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OPTYMALIZACJA FLOTY ZBIORNIKOWCÓW
DO PRZEWOZU GAZU SKROPLONEGO
ORAZ HARMONOGRAMU JEJ KURSOWANIA
Streszczenie. Przedstawiono model optymalizacji struktury i harmonogramu kursowania floty statków do przewozu gazu skroplonego (LNG). Jako kryterium przyjêto minimalizacjê ³¹cznych
kosztów budowy floty i jej eksploatacji. Model mo¿e zostaæ zastosowany dla dowolnej trasy
kursowania. Uwzglêdnia on ograniczenia wymiarów statków oraz zapotrzebowanie na gaz.
Przedstawiono przyk³ad zastosowania modelu dla terminalu w winoujciu.
S³owa kluczowe: planowanie zaopatrzenia, optymalizacja, gaz skroplony, flota zbiornikowców, terminal w winoujciu

WSTÊP
Gaz ziemny w postaci skroplonej (ang.: Liquefied Natural Gas  LNG) jest mieszanin¹ wêglowodorów, która w postaci p³ynnej tworzy bezwonn¹ i bezbarwn¹ ciecz,
pozbawion¹ w³aciwoci toksycznych i korozyjnych. LNG jest przechowywany i transportowany w temperaturze bliskiej wrzenia (oko³o 163 °C) w cinieniu atmosferycznym. Proces skraplania zmniejsza objêtoæ gazu ok. 600 razy, co znacznie podnosi
wydajnoæ jego transportowania.
Gaz ziemny wydobyty ze z³ó¿ l¹dowych lub na szelfie dostarczany jest ruroci¹gami
do terminali rozmieszczonych na wybrze¿u. Tam gaz jest oczyszczany i skraplany.
Nastêpnie skroplony i oczyszczony gaz ziemny jest pompowany przez izolowane cieplnie ruroci¹gi na gazowce. Zaùadunek statku o pojemnoúci 150 000 m3 (tzw. conventional size) trwa oko³o 10  12 godzin. Po dostarczeniu gazu do terminalu odbiorczego
jest poddawany regazyfikacji i przechowywany w du¿ych zbiornikach. Pojemnoæ takich zbiorników obecnie jest rzædu 36 tys. do 2,66 mln m³. Kolejnym krokiem jest
dostarczenie gazu ziemnego w postaci lotnej do odbiorców indywidualnych poprzez
instalacje przesyùowe.
Dostawy LNG drog¹ morsk¹ charakteryzuj¹ siê du¿¹ elastycznoci¹. Flota zbiornikowców w odró¿nieniu od systemu ruroci¹gów mo¿e byæ eksploatowana na ró¿nych
trasach i pozwala na dostosowanie do zmian cen gazu w ró¿nych miejscach na wiecie. Wielkoæ floty mo¿e byæ dopasowana do sezonowoci zapotrzebowania na gaz
poprzez czarterowanie statków.
1)

Wydzia³ Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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Rys. 1. Schemat dostaw LNG drog¹ morsk¹
Fig. 1. Scheme of LNG supplies by sea

Wielkoæ wiatowej floty LNG od 1965 do koñca 2009 roku wynosi 350 statków.
Pojemnoci statków LNG wahaj¹ siê od 8000 do 266 000 m3. Obecnie koszt nowego
statku LNG typu conventional size to oko³o 227 milionów USD. Statek tego typu ma
pojemnoæ ³adunkow¹ miêdzy 120 000 i 180 000 m3, a d³ugoæ ca³kowit¹ oko³o 290 m.
Wiêkszoæ gazowców budowana jest na konkretn¹ trasê i dla konkretnych terminali.
Uruchomienie dostaw LNG do terminalu wymaga doboru liczebnoci floty, pojemnoci statków i harmonogramu ich kursowania. Trzeba przy tym uwzglêdniæ ograniczenia zwi¹zane z oczekiwanym tempem zu¿ywania gazu, pojemnociami magazynów,
trasami ¿eglugowymi, czasem za- i wy³adunku statku, itd. Kryterium decyzyjnym s¹ tu
oczywicie koszty. Najogólniej mówi¹c sk³adaj¹ siê one z kosztów zbudowania statków i utrzymania ich w ruchu.
W kolejnym rozdziale dokonano przegl¹du literatury, która dotyczy omawianego
problemu. Nastêpnie scharakteryzowano szczegó³owo opracowany model i pokazano
przyk³ad wykorzystania go dla doboru optymalnej floty zaopatruj¹cej terminal w winoujciu.

PRZEGL¥D LITERATURY
Ogólnie problem optymalizacji transportu morskiego zosta³ opisany przez Ronen
[1983, 1993). Opublikowane modele optymalizacyjne kursowania floty statków dotycz¹ ró¿nych rodzajów tras i ³adunków: od transportu mieci w Nowym Jorku
[Richetta and Larson, 1997), po flotê promow¹ na wyspach Morza Egejskiego
[Darzentas i Spyrou, 1996). Autorzy najczêciej stosuj¹ ró¿ne warianty modeli symulacyjnych dla rozwi¹zania problemu optymalizacji floty.
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Ronen [2002] opisuje problem transportu morskiego niejednolitych produktów,
natomiast Christiansen [2011] rozszerza problem o zró¿nicowane pojemnociowo magazyny w portach i uwzglêdnia zagadnienie wielkoci ³adowni na statkach.
Doæ liczne publikacje dotycz¹ce problemów zaopatrzenia skupiaj¹ siê na optymalizacji tras ¿eglugowych, liczby i pojemnoci statków, sposobu za³adowania. Nie s¹
brane pod uwagê zagadnienia projektowania statków, ograniczenie wymiarów kad³uba
ze wzglêdu na mo¿liwoci wybranej stoczni, czy koszty budowy.
Bertram [2002] opisuje podstawowe technologie stosowane w stoczni jako sk³adniki kosztów budowy statków. Szersze ujêcie kosztów statku jako rodka transportu
podaje Stopford [2009]. Charakteryzuje on zarówno sk³adniki kosztów budowy statku
jak i jego eksploatacji.
Sposób okrelania kosztów budowy i eksploatacji zbiornikowców LNG podczas
wstêpnego projektowania jest opisany przez Bortnowsk¹ [2010]. Zaproponowane przez
autorkê równania zosta³y zaadopotowane w modelu jako sk³adnik funkcji celu.
Guldman and Wang [1999] zwracaj¹ uwagê na znaczn¹ zmiennoæ zapotrzebowania w skali kraju na gaz ziemny. Jako g³ówne czynniki wymieniane s¹ tu: wielkoæ
populacji, aktywnoæ przemys³owa oraz proporcje ceny gazu do alternatywnych róde³
energii. Jensen [2004] obszernie charakteryzuje wiatowy rynek LNG. Analizuje m. in.
zale¿noæ cen gazu skroplonego od kosztów transportu drog¹ morsk¹.
Andre et al. [2009] w analizie rozwoju sieci ruroci¹gowej przesy³u gazu przyjêli
zapotrzebowanie odbiorców gazu na sta³ym poziomie w ci¹gu roku. Wedle najlepszej
wiedzy autora, problem optymalizacji floty tankowców w po³¹czeniu z doborem podstawowych parametrów projektowych statków LNG nie by³ wczeniej badany. Nowoci¹ opracowanego modelu jest wiêc integracja:
l doboru parametrów eksploatacyjnych floty (pojemnoæ zbiorników, prêdkoæ eksploatacyjna),
l wstêpnego projektowania statków (wymiary g³ówne, wspó³czynnik pe³notliwoci,
moc silnika g³ównego, liczebnoæ za³ogi, itd.),
l planowania harmonogramu kursowania floty na zadanej trasie.
Oryginalnym wk³adem autora s¹ te¿ obliczenia z wykorzystaniem opracowanego
modelu dla terminalu LNG w winoujciu w Polsce.

MODEL
Za³o¿enia

Poszukiwany model ma za zadanie okreliæ jakie statki i w jakiej iloci powinny
stanowiæ flotê, która dostarczy LNG do terminalu odbiorczego. Nale¿y wiêc okreliæ
wp³yw odleg³oci miêdzy terminalami LNG, redniego rocznego zapotrzebowania na
gaz, ceny paliwa, okresu amortyzacji statku, wspó³czynnika kosztu budowy statku na
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jednostkê objêtoci ³adowni oraz wydajnoci pomp prze³adunkowych w terminalach na
parametry optymalnej floty statków, która na zadanej trasie ma p³ywaæ. Za parametry
floty uznaje siê: iloæ statków, prêdkoæ eksploatacyjn¹ i pojemnoæ ³adunkow¹ statków, ich wymiary g³ówne (d³ugoæ miêdzy pionami, szerokoæ, wysokoæ boczn¹,
zanurzenie) oraz wspó³czynnik pe³notliwoci kad³uba.
Kryterium optymalizacyjnym jest minimalizacja miesiêcznego kosztu eksploatacji
floty gazowców LNG. Optymalizacja realizowana jest dla konkretnej trasy dostaw.
Model musi uwzglêdniaæ ograniczenia: wymiarów statków na zadanej trasie, pojemnoci magazynów terminalu-importera.

Rys. 2. Struktura modelu
Fig. 2. Stucture of the model

l
l
l

l

Zak³ada siê ¿e:
dostawy w ci¹gu roku s¹ regularne  okresowoæ zapotrzebowania na gaz równowa¿ona jest dziêki magazynom buforowym,
flota sk³ada siê z takich samych statków  w celu obni¿enia kosztów budowy i utrzymania,
zbiornikowce bêd¹ mia³y zbiorniki typu membranowego  ten typ zbiorników stanowi obecnie wiêkszoæ (61,8% w roku 2009) oraz daje szansê na realizacjê budowy w Polsce,
okres amortyzacji statku wynosi 15 lat.
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Funkcja celu

Ca³kowity miesiêczny koszt eksploatacji floty mo¿na wyraziæ nastêpuj¹co:
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   ZK  s o

º¼

(1)

gdzie: n  liczba statków we flocie, CC  koszt kapita³u, RO  koszt operacyjny,
VC  koszt ruchu statku.
Koszt kapita³u
Koszt kapita³u zainwestowanego w statek jest zale¿ny od kosztu budowy i okresu
amortyzacji. Na podstawie bazy danych o istniej¹cych zbiornikowcach LNG mo¿na
okreliæ koszt budowy jako funkcjê pojemnoci ³adunkowej (VH):
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Koszt operacyjny
Koszt operacyjny okrela siê jako sumê:
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(3)

gdzie: KC  koszt wynagrodzenia za³ogi, RC  koszt utrzymania statku w sprawnoci
technicznej (naprawy, remonty).
Koszt wynagrodzenia za³ogi oblicza siê jako:
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gdzie: nc liczebnoæ za³ogi, Lpp, B, H  wymiary g³ówne statku (d³ugoæ miêdzy
pionami, szerokoæ i wysokoæ boczna), Pb  moc silnika g³ównego,
Dis  wypornoæ statku [Mg], v  prêdkoæ eksploatacyjna wwêz³ach,
Cb  wspó³czynnik pe³notliwoci kad³uba.
Koszt utrzymania statku w sprawnoci technicznej:

W 

Z

W

(7)

gdzie: Pn  nonoæ statku [Mg].
Koszt ruchu
Utrzymanie statku w ruchu wyra¿a si¹ wzorem:

&  W  ZdW ª¬
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W

gdzie: RTPA  liczba cykli (rejsów w obie strony) jednego statku w ci¹gu miesi¹ca,
FC  koszt paliwa na cykl, PC  koszt portowy w terminalu-eksporterze.
Liczba cykli w ci¹gu miesi¹ca oblicza si¹ nastêpuj¹co:
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gdzie: Tr  czas rejsu, Tzw  czas za³adunku (wy³adunku), Q  wydajnoæ pomp
prze³adunkowych [m3/h].
Wspó³czynnik 0,98 we wzorze (12) wynika z wymogów bezpieczeñstwa. Pozostawienie 2% pustej przestrzeni zbiorników zmniejsza prawdopodobieñstwo wybuchu.
Koszt paliwa ponoszony w jednym cyklu wynosi:
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gdzie: DFC  dzienne zu¿ycie paliwa [Mg/day], Fp  cena paliwa [$/Mg].
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Redukcja zmiennych niezale¿nych

Przedstawiona funkcja celu obejmuje dziewiêæ zmiennych opisuj¹cych projektowan¹ flotê. S¹ to: liczba statków (n), wymiary g³ówne statku (Lpp, B, H), wspó³czynnik pe³notliwoci (Cb), wypornoæ (Dis), nonoæ (Pn), pojemnoæ ³adowni (VH),
prêdkoæ (v). Koszt transportu gazu zale¿y trzy parametry okrelane z góry:
l cena paliwa (Fp),
l dystans miêdzy terminalami (d),
l wydajnoæ pomp w terminalach (Q).
Opisywany model charakteryzuje siê zredukowan¹ liczb¹ zmiennych. Redukcjê t¹
przeprowadzono dwuetapowo.
Analiza statków podobnych
W pierwszym etapie redukcji zmiennych niezale¿nych modelu zgromadzono bazê
danych o 256 zbiornikowcach LNG wyposa¿onych w zbiorniki typu membranowego.
Na podstawie analizy regresji wyznaczono zale¿noci wymiarów g³ównych i nonoci
statku od jego pojemnoci ³adunkowej (rys. 3).
Wykorzystywanie statystyk statków podobnych jest typow¹ procedur¹ na wstêpnym etapie projektowania statku. Okrela siê w ten sposób wymiary g³ówne oraz przewiduje koszty budowy i eksploatacji.

Rys. 3. Wyniki analizy statków podobnych
Fig. 3. The results of the analysis of similar ships

173

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 9, 2011

Wprowadzenie wyznaczonych funkcji regresji do funkcji celu pozwoli³o na redukcjê iloci zmiennych decyzyjnych do trzech: liczba statków (n), pojemnoæ ³adowni
(VH) i prêdkoæ (v).
Bilansowanie zaopatrzenia
Drugim etapem redukcji liczby zmiennych modelu jest wykorzystanie zale¿noci
wynikaj¹cych z harmonogramu dostaw. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e iloæ ³adunku przywo¿onego przez ca³¹ flotê w jednym cyklu rejsowym musi równaæ siê u¿yciu gazu w tym
cyklu. Poniewa¿ cykl ten jest równy sumie czasu rejsu w obie strony oraz czasu za³adunku i wy³adunku, wiêc otrzymujemy równanie bilansu zaopatrzenia:
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Podstawiaj¹c równania (11), (12) otrzymujemy:
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gdzie: D  dzienne zapotrzebowanie na LNG [m3].
Równanie (16) pozwala na dobranie pojemnoci ³adunkowej do zadanej iloci i
prêdkoci statków floty. Tak okrelone statki zapewniaj¹ dostawy dopasowane do tempa zu¿ywania gazu, dystansu miêdzy terminalami i wydajnoci prze³adunkowej pomp
w terminalach. W efekcie poziom gazu w magazynach waha siê miêdzy ustalonym
minimalnym a maksymalnym poziomem. Dla wartoci spe³niaj¹cych równanie bilansu
(16) mo¿na wyznaczyæ czasy rejsu i prze³adunku.
Czas miêdzy zawijaniem do portu kolejnych statków floty wynosi:

'd

d

 d

(17)

Zauwa¿amy wiêc, ¿e znaj¹c prêdkoæ eksploatacyjn¹ statków oraz ich iloæ we
flocie mo¿emy uzyskaæ wszystkie informacje niezbêdne do opracowania harmonogramu kursowania statków miêdzy terminalami.
Równanie bilansu zaopatrzenia pozwala na dalsz¹ redukcjê iloci zmiennych niezale¿nych modelu optymalizacyjnego. W efekcie otrzymujemy zale¿noæ miesiêcznego
kosztu eksploatacji floty ACC jako funkcjê iloci statków i ich prêdkoci. Wykorzystanie równania bilansu zaopatrzenia wprowadza do modelu dodatkowy parametr w postaci dziennego zapotrzebowania na LNG.
Podstawow¹ korzyci¹ wynikaj¹c¹ z redukcji zmiennych decyzyjnych modelu, jest
³atwoæ szukania optimum. Zak³adaj¹c, ¿e:
l prêdkoæ eksploatacyjna statków zawiera siê w przedziale domkniêtym [10, 25]
wêz³ów i jest okrelana liczb¹ ca³kowit¹,
l wielkoæ floty jest w przedziale [1, 30],
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uzyskujemy 480 wariantów decyzyjnych. Problem taki mo¿na szybko rozwi¹zaæ metod¹ brute force z wykorzystaniem dowolnego narzêdzia obliczeniowego (Mathcad,
Matlab, MS Excel, itd.).
Oczywicie pozostaje problem poprawnoci wnioskowania na podstawie zbioru
statków podobnych. Z tego te¿ wzglêdu otrzymywana predykcja kosztu eksploatacji
floty ma charakter wstêpny i wymaga weryfikacji na dalszych etapach projektowania
statków.

PRZYK£AD OBLICZEÑ
Obliczenia wykonano dla zaopatrzenia Polski w gaz z wykorzystaniem terminalu
w winoujciu. Miesiêcznie Polska zu¿ywa rednio oko³o 13.109 m3 gazu ziemnego.
Przyjêto, ¿e potencjalnymi terminalami z których LNG mo¿e byæ sprowadzane do
winoujcia s¹ (w nawiasach podano dystans w km): Norwegia, Snohvit (4924), Algieria, Arzew (8426), Libia, Marsa El Brega (12594), Nigeria, Bonny (18670), Katar,
Ras Laffan (26044).
Do obliczeñ przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
3
l dzienne zapotrzebowanie na LNG (30% zu¿ycia Polski): D = 15 278 m ,
3
l maksymalna pojemnoæ magazynów LNG: S = 288 000 m ,
3
l wydajnoæ pomp prze³adunkowych we wszystkich terminalach: Q = 12 000 m /h,
l ograniczenia wymiarów statków dla portu w winoujciu i Cienin Duñskich: L _max
oa
= 300 m, T_max = 13,5 m, B_max = 48 m,
l cena paliwa: F = 400 $/t.
p
Tabela 1. Wyniki optymalizacji floty dla ró¿nych wariantów tras
Table 1. Fleet optimization results for different variants of routes
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Wykonano niezale¿ne optymalizacje floty dla piêciu wariantów tras. Otrzymane
wyniki przedstawiono w tabeli 2. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e koszt transportu liniowo zale¿y
od dystansu miêdzy terminalami. Zale¿noæ ta wyra¿a siê równaniem:



 

(18)

WNIOSKI
W artykule opisano model optymalizacyjny floty tankowców LNG. Model charakteryzuje siê zredukowan¹ liczb¹ zmiennych decyzyjnych dziêki wykorzystaniu bazy
statków podobnych oraz równania bilansu zaopatrzenia. Dziêki temu, okrelaj¹c jedynie liczbê statków we flocie oraz ich prêdkoæ, uzyskuje siê prognozê kosztów transportu gazu na zadanej trasie. Dodatkowo otrzymuje siê podstawowe parametry projektowe statków, które s¹ standardowo okrelane we wstêpnym etapie projektowania.
Zalet¹ opracowanego modelu jest dostosowanie projektowanej floty do harmonogramu dostaw. Harmonogram ten zapewnia regularnoæ dostaw i mo¿liwie nisk¹ prêdkoæ rejsow¹.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zaproponowany model ma charakter uniwersalny. Mo¿e on
zostaæ zastosowany do optymalizacji dowolnej floty. W przypadku statków innego typu,
przeznaczonych do przewozu np. ³adunków masowych, wystarczy zmodyfikowaæ
model o bazê statków podobnych i charakterystyki terminali.
Zaproponowany wzór bilansu zaopatrzenia wprowadza czynnik logistyczny ju¿ na
etapie wstêpnego projektowania statków oraz struktury floty. Zastosowanie go zwiêksza iloæ informacji, na których opiera siê projektant, tak wiêc mo¿e podnieæ jakoæ
podejmowanych przez niego decyzji.
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OPTIMISATION OF THE LNG-TANKERS FLEET AND THE PLYING SCHEDULE
Summary
There is presented a model for optimizing the structure and schedule of traveling of a fleet of
LNG tankers. As a criterion was assumed to minimize the total construction costs of the fleet
and its operation. The model can be applied to any gas transportation route. It takes into
account limits of vessels size and the demand for gas. There is shown an example of application of the model for terminal in winoujscie.
Keywords: supply scheduling, optimisation, liquefied natural gas, tankers fleet, winoujcie
terminal.
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