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oleistych, ratownictwo morskie
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z rozlewami substancji oleistych na
morzu. Opisano zjawiska fizyczne zachodzące podczas rozlewu. Wymieniono właściwości fizykochemiczne substancji niebezpiecznych. Podano zestawienie zagrożeń według
GESAMP dla ww. substancji, metody zwalczania rozlewów oraz obowiązki armatora
statku przewożącego tego rodzaju chemikalia.

Dangers Involved in Spills of Noxious Oily Chemicals at Sea
Key words: maritime transport of dangerous substances, spills of oily substances,
rescue operations at sea
The work presents threats connected with the spills of noxious oily chemicals at sea.
Physical phenomena occurring during spills are described. Physical and chemical properties of some dangerous substances are listed. The list of dangers posed by these substances (acc. to GESAMP) is included and the methods used for the clearance of spills
as well as the duties of ship-owners of ships carrying such chemicals are presented.
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Wstęp
Najbardziej zagrożone rozlewami olejowymi i chemikaliami są rejony portowe i drogi morskie zbiornikowców. Tor wodny Szczecin – Świnoujście jest
wyjątkowo cennym regionem pod względem fizyko-geograficznym, a jego
ochrona zalecana jest Dyrektywą Rady Europy. Wokół tego toru wodnego znajdują się obiekty przyrodnicze o najwyższych walorach [1]. Poważnym zagrożeniem dla tej cennej przyrody jest transport chemikaliów szkodliwych i niebezpiecznych, w opakowaniach lub przewożonych luzem [10].
Ze wzrostem przewozów ropy naftowej i innych ładunków niebezpiecznych
zwiększa się ilość i tonaż statków, a wraz z tym prawdopodobieństwo wypadków i katastrof przebiegających z uwolnieniem tych substancji.
Konieczne jest więc szczegółowe uregulowanie działalności morskiej przepisami prawnymi, normami technicznymi i jakościowymi, które mają na celu
ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz ekosystemów wodnych [4]. Rozmiary
wyrządzanych szkód ekologicznych, problemy z wypłatą rekompensat, koszty
przywrócenia środowiska morskiego do pierwotnego stanu stały się nowymi,
trudnymi do rozwiązania zagadnieniami.
Zgromadzenie Ogólne IMO w Londynie w dniu 4 listopada 1993 roku
uchwaliło rezolucję A. 741(18), która wprowadziła Międzynarodowy kodeks
zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu
(nowy IX rozdział konwencji SOLAS 74/78) [7].
Konwencje międzynarodowe narzucają ograniczoną objętość zbiorników
ładunkowych celem zmniejszenia potencjalnego wycieku oraz zalecają stosowanie niezależnych systemów przepływu ładunku do i z każdego zbiornika.
Podwyższa to koszt budowy chemikaliowców, ale zwiększa bezpieczeństwo
życia i poprawia bezpieczeństwo ekologiczne. Wprowadzenie bardzo ostrych
kryteriów projektowania, budowy, eksploatacji i kontroli chemikaliowców, ropowców i produktowców wymaga od konstruktorów, armatorów i załogi stosowania specjalistycznej wiedzy [6].

1. Naturalne procesy zachodzące podczas rozlewów chemikaliów
oleistych
Najwyższy stopień zagrożenia na wodach znajdujących się pod jurysdykcją
Urzędu Morskiego w Szczecinie występuje na stanowiskach: przeładunku paliw
– MPH Szczecin (produkty ropopochodne), rozładunku chemikaliów – Zakłady
Chemiczne „Police” (kwas siarkowy, amoniak), przeładunku paliw – MPH Świnoujście (produkty ropopochodne). Występują tam zagrożenia typu: kolizja,
wejście na mieliznę, rozlew, wybuch, pożar, skażenie chemiczne.
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Produkty przerobu ropy naftowej trwale zanieczyszczające środowisko
morskie to przede wszystkim benzyny, nafty, oleje napędowe, opałowe, smarowe ciężkie i lekkie, parafiny i asfalty. W przypadku rozlewów substancje te
mogą odparowywać, ulegać biodegradacji albo pozostawać w wodzie bardzo
długo, czasami nawet latami.
Olej i chemikalia wprowadzone do środowiska morskiego podlegają różnym fizycznym, chemicznym i biologicznym procesom i przemianom, a mianowicie: rozprzestrzenianiu, odparowywaniu, rozpuszczaniu i dyspersji w wodzie,
emulgowaniu, sedymentacji, fotochemicznemu utlenianiu oraz mikrobiologicznej degradacji [2]. Chemikalia w środowisku morskim oddziałują toksycznie na
organizmy żywe i charakteryzują się różną, często długotrwałą bioakumulacją.
Na sposób i czas zwalczania rozlewów ma wpływ rodzaj substancji, ilość,
grubość rozlanej warstwy, temperatura rozlanej substancji i otoczenia, gęstość,
temperatura płynności, lepkość, ciepło parowania, prężność par, temperatura
wrzenia i krzepnięcia oraz granice wybuchowości par substancji z powietrzem.
Duże znaczenie mają stan morza, prędkość wiatru, pływy i prądy morskie.
Jednym z procesów zachodzących po rozlewie jest rozpościeranie – zjawisko będące wynikiem dynamicznej równowagi między siłami grawitacji, bezwładności, tarcia, lepkości i napięcia powierzchniowego [12].
Pierwszym widocznym skutkiem rozlewu oleistych substancji szkodliwych
na wodzie jest powstawanie plam. W praktyce rozpływ olejowy na morzu formuje się w długie pasy rozdzielone czystą wodą lub wodą pokrytą cienkim filmem olejowym.
Na podstawie optycznego wyglądu rozlewu można określić grubość powłoki oraz oszacować ilość rozlanej substancji.
W tabeli 1 podano przybliżone grubości oraz objętość rozlewów w zależności od barwy plamy olejowej.
Tabela 1
Kalkulacja wielkości rozlewu w zależności od barwy plamy olejowej [12]
Calculation of spill size based on its colour on water
Grubość rozlewu
[µm]

Przybliżona objętość rozlewu
[m3/km2]

0,02 – 0,05

0,0

Szara

0,1

0,1

Tęczowa

0,3

0,3

Niebieska

1,0

1,0

Niebieskobrązowa

5,0

5,0

Brązowoczarna

15,0 – 25,0

15,0 – 25,0

Ciemnobrązowoczarna

powyżej 100

powyżej 100

Barwa rozlewu olejowego
Srebrzysta

351

Barbara Kurc, Janusz Chrzanowski, Ewa Abramowska

Jeśli grubość plamy jest rzędu 1 µm, pojawia się interferencja promieniowania, często dająca barwny efekt. Wzrost grubości do 10 µm daje ciemniejsze
zabarwienia filmu (plamy).
Przy odpowiednio stałych warunkach atmosferycznych plamy o grubościach większych niż 10 µm są otoczone przez plamy cieńsze. Zachowanie się
cienkich filmów jest zdominowane przez zjawisko napięcia powierzchniowego
(energia międzyfazowa).
Rozpościeranie jest większe, kiedy suma napięcia powierzchniowego oleju
w wodzie i oleju w powietrzu jest mniejsza niż napięcia powierzchniowego
woda – powietrze.
Prędkość rozprzestrzeniania się plamy substancji szkodliwej w wodzie jest
największa w fazie początkowej i zmniejsza się w miarę zwiększania się powierzchni zajmowanej przez rozlew. Prędkość ta zależy między innymi od prędkości wiatru. Przy sile wiatru 10B i stanie morza 8 (silny sztorm), droga przebyta przez plamę zanieczyszczeń wynosi około 7 km w ciągu jednej godziny,
a w ciągu doby – 170 km. Tak więc czynniki meteorologiczne, hydrologiczne
i związane z eksploatacją statku powodują deformacje plam olejowych.
Wpływ grubości warstwy po rozlewie ma istotne znaczenie przy zbieraniu
rozlewów. Trudniej zbiera się rozlewy cienkowarstwowe o małej lepkości
i niskich temperaturach płynności. Rozlewy, których temperatura płynności jest
wysoka i wynosi około 20C tworzą gęstą maź trudną do zebrania. Najlepszy
efekt uzyskuje się przy dodatkowym zastosowaniu zapór ograniczających powierzchnię rozlewu i zwiększających jej grubość. Jednak w przypadku zagrożenia pożarowego i wybuchowego, należy rozważyć, czy postawienie zapory nie
zwiększy tych zagrożeń.
O szybkości parowania i zmianie składu oraz stężenia substancji niebezpiecznej na powierzchni wody decyduje prężność par substancji. Odparowywanie jest najważniejszym naturalnym procesem, który powoduje, że duże ilości
chemikaliów oleistych znikają z powierzchni wody, zwiększa się natomiast zanieczyszczenie atmosfery i pojawia zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
W przypadku ropy i produktów rafineryjnych wraz z rozprzestrzenianiem
się plamy przebiega proces obniżenia stężenia węglowodorów na powierzchni
wody, spowodowany odparowywaniem węglowodorów o niskich masach molowych, które zawierają do 12 atomów węgla w cząsteczce. W ropie naftowej
składniki C4 – C12 stanowią więcej niż 40%, więc zmniejszenie rozlewu związane z odparowywaniem może być znaczne. W pierwszej kolejności odparowują
węglowodory zawierające w swym składzie poniżej 15 atomów w cząsteczce
(temperatura wrzenia poniżej 270C). Po upływie około 10 godzin, odparowuje
połowa związków z C13 – C14, a pod koniec trzech tygodni połowa związków
z 17 atomami węgla. Objętość rozlanej ropy może zmniejszyć się nawet o 1/3
pierwotnej objętości w ciągu 1 doby. Pociąga to za sobą zmiany w składzie
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chemicznym, a w następstwie we właściwościach fizycznych (np. zmiana gęstości, zawartości metali, niemetali).
Gęstość chemikaliów rozlanych na powierzchni morza determinuje ich sposób zachowania się po rozlewie, a więc to, czy będą pływać, odparowywać,
zanurzać się czy opadać na dno [6].
Ważna jest znajomość rozpuszczalności oleistych związków chemicznych
w wodzie, ze względu na możliwość ich toksycznego wpływu na życie biologiczne w morzu. Siła szkodliwego oddziaływania zależy od toksyczności i selektywności działania substancji na poszczególne organizmy. Węglowodory i niektóre chemikalia wykazują również działanie narkotyczne i rakotwórcze (np.
fenantren, benzopiren).
Zdolność rozpuszczania węglowodorów w wodzie jest niewielka i maleje
wraz ze wzrostem ilości atomów węgla w cząsteczce. Mimo że rozpuszczanie
związków aromatycznych jest około 100 razy wolniejsze niż ich parowanie,
wzmagają one skutki ekotoksyczne rozlewu. Dane dotyczące rozpuszczalności
wybranych chemikaliów w wodzie podano w tabeli 2.
Wobec tego proces rozpuszczania w wodzie można pominąć, bo dla węglowodorów ciężkich jest on minimalny, a dla lekkich – szybciej następuje odparowanie z powierzchni, niż ich rozpuszczenie w wodzie.
Tabela 2
Właściwości fizykochemiczne wybranych substancji niebezpiecznych [3, 13]
Physical and chemical properties of selected dangerous substances
Lepkość 
w 20C
[mPa s]

Gęstość 
w 20C
[g/cm3]

Ciepło
parowania Qp
[J/g]

Rozpuszczalność
w wodzie
[% wag.]

0,329

0,839

515

17,2

Anilina

4,4

1,02

436, 5

3,4

Tetrachloroetylen

8,8

1,66

238,9

0,015

0,61 – 0,81

0,874

400

bardzo słaba

Nitrogliceryna

35,5

1,59

–

0,17

Nitrobenzen

2,07

1,20

426,4

0,19

–

0,78 – 0,84

–

nie rozpuszcza się

0,42

0,68

365

0,0003

różne, zależne
od składu

nie rozpuszcza się

zależy od rodzaju węglowodorów wchodzących w skład ropy

nie rozpuszcza się

Nazwa substancji
chemicznej
Akroleina

Ksyleny

Nafta
n – Heptan
Olej hydrauliczny

Ropa naftowa

17,5 – 172,0 0,872 – 0,884

3,5 – 34,4

0,80 – 0,92
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Z procesem rozpuszczania się w wodzie chemikaliów związany jest proces
emulgowania. Rozlana na powierzchni morza substancja oleista może utworzyć
trudno rozbijalną emulsję zawierającą od 40 do 80% wody.
Powstawaniu tej emulsji towarzyszy wzrost lepkości oraz bardzo znaczne
zwiększenie objętości rozlewu (nawet do 5 – krotnie większej objętości). Proces
emulgowania jest wynikiem działania fal morskich i zależy od stanu morza i siły
wiatru. Ze względu na te trudności, czynność zbierania rozlewu musi być wykonana natychmiast po ograniczeniu rozlewu.
Niektóre chemikalia mogą ulegać rozkładowi przez mikroorganizmy morskie. Na powierzchni wody przebiegają też procesy utleniania przy działaniu
tlenu z powietrza i radiacji słonecznej, prowadzące do powstania związków będących rezultatem rozpadu długich łańcuchów związków chemicznych.
Chemikalia i oleje mogą ulegać wymieszaniu z drobinami materii zawieszonymi w wodzie, po czym opadać na dno (sedymentacja).

2. Charakterystyka zagrożeń i zwalczanie rozlewów substancji
oleistych
Ocenę zagrożeń, jakie niosą za sobą rozlewy chemikaliów dla ludzi i akwenów podano w tabeli 3, a w tabeli 4 – charakterystykę zagrożeń i metod zwalczania rozlewów.
Tabela 3
Zestawienie charakterystyk zagrożeń substancjami oleistymi wg GESAMP [5]
Characteristic of threats posed by oily substances acc. to GESAMP
Bioakumulacja

Zniszczenia
w zasobach
żywych

Połknięcie

Kontakt
ze skórą
i inhalacja

Degradacja
terenów
rekreacyjnych

A

B

C

D

E

Akroleina

T

4

3

II

XXX

Anilina

0

2

2

II

XX

Tetrachloroetylen

Z

2

0

0

X

Ksyleny

0

2

1

1

X

Nitrogliceryna

0

–

2

0

XX

Nitrobenzen

0

2

2

1

XXX

Nafta

–

–

–

–

–

n – Heptan

0

3

0

0

0

Nazwa
substancji
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Objaśnienia do symboli w tabeli:
Kolumna A – bioakumulacja i skażenia
Z – substancja bioakumulowana ze znacznym zagrożeniem dla organizmów żyjących w wodzie lub zdrowia ludzkiego, jednak z krótkim
okresem pozostawania w organizmie – tydzień lub krócej;
T – substancja mogąca powodować skażenia pożywienia pochodzenia
morskiego;
0 – nie ma dowodów pozwalających zaliczyć do jednej z powyższych.
Kolumna B – uszkodzenia żywych organizmów
2 – mało toksyczna,
3 – średnio toksyczna,
4 – wysoce toksyczna.
Kolumna C – zagrożenia dla zdrowia ludzkiego poprzez spożycie substancji
0
1
2
3

–
–
–
–

bezpieczna,
praktycznie bezpieczna,
lekko niebezpieczna,
średnio niebezpieczna.

Kolumna D – zagrożenie dla ludzkiego zdrowia poprzez kontakt skórny i oczy
oraz drogami oddechowymi
0 – bezpieczna (nie podrażniająca, nie powodująca uczuleń);
1 – średnio niebezpieczna (lekkie podrażnienia, słabe uczulenie);
II – niebezpieczna (poważne podrażnienia, silne uczulenia, uszkodzenia
płuc, toksyczność przez skórę, rakotwórczość lub inne długoterminowe efekty szkodliwe dla zdrowia).
Kolumna E – degradacja miejsc rekreacyjnych
– nie stwarza problemów;
– lekko widoczna, nie przeszkadza w użytkowaniu plaż;
– średnio niepożądana z powodu uciążliwości, zapachu oraz efektów zatruć lub podrażnień;
XXX – bardzo niepożądana z powodu uciążliwości, zapachu oraz efektów
zatruć lub podrażnień. Zanieczyszczone plaże należy zamknąć.
0
X
XX

Armator statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające
przekazuje dyrektorowi właściwego urzędu morskiego informacje o rodzaju
przewożonego ładunku, zamierzonej trasie i czasie podróży oraz stanie bezpieczeństwa statku [8].
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Tabela 4
Charakterystyka zagrożeń wybranych substancji oleistych i metody zwalczania rozlewów [3, 13]
Characteristic of threats posed by oily substances and the methods of oil spill clearance
Nazwa substancji chemicznej
(inne stosowane
nazwy)

Identyfikacja
zagrożeń

Zachowanie się
substancji niebezpiecznej na
morzu po rozlewie
3
Rozpuszcza się
w wodzie.

Zwalczanie rozlewów
substancji oleistych

1
Akroleina
(2–propenal,
aldehyd
akrylowy,
akrylaldehyd
stabilizowany
hydrochinonem)

2
Produkt wysoce łatwo palny,
działa b. toksycznie na drogi
oddechowe, powoduje oparzenia. Działa b. toksycznie
na organizmy wodne. Akroleina z kwasami, aminami,
wodorotlenkiem potasu
i dwutlenkiem siarki daje
silnie egzotermiczne, wybuchowe reakcje i eksplozje.
Pod wpływem promieniowania UV sama może ulegać
polimeryzacji. Należy unikać
kontaktu z rozlaną cieczą.

Anilina
(aminobenzen,
fenyloamina)

Ciecz palna, z powietrzem
tworzy mieszaniny wybuchowe. W czasie pożaru
wydzielają się silnie toksyczne tlenki azotu, działa toksycznie przez drogi oddechowe, ograniczone dowody
działania rakotwórczego.

Rozpuszcza się
w wodzie
i tonie.

Stosować substancje
niepalne, absorbujące
ciecze, uważać z ogniem,
nie wdychać par i aerozoli
(toksyczne, rakotwórcze).
Do dekontaminacji używać 5% HCl i rozcieńczać
dużą ilością wody. Małe
ilości niszczyć przez
spalanie po rozcieńczeniu
alkoholem.

Tetrachloroetylen (czterochloroetylen, perchloroetylen,
1,1,2,2 –
tetrachloroeten)

W trakcie pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne
pary: chlorowodoru, chloru,
fosgenu.

Nie rozpuszcza
się w wodzie,
tonie.

Używać absorbentów
tonących, można neutralizować węglem drzewnym
oraz siarczanem (VI)
sodu.

Ksyleny
(mieszanina
izomerów)
(dwumetylobenzeny)

Produkt łatwo palny, z powietrzem tworzy mieszaniny
wybuchowe, działa szkodliwie na drogi oddechowe.
Z kwasami dają niebezpieczne, silnie egzotermiczne,
wybuchowe reakcje.

Pływają po
powierzchni
morza,
odparowują.

Stosować absorbenty
niepalne, np. węgiel
drzewny. Nie wskazane
stosowanie zapór ograniczających wyciek ze
względu na palność substancji (tzapłonu = plus
24C).
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4
Rozlewy rozcieńczać
wodą. Do neutralizacji
można użyć glikolu polietylenowego 400, nie stosować zapór – substancja
wysoce łatwo palna (tzapłonu = minus 26C).
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Tabela 4, cd.
1
Nitrogliceryna
(triazotan(V)
gliceryny,
trinitrogliceryna)

2
Palna, wybuchowa, toksyczna ciecz. Przy spalaniu wydzielają się b. toksyczne
tlenki azotu. Niebezpieczne
jest spalanie dużych ilości, bo
przebiega z detonacją. Przewożona jako nitrogliceryna
flegmatyzowana, w stężeniu
ok. 40% lub w roztworze
alkoholowym o stężeniu do
1%.

3
Oleista, słabo
rozpuszczalna
w wodzie ciecz,
tonie.

4

Nitrobenzen
(nitrobenzol,
olejek
lub esencja
mirbanowa)

Substancja palna, toksyczna.
Pary tworzą z powietrzem
mieszaniny wybuchowe.
Podczas spalania wydzielają
się toksyczne tlenki azotu.

Oleista ciecz,
słabo rozpuszczalna w wodzie,
pływa po jej powierzchni.

Stosować substancje
niepalne, absorbujące
ciecze. Substancja
posiada niską temperaturę samozapłonu
(48C) oraz topnienia
(6C).

Nafta

Produkt o średniej temperaturze zapłonu od minus 10 do
plus 23C.

Nie rozpuszcza się
w wodzie. Zanurza
się w wodzie.
Krzepnie
w temperaturze
minus 40C.

Do likwidacji rozlewów stosować sorbenty. Usunąć źródło
ognia. Zakaz używania
otwartego ognia i palenia. Nie stosować
strumieni wody na
powierzchnie cieczy.

n – Heptan

Produkt wysoce łatwo palny,
tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe, działa
drażniąco na skórę, pary
mogą wywoływać uczucie
senności. Unikać wdychania
par. Działa b. toksycznie na
organizmy wodne.

Pływa po powierzchni morza,
nie rozpuszcza się
w wodzie, odparowuje.

Posiada b. niską temperaturę zapłonu (minus
4C). Pary rozcieńczać
prądami wodnymi
rozproszonymi. Nie
stosować zwartych
strumieni wody na
rozlaną powierzchnię
cieczy.

Olej
hydrauliczny

Wiele frakcji olejowych
posiada własności toksyczne.

Pływa po
powierzchni
morza.

Ograniczać zaporami.
Stosować despergenty.

Ropa
naftowa

Rozlewy ropopochodne
ograniczają między innymi
dostęp światła słonecznego i
powodują degradację środowiska morskiego.

Pływa po
powierzchni
morza.

Ograniczać zaporami.
Stosować despergenty.
Zbierać za pomocą
urządzeń mechanicznych. Wyjątkowo
dopuszczalne jest

W temp. 218C następuje wybuch. Wycieki
i pary rozcieńczać
rozproszonymi prądami
wodnymi. Małe ilości
przysypywać materiałami chłonnymi.
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spalanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów [9] kapitan statku, który spowodował zagrożenie lub zanieczyszczenie morza, realizując zadania określone
w art. 12 ustawy [11], jest zobowiązany podjąć, w miarę posiadanych możliwości, natychmiastowe działania mające na celu w szczególności zatrzymanie wypływu szkodliwej substancji lub ograniczenie jego wielkości oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia.
Armator statku jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań minimalizujących skutki zanieczyszczenia środowiska morskiego w szczególności
przez usunięcie substancji powodującej zanieczyszczenie, wydobycie z wraku
paliwa lub innej substancji szkodliwej dla środowiska morskiego oraz odszukanie i wydobycie z morza niebezpiecznych substancji przewożonych w opakowaniach.
Działania mające na celu zwalczanie zagrożenia lub zanieczyszczenia morza prowadzone przez kapitana statku i armatora wykonuje się pod nadzorem
dyrektora właściwego terytorialnie urzędu morskiego.

Zakończenie
Ze względu na ogromną różnorodność chemikaliów występujących w transporcie autorzy uważają, że bardzo ważna dla załóg statków jest możliwość
szybkiego dostępu do specjalistycznych informacji dotyczących przewożonego
ładunku. Szczegółowe przestrzeganie międzynarodowych regulacji prawnych
pozwala na uniknięcie zagrożeń, a w przypadku awarii zapewnienie specjalistycznej pomocy.
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