
Seatech Engineering , obserwując dynamiczny rozwój użycia LNG (właściwie gazu naturalnego) jako paliwa oraz wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rynku, proponuje, jako jedyne biuro projektowe w Polsce, kompleksowe rozwiązania łańcucha
dostaw LNG, począwszy od dostawcy błękitnego paliwa, aż po końcowego odbiorcę.

Jego pierwszym elementem są gazowce LNG oraz bunkierki LNG dostarczające skroplony gaz na jednostki zasilane tym
paliwem. Aby przeprowadzać operacje bunkrowania LNG jak najszybciej i bez zbędnych przygotowań na jednostce zasilanej
gazem, nasze jednostki charakteryzują się niską sylwetą, co umożliwia przepływanie nimi pod łodziami ratunkowymi
wycieczkowców, które są umieszczone poza głównym obrysem statku. Pozwala to znacząco ograniczyć czas bunkrowania,
a jednocześnie zapewnia minimalizację uszkodzeń łodzi ratunkowych wycieczkowców.

Seatech Engineering wsłuchując się w potrzeb klientów, proponuje rozwiązania systemowe, które umożliwiają dowolne
komponowanie wybranych podzespołów obsługujących LNG tak, aby precyzyjnie spełniały one wymogi stawiane przez klienta.
Takie rozwiązania pływających modułów gazowych, pozwalają na wykorzystanie ich w miejscach, gdzie dotychczas, mimo
istniejącego na nie zapotrzebowania, zastosowanie podobnych technologii było niemożliwe.

Uzupełniając kompletny łańcuch dostaw LNG, w naszej ofercie prezentujemy również typoszereg pływających jednostek,
których zintegrowane podzespoły pozwalają na tworzenie dowolnych kompleksowych rozwiązań funkcjonalnych
wykorzystujących LNG.Skupiamy się na segmencie małych jednostek w wolumenie LNG od 3 000m3 do 10 000m3, tak aby
odpowiadać na potrzeby odbiorców małej skali, takich jak lokalne terminale LNG, gminy, miasta, zakłady produkcyjne czy nawet
odbiorcy prywatni. Takie jednostki służą do rozwożenia LNG z dużych terminali (np. terminal LNG w Świnoujściu) do mniejszych
odbiorców rozlokowanych na wybrzeżu czy w rejonach większych rzek. Mogą to być miasta z siecią gazowniczą, fabryki
potrzebujące gazu do celów technologicznych, lądowe elektrownie zasilanych gazem, a także np. osiedla mieszkaniowe.

Obecnie Seatech Engineering pracuje nad rozwiązaniem mini, czyli bazującymi na jednym agregacie i z małym zbiornikiem,
tak by przetworzenie LNG w energię lub gaz było opłacalne również dla małych hoteli, marin czy też niedużych osiedli domów
położonych nad brzegiem morza lub rzeki.
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Zaprojektowane przez nas gazowce LNG – dowozowce, jako jedne z nielicznych na rynku, posiadają wysoką klasę lodową,
która pozwala na żeglugę i dowóz LNG bez ograniczeń związanych z porą roku i rejonem żeglugowym. Mogą one pływać
od południa Antarktydy, aż po północ Arktyki.

Oprócz dowozowców LNG, istotną rolę w naszym portfolio stanowią również bunkierki LNG, które również stanowią pierwszy
element łańcucha dostaw. Jednak z tą różnicą, że dostarczają one LNG już do końcowego odbiorcy – docelowego statku.
W naszej ofercie znajdują się rozwiązania dedykowane bunkrowaniu między innymi nowych wycieczkowców zasilanych
gazem, co miało znaczący wpływ na ograniczenie wysokości statku ponad powierzchnię wody do ok. 12,5 m (tak, aby statki
przepływały poniżej linii łodzi ratunkowychtj. max 13,6m).
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FSU 2 000m³

FSBU 2 000m³

FPU 8MW

FSPU 1 000m³ ⁴MW

FSRU 1 500m³ ⁷⁴⁰⁰Nm³/h

W typoszeregu naszych rozwiązań oferujemy również inne jednostki, takie jak pływające stacje Floating Storage and

Regasyfication Units (FSRU), służące do odparowywania i przetwarzania LNG w gaz, który mógłby być dostarczany

do klasycznej sieci gazowej na lądzie lub mógłby być bezpośrednio dostarczony do miejsc gdzie gaz jest potrzeby

(np. paliwo w piecach odlewniczych/hutniczych, ogrzewanie procesów technologicznych itp.).

Kolejny elementem w naszej ofercie są pływające elektrownie zasilane gazem czyli Floating Storage and Power Unit (FSPU).

Jednostki te wykorzystują LNG (po jego odparowaniu) do produkcji energii elektrycznej i dostarczaniu jej w miejsca, gdzie jest

potrzebują. Energia elektryczna generowana jest w takim rozwiązaniu przez silniki zasilane gazem ulokowane

w kontenerach. Ilość generatorów na jednostce może być zmniejszona lub zwiększona w zależności od potrzeb odbiorcy.



Z kolei nasze pływające stacje regazyfikacyjne (FSRU)

zakotwiczone np. na Zalewie Wiślanym (po wykonaniu przekopu

przez Mierzeję Wiślana lub po „użeglowieniu” Szkarpawy)

mogłyby dostarczyć gaz do użytkowników domowych

w miejscach, gdzie gazu naturalnego nie ma (północno-

wschodnia Polska).

Seatech Engineering widzi też możliwość różnych kombinacji lub

rozdzielania funkcji, jakie dane jednostki miałyby spełniać.

Przykładowo moga to być tandemy składające się z jednostki

magazynowej LNG (Floating Storage Unit) wraz ze stacją

regazyfikacyjną na nabrzeżu, lub też drugą jednostką

energetyczną (Floating Power Unit) zakotwiczoną obok.

Pływające elektrownie (FSPU i FPU) mogą być użyte czasowo

w miejscowościach gdzie zapotrzebowanie w energie zmienia się

w ciągu roku. Miejsca takie jak centra turystyczne polskiego

wybrzeża (które zwiększają ilość mieszkańców nawet do

kilkudziesięciu razy w okresie wakacyjnym) mogłyby używać

pływających elektrowni sezonowo. Potem taka elektrownia

mogłaby zostać przeholowana w inne miejsce lub zmniejszać

produkcję energii poprzez pracę tylko jednego lub dwóch

skonteneryzowanych agregatów.

Takie rozwiązania potencjalnie mogą stać się również awaryjnym

źródłem energii w rejonach dotkniętych przez klęski żywiołowe.

Nie bez znaczenia jest fakt, że „pływak” czyli kadłub takiej

jednostki, może być przystosowany do 40/60-letniej pracy,

a zainstalowane generatory mogą być wymieniane w zależności

od osiągalnej technologii. Agregaty po 20 latach mogłyby zostać

zastąpione nowszymi rozwiązaniami, włączając w nie nawet

ogniwa paliwowe.
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