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ANALIZA  WYBRANYCH WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO WEJŚCIA GAZOWCA 

LNG DO TERMINALU GAZOWEGO LNG W ŚWINOUJŚCIU 

Streszczenie. Analiza najważniejszych parametrów hydrometeorologicznych, jak 

prądy morskie, wiatry i falowanie na obszarze Zatoki Pomorskiej, mających największy 

wpływ na bezpieczeństwo manewrów podejściowych gazowca LNG do portu. 

Przedstawiono kryteria i limity pogodowe zapewniające zmniejszenie ryzyka związanego 

ze złym stanem pogody lub ciężkimi warunkami hydrometeorologicznymi. 

Słowa kluczowe: gazowce LNG,  warunki hydrometeorologiczne 

ANALYSIS OF SELECTED ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

AFFECTING SAFETY ENTER LNG GAS CARRIERS TO TERMINAL LNG  

Summary. Analysis of major hydro-meteorological parameters, such as ocean 

currents, winds and waves in the Pomeranian Bay, having the greatest impact on the 

safety of the LNG gas carriers entering port. Presented of the criteria and weather limits 

leading to reduce risks associated with poor weather or heavy hydro-meteorological 

conditions. 
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1. WPROWADZENIE 

Analiza warunków hydrometeorologicznych na obszarze redy, toru podejściowego oraz 

Portu Zewnętrznego z Terminalem Gazowym w Świnoujściu pozwala na określenie 

warunków bezpiecznej eksploatacji gazowców LNG. Dokładne określenie takich parametrów, 

jak falowanie, prądy wiatrowe i pływowe, pływy może mieć kluczowe znaczenie dla 

wyznaczenia limitów bezpieczeństwa manewrów podejmowanych nie tylko przez statek, ale 

przede wszystkim przez zarząd portu i pilotów. 
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2. STOSUNKI ANEMOMETRYCZNE 

Stosunki anemometryczne w Świnoujściu, podobnie jak w innych polskich portach 

bałtyckich są uwarunkowane charakterem ogólnej cyrkulacji atmosferycznej nad Europą 

Środkową oraz jej lokalną modyfikacją przez rzeźbę terenu. Przedstawiona poniżej 

charakterystyka wiatru pochodzi z opracowania „Struktura wiatru w polskich portach 

morskich” autorstwa J. Ferdynusa. W opracowaniu tym autor opisuje warunki 

anemometryczne między innymi dla Świnoujścia, dla dziesięciolecia 2001–2010, które 

według autora cechują bardzo wysokie, dodatnie trendy temperatury; które w rejonie 

południowego Bałtyku zbliżają się do +0,1°C na rok.  

Rysunek 1 przedstawia różę kierunkową (róża częstości wiatru) i prędkościową (róża 

efektywności wiatru) dla Świnoujścia w przeciągu całego roku. Analiza ta wykazuje 

zdecydowaną przewagę wiatrów z kierunków SW (11,8%), SSW (11,0,%) oraz WSW (8.9%). 

Najrzadziej notowano wiatry z kierunków N (4,0%) i NNW (4,1%). W poszczególnych 

miesiącach sytuacja z reguły jest podobna, to znaczy obserwuje się dominacje wiatrów  

z sektora południowo-zachodniego. Kierunek SW jest dominujący w pięciu miesiącach roku – 

w lutym, marcu, lipcu, sierpniu i wrześniu; SSW w styczniu, październiku i grudniu; S  

w listopadzie. Odmienną sytuację obserwuje się jedynie w kwietniu i maju; kiedy to następuje 

dominacja wiatrów z kierunku NE. W każdym z wymienionych dominujących kierunków ich 

występowanie w danym miesiącu przekracza 10%.  

Jeśli wziąć pod uwagę prędkości wiatru, to można zauważyć, że najsilniejsze wiatry 

wieją z NNE (4,7 m/s), NNE (4,6 m/s) oraz ENE (4,5 m/s) i NW (4,1 m/s). 

W poszczególnych miesiącach sytuacja jest podobna; w październiku i grudniu największe 

prędkości wiatru obserwuje przy wietrze N, w lutym i we wrześniu NNE, w kwietniu i 

sierpniu NE, w styczniu, maju czerwcu i lipcu, a w marcu i listopadzie przy wietrze NNW. 

Najbardziej wietrznymi miesiącami w Świnoujściu są listopad, grudzień i luty (3,9 m/s), 

natomiast najmniejszymi prędkościami wiatru cechuje się maj. 

 

Rys. 1. Róża częstości wiatru oraz róża efektywności wiatru wiejącego w Świnoujściu w latach 2001 –

2010 

Fig. 1. Rose frequency of wind and the winds rose efficiency in Świnoujście 
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3. WAHANIA POZIOMU WODY 

Na analizowanym obszarze, podobnie jak i na obszarze całego Morza Bałtyckiego, 

zmiany poziomu morza są spowodowane głównie warunkami hydrometeorologicznymi. 

Do najistotniejszych należy wiatr – jego kierunek i prędkość. Powoduje on przede wszystkim 

spiętrzanie lub wypychanie wody. Pływy występujące na Bałtyku są na tyle małe, że można je 

pominąć. Jak przedstawiono w opracowaniu IMiGW PIB Stan środowiska polskiej strefy 

przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005, średni wieloletni (1986-2005) poziom morza 

w Świnoujściu kształtował się na poziomie 502 cm. Ekstremalne i średnie (min, max) 

poziomy morza w poszczególnych miesiącach wielolecia zostały przedstawione w tabeli 1.  

 
 Tabela 1 

Ekstremalne i średnie poziomy morza [cm] w Świnoujściu, 1986-2005 
 

Wysokość 

Miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

max 620 641 601 608 567 552 590 602 596 600 669 613 

min 400 405 412 423 450 456 455 455 413 405 406 379 

średnie 505 505 499 496 493 500 506 507 506 500 503 501 

 

Z tabeli 1 można odczytać wartość średnią za okres 20 lat dla wysokości maksymalnej 

równy 669 cm, dla wartości minimalnej 379 cm oraz dla wartości średniej z obu równej 502 cm. 

Częstość występowania średnich miesięcznych poziomów morza zaobserwowanych 

w Świnoujściu w latach 1986-2005 wskazuje, że najczęściej występowały wartości z dwóch 

przedziałów 490-500 cm (ok. 29%) oraz 500-510 cm (ok. 34%). Przedział 510-520 cm 

występował z częstością ok. 16%, 480-490 cm ok. 10%. Wymienione przedziały obejmują ok. 

90% roku. 

Z informacji pochodzących ze strony internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie 

zmiany poziomu wody wywołane przez południowe sztormy powodują jej obniżenie nawet 

o 130 cm w stosunku do średniego poziomu wody przyjętego na poziomie 500 cm.  

Z racji wpływu, jaki niosą za sobą wahania poziomu morza na jednostkę (m.in. zmiana 

wartości UKC (Under Keel Clearance), zdolności manewrowych), należy rozważyć 

możliwość budowy dynamicznego systemu kontroli rezerwy wody pod stępką. System ten 

umożliwia rejestrację i odczyt danych w sposób ciągły, przez operatorów VTS-u (Vessel 

Traffic Service)  i pilotów wprowadzających statek do portu. Sieć prądomierzy 

rozmieszczona na dnie Zatoki Pomorskiej w okolicy toru wodnego byłaby jednym  

z elementów tego systemu. Rozwiązanie to istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

statku LNG (Liquefied Natural Gas) na torze wodnym. 
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4. WARUNKI FALOWE I PRĄDY 

Charakterystykę falowania przedstawia szczegółowo Raport o oddziaływaniu 

na środowisko morskie przedsięwzięcia „Usuwanie do morza urobku z robót czerpalnych 

z akwenów stanowiących akwatorium portowe ZMPSiŚ S.A.” Zwrócono tam uwagę na brak 

długich ciągów obserwacyjnych rzeczywistego falowania. Większość informacji na ten temat 

pochodzi z badań modelowych, które oparte są na numerycznych spektralnych modelach 

falowania.  

Wyniki, które otrzymał IBW PAN, opierając się na obliczeniach pola falowego modelu 

WAM4, wskazują na to, że dominującym kierunkiem, z którego pochodzi falowanie, jest NE, 

NW oraz NNW. Dla kierunku NE, dla którego rozciągłość wiatru jest największa, fala 

znaczna osiąga największe wartości Hs=3,71 m. 

Wysokości fal znacznych w punktach prognostycznych 1,2 i 3 przy wiatrach z kierunku 

NNE w średnim roku statystycznym przedstawiono na rys. 2. Punkty 1 i 2 znajdowały się 

odpowiednio w odległości ok. 10 km i 5 km od brzegu. Punkt 3 został usytuowany 

po zachodniej stronie toru podejściowego. 

Brak danych o falowaniu i o warunkach prądowych pochodzących z ciągów 

obserwacyjnych wyklucza możliwość pełnej oceny i zbadania ich wpływu dla bezpiecznego 

wejścia i wyjścia gazowców LNG z Portu Zewnętrznego z Terminalem Gazowym w 

Świnoujściu. Jedyne dane pomiarowe o prądzie pochodzą z zainstalowanych prądografów, 

m.in. na wysokości nabrzeża GPK na dnie w osi toru wodnego. Dane te są niewystarczające i 

dają jedynie poglądowe informacje. Również powstanie nowego falochronu będzie wpływać 

na zmianę warunków prądowych. 

 

Rys. 2. Wysokość fal znacznych w punktach 1,2 i 3 przy wiatrach z kierunków NNE w średnim roku 

statystycznym 

Fig. 2. Wave height in points 1,2,  3 with winds from the NNE direction in the middle years statistical 
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5. LIMITY OPERACYJNE – WARUNKI DOPUSZCZALNE 

Właściwie sformułowane kryteria operacyjne, dla maksymalnej prędkości wiatru, 

wysokości falowania, prędkości prądu dla każdego terminalu i akwenu podejścia do portu 

powinny uwzględniać rozmiary gazowca LNG, ograniczenia dla manewrowania oraz moc 

holowników. 

Dla spełnienia tych wymogów, obejmujących główne ograniczenia warunków 

dopuszczalnych konieczne dla operacji LNG, należy: 

• ustanowić limity pogodowe, które powodują zamknięcie portu,  

• ustanowić procedury ostrzegania statków z wyprzedzeniem o nadejściu pogorszenia 

warunków pogodowych,  

• ustanowić ograniczenia w ruchu gazowców LNG w okresie silnych wiatrów,  

• ustanowić ograniczenia w ruchu gazowców LNG w okresie zmniejszonej 

widzialności,  

• ustanowić bezpieczne kotwicowiska przy wejściu do portu oraz wewnątrz portu,  

• ustanowić limity wstrzymania operacji przeładunkowych. 

Równocześnie z wprowadzeniem „kryteriów pogodowych” podwyższających 

bezpieczeństwo operacji statku powinno wprowadzić się w życie rozbudowany system 

prognostyczny, dostarczający dokładnych i aktualnych informacji o aktualnym stanie pogody 

na szerszym obszarze, znacznie wykraczającym poza rejon Zatoki Pomorskiej. Proponowany 

system prognozowania dla nowo budowanego Terminalu Gazowego LNG w Świnoujściu 

mógłby składać się z: 

• systemu prognoz hydrometeorologicznych dalekiego zasięgu obejmującego Atlantyk 

Północny, Morze Północne oraz obszar od Bałtyku do Uralu, 

• systemu prognoz hydrometeorologicznych bliskiego zasięgu obejmującego Bałtyk, 

Zatokę Pomorską, Port Zewnętrzny Świnoujście – uwzględniający dane 

hydrometeorologiczne, dane o falowaniu, dane o prądzie, stan wody itp. otrzymywane 

w sposób ciągły ze stawy „A” oraz ze stacji w Porcie Zewnętrznym Świnoujście,  

• systemu prognoz burzowych wyładowań elektrostatycznych obszaru w promieniu 

25 km od terminalu LNG – wykrywanie burz, piorunów, błyskawic - wstępne 

ostrzeżenia o wyładowaniach,  

• systemu prognoz burzowych wyładowań elektrostatycznych obszaru o promieniu 

5 Mm – wydawanie ostrzeżeń o bezpośrednim zagrożeniu – przerwanie przeładunku 

LNG,  

• dynamicznego systemu prognozy i kontroli UKC. 

Na podstawie analizy danych z wielu terminali LNG przedstawiono poniżej, występujące 

w nich, przeciętne dopuszczalne warunki operacyjne terminalu LNG: 

• operacja cumowania/odcumowania -prędkość wiatru: 10-12 m/s lub 20-24 w, 
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• operacja przeładunku (załadunek/wyładunek prędkość wiatru: 17 m/s lub 35 w), 

• postój przy nabrzeżu – przeładunek wstrzymany z powodu nadmiernego ruchu statku 

przy nabrzeżu spowodowanego działaniem wiatru i fali - ramię przeładunkowe 

odłączone - prędkość wiatru: około 20 m/s lub 40 w, 

• postój przy nabrzeżu, statek zabalastowany dla zmniejszenia powierzchni nawiewu 

gazowca, założone dodatkowe stalowe liny cumownicze – przeładunek wstrzymany – 

prędkość wiatru: 24 m/s lub 48 w, 

• przy prędkości wiatru: 24 m/s lub 48 w statek powinien opuścić port i wyjść na pełne 

morze. 

Statki LNG typu membranowego (rys. 3.) mają mniejszą powierzchnię nawiewu niż 

gazowce typu Mosss-sferyczne (rys. 4), stąd dla tych ostatnich powyższe kryteria powinny 

zostać zaostrzone. 

 

 

Rys. 3. Gazowiec LNG typu B (Kvaerner Moss system) 

Fig. 3. LNG gas carrier of type B (Kvaerner Moss system) 

 

 

Rys. 4. Gazowiec LNG ze zbiornikami membranowymi 

Fig. 4. LNG gas carrier - membrane tanks 

 

W celu spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczenia hydrometeorologicznego 

na obszarze Zatoki Pomorskiej, jak i w porcie zewnętrznym proponuje się ustanowienie 

następujących urządzeń pomiarowych: 

• automatycznej stacji hydrometeorologicznej (STACJA #1) wraz z dopplerowskim 

przepływomierzem profilującym (PRĄDOMIERZ #1) na proponowanej stawie „A” 

(φ = 54°07,5’N; λ = 014°16,8’E), 
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• dopplerowski przepływomierz profilujący (PRĄDOMIERZ #2) umiejscowiony 

przy pławie „28” (φ = 53°56,67’N; λ = 014°16,62’E), 

• dopplerowski przepływomierz profilujący (PRĄDOMIERZ #3) umiejscowiony 

w okolicach zachodniej głowicy Portu Zewnętrznego, 

• automatycznej stacji hydrometeorologicznej (STACJA #2) zlokalizowanej 

na falochronie, w okolicy terminalu LNG, który nie będzie zniekształcał pomiarów. 

Lokalizację proponowanych urządzeń przedstawia rys. 5. 

 

 

Rys. 5. Lokalizacja proponowanych urządzeń hydrometeorologicznych 

Fig. 5. Location of proposed facilities hydrometeorological 

W niniejszym artykule przez pojęcie „automatycznej stacji hydrometeorologicznej” 

rozumie się urządzenie umożliwiające pomiar, przekazywanie i odbiór danych 

hydrometeorologicznych w czasie rzeczywistym. Te same funkcje powinien posiadać również 

dopplerowski przepływomierz profilujący (prądomierz). Rozwiązanie takie umożliwia 

znajomość aktualnych warunków, mających wpływ na bezpieczeństwo jednostki podczas 

przejścia torem wodnym do Portu Zewnętrznego z Terminalem Gazowym w Świnoujściu. 
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Schemat urządzeń (automatycznej stacji i przepływomierza), zamocowanych do stawy 

przedstawia rys. 6. 
 

 

Rys. 6. Automatyczna stacja pogodowa AWS 2700 wraz z dopplerowskim przepływomierzem 

profilującym RDCP 600 produkcji AADI (Aanderaa Data Instruments Inc, Boston, USA)  

Fig. 6. Automatic Weather Station AWS 2700 along with the Doppler flowmeter Profiler RDCP 600 

production AADI (Aanderaa Data Instruments, Inc., Boston, USA) 

Automatyczna stacja pogodowa AWS 2700 umożliwia pomiar następujących 

parametrów: 

• prędkość wiatru (rzeczywista i w porywach), 

• kierunek wiatru, 

• temperatura powietrza, 

• ciśnienie atmosferyczne, 

• widzialność. 

Urządzenie pomiarowe RDCP 600 (dopplerowski przepływomierz profilujący, pełniący 

funkcje prądomierza) przekazuje informacje na temat parametrów: 

• prędkość i kierunek prądu, 

• parametry falowania (fala znaczna, maksymalna wysokość fali, średni okres fali), 

• poziom wody, 

• temperatura wody, 

• stan natlenienia wody, 

• stan zmętnienia wody, 

• przewodnictwo. 

Dodatkowo urządzenia dostarczają informacji o: 

• sile sygnału, 

• odchyleniu standardowym mierzonych parametrów, 

• kącie nachylenia, kołysania i nurzania (stacji pomiarowej). 
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Dane z urządzeń pomiarowych są przesyłane w formie pakietów informacji za pomocą 

sieci mobile/Internet, do prywatnej sieci użytkownika. Odczyt informacji następuje w czasie 

rzeczywistym, za pomocą oprogramowania komputerowego dostarczanego od producenta. 

Sposób prezentowania danych przez oprogramowanie przedstawia rys. 7. 

 

 

Rys. 7. Prezentacja danych za pomocą oprogramowania producenta 

Fig. 7. Presentation of data using the manufacturer's software 

6. WNIOSKI 

Sposób zebrania danych o aktualnym i przewidywanym stanie pogody ma decydujące 

znaczenie podczas planowania przejścia statku przez akwen ograniczony, jakim niewątpliwie 

jest tor podejściowy. Proces ten ma tym większe znaczenie, jeśli manewrującym statkiem jest 

wielki gazowiec LNG. 

Na obszarach wodnych, jak Zatoka Pomorska, gdzie przewidywalność i powtarzalność 

pewnych zjawisk jest dość powszechna, powinien znajdować się wysoce rozbudowany 

system, składający się nie tylko z bazy danych historycznych (chociażby obejmujących 

poprzedzające 20-30 lat), ale także rozbudowana sieć urządzeń pomiarowych, rejestrujących 

w czasie rzeczywistym wszystkie istotne parametry hydrometeorologiczne. Co prawda, 
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Zatoka Pomorska jest akwenem o znikomych wahaniach pionowego poziomu lustra wody 

(pływach), jednakże tor podejściowy do Terminalu Gazowego LNG w Świnoujściu jest 

narażony np. na silne wiatry poprzeczne, bardzo utrudniające wejście ogromnym gazowcom 

wejście do portu. 
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