USD) gazowce na wiecie. 

Nale y zwróci  uwag  na dokonuj c  si  zmian  rodzaju nap du g ównego gazowców LNG. 
Na zbudowanych dot d gazowcach dominowa y turbiny parowe jako nap dy g ówne. Wynika o to 
z faktu, e odparowany z adunku gaz, którego warto  przyjmuje si  przeci tnie jako równ  
0,15% dziennie, naj atwiej mo na by o spala  w kot ach, a wyprodukowan  par  wykorzysta  do 
nap du turbin. Jednak ilo  odparowanego gazu w trakcie miesi cznej podró y morskiej osi ga 
przeci tnie poziom ok. 5% ca o ci adunku i uznano, e jest to zbyt du y ubytek. Dlatego te  
zdecydowano na zainstalowanie na wszystkich zamówionych jednostkach klasy Q-max oraz 
Q-flex systemów ponownego skraplania odparowanego gazu. W tej sytuacji, wobec braku 
konieczno ci wykorzystania odparowanego gazu do nap dów g ównych, zdecydowano na 
zast pienie turbin parowych, a tak e rednioobrotowych t okowych silników spalinowych 
pracuj cych w uk adach diesel-elektrycznych, bardziej sprawnymi silnikami dwusuwowymi wraz 
z systemami ponownego skraplania gazu [2]. Jednak w portfelu zamówie  na najbli sze lata 
(Rys. 7) dominuj  nadal statki z nap dem turbin  parow . Jest to zwi zane z du ymi 
do wiadczeniami eksploatacyjnymi: mo liwo ci  spalania zarówno odparowanego gazu (BOG 
ang. boil off gas) jak i paliwa ci kiego w kot ach oraz mo liwo ciami wykorzystania pary do 
celów grzewczych, w tym regazyfikacji. Rozwa ana jest bowiem mo liwo  eksploatacji nowego 
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rodzaju gazowców, nazywanych LNG RV (ang. Liquefied Natural Gas-Regasification Vessel), 
które dokonuj  odparowania (regazyfikacji) LNG w miejscu jego wy adunku i przez kilkana cie 
dni wt aczaj  gaz do ruroci gu odbiorcy. 

Struktur  udzia u ró nych typów nap dów g ównych na zamówionych gazowcach LNG 
pokazuje Rys. 7. 
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Rys. 7. Struktura udzia u ró nych typów nap dów g ównych na zamówionych gazowcach LNG [4] 

Fig. 7. Distribution of propulsion systems of LNG fleet on order [4] 
 
4. Podsumowanie 
 

Rosn ce wci  zapotrzebowanie na przewóz naturalnego gazu drog  morsk  powoduje wzrost 
zainteresowania tego typu transportem, co wi e si  ze zwi kszeniem portfela zamówie  na 
gazowce LNG. Z drugiej strony ro nie zdolno  przewozowa jednostek, co zaowocowa o 
powstaniem nowej grupy statków przewy szaj cych obj to ci  adunkow  najwi ksze 
z dotychczas eksploatowanych. S  to statki klasy Q-max oraz Q-flex. Nale y si  spodziewa , e 
dynamiczny rozwój gazowców oraz tendencje do zwi kszania ich zdolno ci przewozowych 
doprowadz  w krótkim czasie do powstania statków posiadaj cych obj to  adunkow  300 tys.m3 
a nawet przekraczaj cych t  warto . 
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