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W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie tematykę związaną z rynkiem LNG na świecie, 
stosowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz możliwościami rozwoju. Koncepcje wprowadzenia 
gazu skroplonego na polski rynek gazu przewidują wybudowanie terminala LNG na wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego wraz z infrastrukturą niezbędną do magazynowania gazu oraz dostarczenia go do 
krajowej sieci gazociągów przesyłowych. 

 
 
 

1. WSTĘP 
 
 
Zużycie gazu ziemnego w strukturze wykorzystania paliw pierwotnych wzrasta wraz z rozwojem 
cywilizacyjnym. Ze względu na konieczność obniżania kosztów transportu gazu poszukuje się 
nowych rozwiązań – zastosowanie CNG (Compressed Natural Gas) i LNG (Liquified Natural Gas). 
Ze względu na fakt, iż gaz ziemny po skropleniu zajmuje mniej miejsca jego transport, szczególnie 
na duże odległości, jest bardziej opłacalny (1 m3 LNG odpowiada 600 m3 gazu w warunkach 
normalnych). 

Skroplony gaz ziemny jest to bezbarwny i bezwonny płyn o gęstości od 420 do 490 kg/m3 
i temperaturze wrzenia -161,5 oC przy ciśnieniu atmosferycznym, nie posiada właściwości 
toksycznych ani korozyjnych. 

Na skalę przemysłową skraplanie gazu ziemnego i jego transport tankowcami stosuje się od 
ponad 40 lat. W ostatnich latach można zaobserwować zwiększanie udziału LNG w ogólnej 
sprzedaży gazu ziemnego na świecie. Wynika to przede wszystkim z obniżenia, dzięki nowym 
rozwiązaniom technicznym, kosztów skraplania, transportu i regazyfikacji. Obecnie największe ilości 
LNG wytwarzane są w południowo-wschodniej Azji, rejonie Zatoki Perskiej oraz Algierii. Ponad 85 
% światowego zapotrzebowania na LNG skupia się w Japonii, Korei Płd. Tajwanie, Francji i 
Hiszpanii. W przypadku Europy wraz z wyczerpywaniem się złóż gazu znajdujących się w 
bezpośredniej bliskości, a co za tym idzie koniecznością sprowadzania gazu z odleglejszych źródeł 
udział LNG będzie wzrastał.  

W Tabeli 1 zestawiono dane dotyczące ilości gazu importowanego do Europy w podziale na 
gaz dostarczony za pomocą rurociągów oraz gaz skroplony transportowany metanowcami. Z danych 
tych wynika, że około 18% gazu importowanego dostarczane jest jako LNG.  

Obecnie w Europie eksploatowanych jest 11 terminali odbiorczych LNG, przy czym 
największa ich ilość zlokalizowana jest w Hiszpanii. W Tabeli 2 przedstawiono dane odnośnie ilości 
terminali wraz z maksymalnymi przepustowościami dla poszczególnych krajów. 
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Tabela 1. Struktura dostaw gazu do Europy (dane za rok 2004 [4]). 

Rodzaj transportu Skąd Dokąd Ilość gazu 

   mld m3 

Przesył gazociągami 

 Rosja Europa 148,4 

 Algieria Europa 33,8 

 Libia Europa 0,5 

 Iran Turcja 3,6 

Przesył gazociągami razem 186,3 

Tankowce LNG 

 Afryka Europa 34,5 

 Rejon Zatoki Perskiej Europa 5,4 

 Azja Europa 0,2 

Przewóz tankowcami razem 40,1 

Dostawy gazu do Europy łącznie 226,4 

Ilość gazu podana jest dla warunków normalnych (T=273, 15 K; p=101,325 kPa) 
 
Tabela 2. Możliwości regazyfikacji w istniejących terminalach LNG w Europie. 
 

Kraj 

 

Ilość terminali 
importowych LNG 

Max. przepustowość dobowa 

 

Max. 
przepustowość 

roczna 

Import  

w roku 2004 

 

  mln m3/dobę mld m3/rok mld m3 

Belgia 1 22,8 8,3 2,9 

Francja 2 43,2 15,8 7,6 

Hiszpania 4 91,5 33,6 17,5 

Włochy 1 12,3 4,5 5,9 

Grecja 1 5,3 1,9 0,6 

Portugalia 1 14,4 5,3 1,3 

Turcja 1 17,8 6,5 4,3 

Razem 11 207,3 75,9 40,1 

Ilość gazu podana jest dla warunków normalnych (T=273, 15 K; p=101,325 kPa) 
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Dzięki dostawom LNG możliwa jest również dywersyfikacja dostaw gazu. Planuje się że do 
2010 roku wybudowanych zostanie ponad 10 terminali odbiorczych gazu skroplonego w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Włoszech, Cyprze, Niemczech, Polsce, Holandii oraz Turcji. 
Budowa terminalu LNG powoduje uniezależnienie się od dostaw gazu od jednego producenta, jak w 
przypadku tradycyjnych gazociągów dalekosiężnych. Pozwala to również na korzystanie z 
odleglejszych źródeł zaopatrzenia w gaz. W porównaniu do przesyłania gazu rurociągami transport 
LNG za pomocą tankowców jest tym bardziej opłacalny im większa jest odległość pomiędzy 
producentem gazu a odbiorcą. Przyrost kosztu transportu morskiego wraz ze wzrostem odległości jest 
relatywnie niski. Na Wykresie Nr 1 przedstawiono porównanie kosztu transportu LNG do kosztu 
przesłania gazu ziemnego rurociągami.  

Porównanie kosztu przesyłu gazu sieciowego 
ruroci ągami oraz transportu LNG za pomoc ą statków
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Wykres Nr 1 [3] 

 
 

2. TECHNOLOGIE LNG 
 
 
Pierwszym ogniwem łańcucha LNG jest instalacja do skraplania gazu. Przed rozpoczęciem 
skraplania gaz jest osuszany, a także usuwany jest dwutlenek węgla. Skroplenie gazu jest uzyskiwane 
poprzez obniżenie jego temperatury do -162 oC. W zależności od wymaganej wydajności, składu 
gazu oraz jego ciśnienia dobiera się odpowiedni typ instalacji. Podstawowe rodzaje rozwiązań 
instalacji do skraplania gazu to: klasyczny cykl kaskadowy, autooziębiający cykl kaskadowy oraz 
redukcja ciśnienia gazu z użyciem turboekspandera.  

Po skropleniu gaz magazynowany jest w specjalnych zbiornikach skąd napełniane są 
tankowce służące do transportu LNG (tzw. metanowce). Zbiorniki metanowców napełnia się LNG do 
około 98% ich pojemności za pomocą pomp zanurzeniowych pogrążonych razem z silnikiem w 
LNG. Przy rozładunku pozostawia się pewną ilość, zazwyczaj około 10 m3 LNG, w celu utrzymania 
w zbiorniku niskiej temperatury podczas rejsu powrotnego. Ze względu na konieczność 
zainstalowania na statku specjalnych urządzeń służących do utrzymania niskiej temperatury 
skroplonego gazu koszt budowy metanowca jest wyższy niż klasycznego tankowca do przewozu 
ropy. Obecnie flota metanowców do przewozu LNG liczy 176 statków o łącznej ładowności 21 mln 
m3. Przeciętny wiek eksploatowanych metanowców wynosi 12 lat, a przeciętna ładowność 119 tys. 
m3. Według danych z roku 2005 złożone zostały zamówienia na 109 statków o średniej ładowności 
149 tys. m3 (łączna ładowność 16,3 mln m3). Zauważalne zwiększenie średniej ładowności statków 
wynika z dążenia do obniżenia kosztów transportu. 
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W terminalu odbiorczym następuje rozładunek LNG z tankowców do zbiorników 
magazynowych. Zazwyczaj zbiorniki takie mają podwójne ścianki odseparowane od siebie warstwą 
izolującą uniemożliwiającą wymianę ciepła pomiędzy nimi. Zarówno budowa metanowców jak i 
kriogenicznych zbiorników magazynujących wymaga zastosowania materiałów i technologii 
dostosowanych do niskich temperatur.  

Następnie LNG poddawane jest procesowi regazyfikacji. Zmiana fazy ciekłej w gazową 
następuje poprzez dostarczenie ciepła do zbiornika, w którym następuje odparowanie LNG. W 
zależności od wymaganej wydajności ciepło może być pobierane z otoczenia zbiornika, bądź 
dostarczane za pomocą wymiennika ciepła z kotłowni technologicznej. 

Po regazyfikacji gaz ziemny może być przesyłany siecią gazociągów bezpośrednio do 
odbiorców bądź w razie potrzeby magazynowany w Podziemnych Magazynach Gazu (PMG).  
LNG może być również dystrybuowany w postaci płynnej za pomocą cystern samochodowych do 
odbiorców. 

W łańcuchu LNG udział kosztów poszczególnych jego elementów w kosztach łącznych 
przedstawia się następująco: 
• produkcja gazu wraz z przesyłem do terminala 15-20%, 
• terminal nadawczy (obróbka i skroplenie gazu, magazynowanie) 30-45%, 
• transport morski 10-30%, 
• terminal odbiorczy (magazynowanie, regazyfikacja) 15-20%.  
 
 
 

3. RYNEK GAZU W POLSCE 
 
 
Na przestrzeni ostatnich lat zużycie gazu ziemnego w Polsce w przeliczeniu na gaz wysokometanowy 
kształtowało się na poziomie 13 mld m3 z lekką tendencją wzrostową. Strukturę zaopatrzenia Polski 
w gaz ziemny na przykładzie roku 2004 przedstawia Wykres Nr 2. 

Struktura źródeł zaopatrzenia Polski w gaz 
[mln m 3]
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Wykres Nr 2 [5] 
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Struktura zużycia gazu w podziale na odbiorców indywidualnych i przemysłowych 
przedstawiona jest na Wykresie Nr 3. Udział gazu zużywanego przez odbiorców indywidualnych ma 
tendencję wzrostową, co zważywszy na fakt, iż odbiorcy ci wykorzystują gaz do celów grzewczych, 
powoduje wzrost nierównomierności poboru gazu między sezonami letnim i zimowym. Przy 
ograniczonej przepustowości gazociągów magistralnych niezbędne jest zapewnienie dodatkowych 
źródeł gazu oraz odpowiednich pojemności magazynowych w PMG w celu kompensacji 
nierównomierności poboru gazu. 

Struktura odbiorców gazu

Odbiorcy przemysłowi Odbiorcy indywidualni
 

 
Wykres Nr 3 [5] 

Obecnie wydobycie gazu w Polsce wynosi niewiele ponad 4 mld m3. Zgodnie z planami 
przedstawianymi przez PGNiG dzięki pozyskanym z wprowadzenia firmy na giełdę środkom 
przeprowadzone zostaną inwestycje mające na celu zwiększenie wydobycia z istniejących złóż. 
Biorąc pod uwagę, że krajowe zasoby gazu ziemnego szacowane są na około 110 mld m3 oraz 
przyrost wydobycia na poziomie 5% rocznie zasoby krajowe wystarczą na około 20-25 lat. W 
najbliższych latach krajowa produkcja gazu pozwoli pokryć przyrost zużycia gazu przez odbiorców, 
jednakże w dłuższej perspektywie wyczerpywanie się złóż będzie powodowało coraz silniejsze 
uzależnienie od importu gazu. Myśląc perspektywicznie należy już teraz poszukiwać alternatywnych 
źródeł pozyskania gazu. Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju należy równolegle z 
poszukiwaniem nowych źródeł gazu budować sieć Podziemnych Magazynów Gazu 
zabezpieczających dostawy do odbiorców w przypadku wystąpienia zwiększonego poboru (mroźna 
zima), awarii gazociągu tranzytowego, zmniejszenia dostaw z importu itp. W czasie ostatniej zimy 
minimalne zmniejszenie dostarczanego do Polski ze wschodu gazu spowodowało, wobec 
niewystarczającej ilości gazu w magazynach, konieczność ograniczenia dostaw gazu do 
największych odbiorców. 
 
 
 

4. KONCEPCJE WDROŻENIA LNG W POLSCE 
 
 
W kwietniu 2006 roku PGNiG S.A. podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności 
projektu LNG. Konsorcjum wybrane w przetargu ma wykonać analizę zapotrzebowania na LNG, 
źródeł jego pozyskania, transportu oraz możliwości wybudowania terminala. 
Przy wyborze lokalizacji terminala LNG należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 

1. Lokalizacja 
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- dostęp do morza, 

- położenie w pobliżu gazociągów przesyłowych gazu, 

- ukształtowanie i powierzchnia terenu pozwalająca na budowę obiektów i instalacji    terminala, 

- możliwość wprowadzenia inwestycji do MPZP 

2. Infrastruktura 

 - infrastruktura portowa, 

 - instalacja do rozładunku LNG, 

 - zbiorniki LNG, 

 - gazociąg o odpowiedniej przepustowości łączący terminal z siecią przesyłową gazu, 

3. Bezpieczeństwo 

 - teren chroniony, 

 - zachowanie bezpiecznej odległości od terenów zamieszkanych, 

4. Wpływ na środowisko naturalne 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria brane są pod uwagę dwie lokalizacje terminala LNG- 
Szczecin/Świnoujście oraz Gdańsk.  

W przypadku lokalizacji terminala LNG w Szczecinie/Świnoujściu dostępna jest 
odpowiednia powierzchnia wystarczająca do wybudowania instalacji terminala oraz zapewniająca 
ewentualną rozbudowę. Ponadto port w Świnoujściu jest najbliższym polskim portem 
głębokowodnym od strony Cieśnin Duńskich, co oznacza skrócenie drogi metanowcom. W pobliżu 
Świnoujścia/Szczecina znajdują się duzi odbiorcy gazu (m.in. Zakłady Azotowe Police). 

Dla ewentualnej realizacji terminala LNG w Gdańsku przygotowane są trzy warianty 
lokalizacyjne w Porcie Północnym. W zależności od wyboru lokalizacji obiekty terminalu 
wybudowane byłyby na lądzie, bądź na specjalnie utworzonym terenie, uzyskanym przez 
zalądowienie części akwenu. Terminal LNG zlokalizowany byłby w pobliżu Trójmiasta oraz dużych 
przemysłowych odbiorców gazu (np. EC Żarnowiec). W pobliżu Gdańska planowane jest 
wybudowanie Podziemnego Magazynu Gazu „Mechelinki” co w połączeniu z terminalem LNG 
zagwarantowałoby bezpieczeństwo dostaw gazu do północno-zachodniej Polski, a ponadto 
umożliwiłoby szybki rozładunek dużych ilości gazu poprzez terminal LNG do PMG. 
 
 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
 
Rynek LNG w Polsce znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Duży udział w rynku paliw gazowych 
objął LPG (Liquified Petroleum Gas), który jest masowo wykorzystywany do napędu samochodów 
oraz w domowych kotłowniach. Obecnie trwają próby wprowadzenia do powszechnego stosowania 
CNG (Compressed Natural Gas) jako paliwa. Sprowadzenie do Polski dużych ilości LNG 
pozwoliłoby, poza dywersyfikacją dostaw gazu, na zgazyfikowanie terenów gdzie budowa 
gazociągów była nieopłacalna, bądź niemożliwa ze względów technicznych. Obecnie ze względu na 
trudności natury formalno-prawnej, wysokie odszkodowania za zajęcie terenu oraz obostrzenia 
związane z ochroną środowiska budowa gazociągów jest czasochłonna i bardzo kosztowna. Koszt 
budowy gazociągu jest jedną z większych pozycji w bilansie ekonomicznym inwestycji, co w 
przypadku małych i średnich odbiorców może zadecydować o nieopłacalności dostarczania gazu. W 
przypadku LNG możliwe jest wybudowanie lokalnej sieci rozdzielczej zasilanej z lokalnej stacji 
LNG, do której skroplony gaz dowożony jest za pomocą cystern samochodowych bądź kolejowych. 
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Możliwa byłaby również budowa stacji CNG zasilanych ze zbiorników LNG. W ten sposób można 
zagęścić sieć stacji CNG niezależnie od istniejącej sieci gazociągów.  

Reasumując budowa terminala LNG zwiększyłaby bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak 
również umożliwiłaby zagospodarowanie nowych obszarów rynku paliwowego.  
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