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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

 

1. Актуалност и състояние на проблема 

Географското местоположение на България й определя важна роля да 

бъде в готовност при евентуално нефтено замърсяване. Черно море е един от 

световните морски пътища за транспорт на нефт и нефтени продукти в света. 

Затова Европейската морска агенция за безопасност вижда в България 

стратегичски партньор, който може при евентуален инцидент по най-бързия 

начин да отреагира с подхдящата техника, за да минимизира вредите върху 

околната среда на крайбрежните държави. България като член на Европейския 

съюз е хармонизирала законодателството си да отговаря на всички изисквания, 

за да изпълнява тази роля. Не на последно място идва оперативната част от този 

ангажимент, а именно поддържането на кораб в постоянна готовност, оборудван 

с техника за борба с нефтени разливи, предоставена от Европейската Морска 

Агенция и специално разработена от водещи производители за тази цел. Освен 

техниката, Агенцията осигурява и обучение на екипажа на кораба и 

координатора при евентуален разлив, за да може да се работи на професионално 

ниво. Но както във всички сфери на техническия живот и тази търпи развитие и 

еволюция за постигане на добри резултати.  Целта е ясно определена – да се 

ликвидира нефтеният разлив за максимално кратко време с минимални остатъци 

от разлятия продукт и без вреди за околната среда. Повишаването на 

ефективността при борба с нефтените разливи е основна цел на Агенцията, тъй 

като ресурсите са ограничени. За цялото Черно море има два оборудвани кораба 

- в България и в Румъния. Провеждането на всеки три месеца на самостоятелни 

учения и тревоги, а всяка година и съвместни с останалите институции в 

държавата, очертават насоките, в които трябва да се работи.  

2. Обект на изследването 

В дисертационния труд обект на изследването е монтираното на борда на 

кораб оборудване за борба с нефтени разливи. Възпроизведени са условия 

близки до реалните за използване на това оборудване като получените 

резултати са изследвани за подобряване на параметрите и характеристиките му.  

3. Цел на дисертационния труд  

Развитието на стратегии, които  увеличават успеваемостта при борбата с 

нефтени разливи. Направленията са – техника, тактика и взаимодействие между 

хората, участващи в овладяването на аварийната ситуация. 

4.  Задачи на дисертационния труд 

1. Да се разгледа европейската нормативна уредба като се проследи 

хармонизирането й с българското законодателство и прилагането на 

приетите директиви. 
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2. Да се проследят методите за борба с нефтени разливи като се откроят 

предимствата и недостатъците при използването им в аварийни ситуации. 

3. Да се определи влиянието на хидро-метеорологичните условия при 

справянето с нефтени разливи като се изтъкне приложимостта на всяка една 

техника в определена ситуация и предпочитането й пред друга. 

4. Да се очертаят пътищата за повишаване на ефективността на методите за 

борба с нефтени разливи. 

5. Да се анализират експерименталните резултати при прилагането на един 

от методите за борба с разливи – третиране на суров нефт с дисперсант. На 

база получените резултати са предложени начини за прилагането на този 

метод при специфични хидро-метеорологични условия. 

5. Методи на изследването  

Изследването в дисертационния труд е основано на научно-

експерименталния метод. Това позволява да се контролират променливите в 

изследването като крайната цел е получаване на желаните резултати. Проучват 

се и връзките между отделните компоненти на системата, подложена на 

изследване. Използвани са актуални научни разработки в областта на борбата с 

нефтени разливи. 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от въведение, пет глави, изводи и 

заключение, научно-приложни и приложни приноси, публикации, свързани с 

дисертационния труд, използвана литература. 

След всяка глава са направени изводи, показващи значението на 

получените резултати и отношението им към целите на дисертационния труд. 

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Във въведението е направено кратко описание на разглеждания в 

дисертационния труд проблем и са ясно очертани предметът, обектът, целите и 

поставените задачи. 

В ГЛАВА 1 ЕВРОПЕЙСКА НОРМАТИВНА УРЕДБА, е разгледанo 

детайлно Eвропейското морско законодателство и свързаните с него служби, 

агенции  и документи.  

1. Европейската морска агенция за безопасност (EMSA) 

Европейската морска агенция за безопасност (EMSA) поддържа набор от 

служби, с които да подпомогне бреговите държави от Европа да отговорят 
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бързо, ефективно и адекватно на морско замърсяване от кораби, нефт или 

нефтени инсталации. Предлаганите услуги могат да бъдат описани като 

„инструменти“, от които обърналите се за помощ държави могат да изберат най-

подходящите за техните нужди.  

Разработвайки тези служби на европейско ниво, EMSA цели да допълни 

и развие наличните средства за реакция на национално и регионално ниво чрез 

финансово ефективна и ефикасна помощ. 

EMSA уверява, че тези служби са готови за работа и организира тяхната 

мобилизация за кратко време, когато са потърсени. Веднъж активирани, 

специфичните услуги стават под контрола и отговорността на страната, която ги 

изисква. Наборът от услуги е на разположение на Европейските страни членки, 

EFTA/EEA  държави и граничещите държави в регионални морски басейни с 

Европейския съюз (ЕС). 

Реакцията на морско нефтено замърсяване може да се изрази в няколко 

техники като: 

• събиране и механично отстраняване на замърсителя на морската 

повърхност; 

• дисперсия, за да се улесни преминаването на замърсителя във 

водата, където е потопен от естествени процеси; 

• изгаряне на място.  

Изборът на техника зависи от физико-химичните особености на 

замърсителя и от преобладаващите хидро-метеорологични условия на всеки 

инцидент, както и от националната политика на мястото на инцидента, която да 

позволи или да забрани тези техники. Важно е засегнатата страна да се 

възползва от постоянни или местни снимки на замърсената област, за да 

проведе ефективна борба. 

 

2. Морско оборудване за безопасност 

Висококачественото морско оборудване е от изключително значение за 

безопасната експлоатация на кораба, животоспасяващите възможности и 

опазването на околната среда. Международните морски конвенции по 

безопасност изискват държавата на флага да осигури оборудването, което да 

отговаря на определени изисквания за безопасност относно дизайн, конструкция 

и представяне, за да се издадат съответните сертификати, демонстрирайки 

съответствие. Поради тази причина подробно представяне и тестови стандарти 

за определени типове морско оборудване бяха развити от IМО и от 

международни и европейски институции по стандартизация. Приетата 

международна регулаторна рамка оставя значително поле за лична преценка на 

администрацията на флага по отношение на това как да въведе правилата. Това 

може да доведе до различни интерпретации и впоследствие различни нива на 

безопасност на сертифицираното морско оборудване. 

Директива 2014/90/EU на Европейския парламент и Съвета на Европа 

поставя общи правила за сертифицирането на морското оборудване и цели да 
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елиминира различия в интерпретацията и въвеждането на международни 

стандарти чрез ясно определен набор от изисквания и уеднаквени процедури за 

сертифициране. Основната цел на Директивата е да осигури, морското 

оборудване на корабите под флаг на европейска държава да е проектирано и 

произведено по съответни стандарти. 

 

3. Места за защита 

Създаването на места за защита на бедстващи кораби започва заради 

серия от инциденти като Erika (1999), Castor (2000), Prestige (2002), Napoli 

(2007), Flamina (2012). 

Споменатите инциденти повдигат дискусия на тема дали същесвуващите 

правила са достатъчни да регулират ситуация на кораб в нужда от помощ. 

В последствие през декември 2003 IМО приема Насоки за места за 

защита на кораби в нужда от помощ (Резолюция А.949/23/). Насоките 

препоръчват бреговите държави да развият процедури, които да да активират 

ефективна и обективна оценка на риска, за да позволят на кораб да отиде в 

такова място. 

4. Държавен пристанищен контрол - (PSC) 

Бреговата линия на ЕС е дълга хиляди километри и има повече от хиляда 

пристанища. Те оперират около 90% от външната търговия и около 40% от 

търговията вътре в ЕС. Това представлява 3.5 млрд. тона стоки и 350 млн. 

транспортирани пътници. Жизненоважно е за ЕС морският транспорт да се 

осъществява по безопасен, сигурен и екологично чист начин. ЕС разработи  

специално морско законодателство. То цели да осигури ефективен контрол на 

съответствието към международните стандарти на корабите в пристанища от 

ЕС. 

 

5. Стандарти за корабна безопасност 

Мониторингът на работата на IМО, включващ доклади за развитието на 

съответното международно законодателство, е част от задачите на ЕМSА. Това 

представлява техническа оценка на документите на IМО и техническа помощ в 

подготовката на документите издавани от IМО.  

Техническа помощ се предлага, където е нужен преглед за изменение на 

ЕС законодателство, заради новите международни разпоредби. ЕМSА видимо 

се фокусира върху устойчивостта при повреда на ро-ро пътнически кораби, от 

които преобладаваща част от световния флот са под ЕС флаг на страни-членки и 

върху други пътнически кораби. 
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7. Инспекции 

Има няколко причини, поради които се проверява как законодателството 

е изпълнено на практика, включващи: 

 Засичане на празноти в общата система на безопасност; 

 Промотиране на хармонизиран подход в ЕС; 

 Подобряване на ефекивността на мерките на място. 

ЕМSА извършва посещения в страните-членки на ЕС и ЕFТА по 

изискване на ЕК и контролния орган на EFTA.  

Посещения се извършват в съответствие с приложими управляващи 

инструменти, установени от Административния борд. Инспекции се извършват 

възоснова на отделни ЕС законови актове относно съответната област 

(стандарти за моряци, морска сигурност, признати организации). 

Посещения и инспекции се извършват чрез преглед на документи, 

проверка на съоръжения, интервюта на служители, проверка на документи на 

случаен принцип. Подход „Отгоре-надолу“ се прилага, започвайки от 

централната компетентна служба, а след това от посочената национална, 

регионална и местна служба, както и съответната институция. 

Формулата на посещенията и инспекциите зависи от областта на дейност. 

Разлиават се три типа: 

 Мониторинг на признати организации и стандарти за моряци; 

 Морска безопасност; 

 Морска сигурност.  

 

8. Оперативни задачи 

 Служба за докладване на корабите 

ЕМSА спомага за техническото взаимодействие между страните-членки 

и ЕК за размяната на трафик информация за ЕС кораби (SafeSeaNet), 

идентификацията на дълги разстояния и проследяване на кораби (LRIT) и 

подпомага ЕС оперативни служби за доклад, включващ електронно предаване 

на информация. 

 

 Служба за реакция при замърсяване 

ЕМSА е установила Мрежа от кораби в готовност за реакция при 

замърсяване, чрез договори с търговски оператори. Корабите на договор към 

ЕМSА са специфично адаптирани за операции в отговор на замърсяване и са в 

готовност, изпълнявайки обичайната си търговска дейност.  

В случай на нефтен разлив, избраният кораб ще прекрати временно 

нормалната си търговска дейност и ще бъде на разположение на изискващата го 
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страна напълно оборудван за реакция при нефтен разлив при определени 

условия и тарифи.  

Следвайки искане за помощ, максималното време за реакция на кораба 

при разлив е да бъде готов да отплава до 24 h. Независимо от тяхната област на 

търговска дейност, всички кораби от мрежата на ЕМSА могат да бъдат 

мобилизирани да реагират на разлив навсякъде в европейски води и съседни 

морски басейни.  

ЕМSА понастоящем поддържа 16 напълно оборудвани кораби в 

готовност за реакция при нефтен разлив. 

 Служба за подпомагане с оборудване. 

В определени области на Европа ЕМSА е създала Служба за подпомагане 

с оборудване – Equipment Assistance Service (EAS), състояща се от резервно 

самостоятелно оборудване за борба с нефтени разливи. То е проектирано да 

допълни съществуващите ресурси на определени страни-членки и да предложи 

високо технологично ниво. ЕМSА Службата за подпомагане с оборудване е в 

готовност да бъде мобилизирана във всеки един момент за борба с нефтен 

разлив навсякъде в европейски води и съседни басейни. 

 Поддържане на оперативната готовност на службите 

За да поддържа подходящо ниво на готовност на морските служби за 

реакция при разлив, ЕМSА е разработила програма за тревоги и упражнения. 

Тревоги: Всички кораби в готовност за борба с разливи под 

наблюдението на ЕМSА провеждат редовни тревоги, за да тестват готовността 

на плавателния съд и функционирането на оборудването за борба с нефтени 

разливи, както и да тренират екипажа.  

Учения: За да работи под международни командни и контролни 

структури, което е най-вероятния сценарий при мащабен нефтен разлив, всеки 

кораб в готовност за реакция при разлив, участва в редовни учения за борба с 

разлив на море с други единици за борба, организирани на национално и 

регионално ниво. ЕМSА често проверява готовността на службите си за реакция 

при разлив и тества техните процедури на действие чрез представяне на 

опредлени упражнения. 

 

 Сателитно-базирана служба за наблюдение на нефтен разлив 

Данни от сателитите за обследване на Земята могат да осигурят рутинно, 

финансово ефективно и широкообхватно наблюдение или могат да бъдат 

насочени към определно място за наблюдение на специфични събития. Една от 

главните функции, подпомагани от ЕМSА чрез тази служба е засичане на 

замърсяване и мониторинг. То се предлага на потребителите чрез CleanSeaNet 

службата. 
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Изводи по първа глава 

1. Европейската морска агенция за безопасност като част от институциите в ЕС 

не само осъществява контрол, но и организира оперативната работа по 

предпазване от замърсяване и борба с нефтени разливи.  

2. Осигуряването на необходимото оборудване, монтирането му на 

подходящите кораби, обучението на екипажите и хората, заети с 

координацията в аварийните ситуации, са под прякото управление на 

Агенцията.  

3. Агенцията е в тясно сътрудничество с Администрацията на страната-членка, 

която пък от своя страна синхронизира законодателството си и сама 

разработва своя национален авариен план като ресурсите на ЕМСА ще бъдат 

включени в борбата след сключването на договор между двете страни. 

Наличието на специално оборудване, разработено за тази цел значително 

подпомага страната бързо и ефикасно да се справи със заплахата и 

предотврати евентуалната екологична катастрофа.  

4. Участие в борбата с разливите взимат и останалите институции като 

Министерствата на отбраната, екологията и здравеопазването.  

5. ЕMSA със своите ресурси се явява свързващото звено като подпомага 

координацията и играе ключова роля в дейността по елиминиране на 

последствията от нефтения разлив.  

ГЛАВА 2 

 МЕТОДИ ЗА БОРБА С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 

2.1. Бонови заграждения 

Основните характеристики на типично боново заграждение са: 

- Газене /DRAFT/: минималната вертикална дълбочина на мембраната 

под водолинията; 

- Надводен борд /FREEBOARD/: вертикалната секция, която се издига 

над водната повърхност, за да ограничи разлива; 

- Плаваща част /FLOAT/: отделен компонент на бона, осигуряващ 

плавучест, обикновено представлява секция на водолинията, 

напълнена с въздух или пяна; 

- Обтягаща част /TENSION MEMBER/: изработена от материала на 

боновото заграждение и обикновено подплатена с проволка или 

верига по цялото му протежение; 

- Пола /SKIRT/: непрекъсната част на бона под плаващата част; 

- Баласт /BALLAST WEIGHT/: тежест приложена към полата за да 

подобри характеристиките на бон. 
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Фигура 1. Устройство на конвенционално боново заграждение 

Основните материали от конструкцията на бона са синтетични като 

найлон или полиестер, обвити в ПВЦ или полиуретан. Тези с по-солиден дизайн 

са за употреба в незащитени води, произведени от по-тежки гумени материали 

(като неопрен), подобно на транспортните ленти. Дизайнът на бона се определя 

от предназначението на продукта. Като пример боновите заграждения за 

дълбоки води изискват по-голямо газене, по-здрав материал, надводен борд и 

плавучест, за да задържат нефтопродукта при по-високи вълни. 

Боново заграждение за ограничаване на нефтен разлив се разгъва, когато 

разлива е възникнал в открити води, близо до брега или пристанища. Бонът 

обгражда и концентрира разлят нефт на малка площ. Това създава оптимални 

условия за скимера да изпомпва нефта. 

Боновото заграждение нормално само концентрира разлят нефт и затова 

трябва да бъде използван в комбинация със скимер, който да го изпомпи. 

Важна част от компонентите на бона е коефициента на плавучест. Това е 

съотношението между обема на плаващата част и баласта на метър заграждение. 

Типичните случаи на разгъване са в конфигурация под формата на 

буквите „U”, “V” и “J” в нефтеното петно и събиране на разлива в дъното на 

тези форми.  

 

2.1.1. Видове бонови заграждения: 

2.1.1.1. Под формата на завеса 

Oсновна характеристика на този тип е централната плаваща част да е с 

гъвкава пола. Този тип нормално има доста висок коефициент на плавучест (над 

5:1). 

Материалът на изработка нормално е плат покрит с ПВЦ, полиуретан 

или плат с гумено покритие. Няма значение от коя страна бона ще има контакт с 

нефтения разлив. По принцип плаващата част на бона тип завеса е пълна с 

въздух, инерт газ, пръчки от твърда пяна или гранулирана пяна в цилиндър. 

Обтягаща част 

Пола Газене 

Баласт 

Плаваща част 
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Боновите заграждения, изпълнени с въздух, могат да бъдат ръчно надути или 

самонадувни. 

Надуваемите плаващи части са налични в две разновидности: 

- С единична дълга въздушна камера 

- С отделни въздушни камери (2-4 m дълги) 

Полата е гъвкава и се движи малко или много независимо от плаващата 

част. 

Обтягащата част нормално е верига или проволка, която често е 

разположена точно под края на полата и действа като баласт. Тя може също да 

бъде разположена точно под плаващата част вместо под полата. Някои бонови 

заграждения под формата на завеса имат ремъци като обтягаща част.  

Баластната тежест е закачена в края на полата обикновено верига или 

метални звена. 

Коефициент на плавучест: Размерът на плаващата част е доста голям в 

сравнение с теглото на бона. Това дава висок коефициент на плавучест, което е 

предимство за посрещането на вълните. Нормално този коефициент е между 5:1 

и 20:1, т.е. бонът може да носи от 5 до 20 пъти собствената си тежест. 

Надуваемите бонови заграждения увеличават височината си, когато са 

надути. 

Разгъване – широки бонови завеси са често употребявани в открито 

море, поради високия коефициент на плавучест. Завесите са често използвани в 

райони със слаби течения, тъй като силното течение може да обърне полата към 

повърхността на водата. 

Предимства и недостатъци на завесите: 

 Висок коефициент на плавучест, който посреща добре вълните; 

 Надуваемите завеси имат малък обем на съхранение в сравнение с 

изпълнените с пяна и са обикновено лесни за почистване, заради 

плоската си повърхност, когато са отдути. 

С плаваща част, разделена на отделни камери, завесите са много гъвкави 

в хоризонтално и вертикално положение, което способства за добро посрещане 

на вълните. 

Процедурата по напълване с въздух на завеса с една камера е много 

проста и доста бърза. Бон само с една камера е много чувствителен на 

пробиване и следва лошо движението на вълната, тъй като камерата е дълга и 

нееластична. 

 

2.1.1.2. Под формата на преграда 

Тези бонови заграждения имат твърда плаваща част под формата на 

преграда. Направени са от плат с ПВЦ покритие, полиуретан или метал. Те са 

доста твърди във вертикално, и в зависимост от конструкцията, могат да бъдат 
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твърди и в хоризонтално положение. Обикновено преградите имат твърда 

плаваща част, която се отделя. 

Полата е твърда във вертикална посока заради стъклопластовата мрежа 

или друг твърд материал. Мрежата е обикновено поставена между твърдата 

Плаваща част на разстояние от 1 до 3 m. 

Обтягащата част е верига или проволка вплетена в мрежата или самите 

те направени като мрежа. 

Баласта е проволка, верига или метални звена. 

Коефициент на плавучест: За да се поддържа малък обем на 

съхранение коефициентът е доста малък от 3:1 до 6:1 (малък обем пяна). 

Надводен борд/Газене 

По принцип надводния борд на преградата е 1/3 от цялата височина, а 

газенето е 2/3 от общата височина заради слабата им плавучест. 

Разгъване: заради слабата им плавучест и лошо представяне при големи 

вълни, преградите не се препоръчват в открито море. Обаче в закътани води те 

могат да действат като завесите и дори по-добре. 

Преградите се използват в постоянни установки заради твърдите си 

плаващи материали и затова, че действат добре при течения. Те са 

изключително добри при силни течения, например реки, където вертикалната 

твърда конструкция може да държи нефта. 

Предимства/недостатъци. 

Най-голямото предимство на всички типове бонови заграждения е, че те 

са много прости за разгъване, поради малкото им тегло и липсата на помощно 

оборудване. Обикновено те са с ниска цена. 

Боновите заграждения тип преграда са разделени на три типа: 

- Плаваща част на централната линия; 

- Плаваща част извън борда; 

- Външна обтягаща линия. 

 

o Плаваща част на централната линия 

Както името показва тези бонови прегради имат плаваща част, която 

обикновено е твърда пенна плоча. Тя намалява обема на съхранение. 

Предимства: Плаващата част на централната линия е с ниска цена и 

много страни я произвеждат на местно ниво. Този тип бонови заграждения са 

много лесни за опериране. 

Недостатъци: Тези бониви заграждения имат много малък контакт с 

водата. Въртяща скованост е ниска, което значи, че бона може лесно да се 

преобърне. Това отчасти може да бъде компенсирано с баласт, но поради 

малкия коефициент на плавучест, теглото може да е малко. 
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o Плаваща част извън борда 

Този тип бонови заграждения могат да имат плаващи части извън борда 

на едната или двете страни на борда. 

Предимства: Плаващите части извън борда създават по-голям контакт с 

водата, което увеличава въртящата скованост. Този тип преградни бонови 

заграждения е по-стабилен във водата от този с централната линия. 

Недостатъци: Плаващите части са доста чувствителни във водата, тъй 

като не са едно цяло със стената на бона. 

o Външна обтягаща линия 

Има два типа от тези бонови заграждения – с единична обтягаща линия 

на страната към течението и с обтягаща линия от двете страни на бона. 

Обтягащата линия е закачена към долната и горната страна на бона чрез халки. 

Разстоянието между плаващата част и външната линия е обикновено 1-2 m. 

Предимства: Обтягащата линия увеличава ефективността на бона 

специално в силни течения. Обтягащи линии от двете страни на бона го правят 

стабилен в райони с приливно-отливни течения, където сменят посоката си. 

Недостатъци: Външната обтягаща линия е доста сложна за разгъване и 

обиране, тъй като линиите се заплитат. 

Преградни бонови заграждения с една линия могат да се използват в 

райони с течения в една посока (няма приливи и отливи). 

 

2.2. Съоръжения за отстраняване на замърсени води /скимери/ 

Отстраняването на нефта от водната повърхност е едно от основните 

средства при борбата със замърсяването. Скимерите се използват за физическо 

отстраняване на нефта. Този метод се счита за най-малко вредния за морската 

флора и фауна.  

Скимерът се определя като механично устройство конструирано за 

отстраняване на нефт или нефтоводни смеси от повърхността на водата без да 

нарушава нейните физични и/или химични свойства. Това определение покрива 

много видове скимери. Основните принципи на работа на скимерите се 

основават на особеностите на движението на течностите, като нефт и/или 

нефтоводни смеси, и различията в прикрепването към материалите. 

Скимерите имат следните компоненти: 

 Обираща глава: компонент отделящ нефта от водата; 

 Прехвърляща система: вградена помпа или вакуумна; част, дискове, 

четки, колани или въжета, маркучи и съединения; 

 Ограничителна част: цистерна или контейнер за съхранение на 

отстранения нефт. 

Скимерите са конструирани от водо- и атмосферно-устойчиви материали 

като неръждаема стомана, гума, алуминий и полипропилен. 
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Три фактора описват действието на скимера: 

 Дебит на събиране; 

 Ефективност на събиране; 

 Производителна ефективност. 

Дебит на събиране: Това е дебита, с който чистият нефт е събиран 

(m
3
/h). Дебитът на събиране е често 20-35% от този, определен от 

производителя. 

Някои производители определят дебита на събиране на нефта като 

цялостен дебит, който включва и съдържанието на вода. 

Дебитът на събиране на скимер е често единствения фактор, определен 

от производителя, тъй като може да бъде лесно измерен и е независим от 

условията на околната среда, освен от нефтения вискозитет. 

Скимерите с най-високия дебит на събиране имат нормално най-ниската 

ефективност на събиране, т.е. събират и много вода. 

Ефективност на събиране: Това е действителното нефтено съдържание 

на събраната нефтоводна смес, измерена като процент от общо събрания нефт 

(m
3
/h), в сравнение с общо събраната течност (m

3
/h) за един час действие. 

Повечето скимери събират голямо количество вода както и нефт. 

Съоръженията за съхранение на борда на кораба или на сушата трябва да бъдат 

способни да поберат допълнителни обеми от тези смеси. Това зависи от типа на 

скимера, който се използва и условията на околната среда (вятър, вълни, 

температура и т.н.). Водно съдържание до 80% в събраната течност е 

реалистична. 

Прозводителна ефективност: Тя представлява процент на събрания 

нефт в сравнение с нефта, който се намира в боновото заграждение. 

Измерването на производителната ефективност обикновено не е точно, тъй като 

количеството на оградения нефт не се знае. Обаче в края на операцията може да 

се добие представа за съотношението между разлятия и събрания нефт. 

 

2.2.1. Типове скимери: 

Наличните на пазара скимери варират значително в техните принципи на 

работа и конструкция, което прави трудна тяхната категоризация. Методът на 

събиране на нефта нормално се използва за разграничаване на главните групи 

скимери. 

Четири типа скимери се използват днес: 

 Преливни; 

 Вакуумни; 

 Олеофилни; 

 С други механични принципи на работа. 

Преливните скимери са често разгърнати като част от боново 

заграждение, или се използват индивидуално. Олеофилните скимери и други 
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по-големи скимери нормално изискват използването на специално оборудване 

като плавателни съдове и кранове. 

2.2.1.1. Преливни скимери 

  Преливните скимери са устройство, което използва гравитацията, за да 

дренира нефт от водната повърхност. Ръбът на преливника е разположен точно 

под повърхността на петното, позволявайки на нефта да протече над ръба към 

събирателен кладенец и след това да бъде изпомпан към цистерна. Преливникът 

трябва да бъде настроен точно, за да се предотврати голямо количество вода да 

премине към помпата. 

Това е може би най-често използвания тип скимер, поради простото си 

устройство. 

Предимства: 

 Оборудване с ниска цена; 

 Висок дебит на събиране до 300 m
3
/h (100 m

3
/h е доста срещан дебит); 

 Малки размери и ниско тегло; 

 Широк обхват от вискозитети; 

 Често помпата може да бъде демонтирана и използвана; като 

трансферна помпа; 

 Проста поддръжка. 

   Недостатъци: 

 Трудна настройка на преливния отвор; 

 Ниска ефективност при вълни; 

 Ниска ефективност на събиране (под 10%) специално в тънки петна; 

 Чувствителни при отпадъци; 

 Не са подходящи при нефт с висок вискозитет; 

 Изисква се кран за пускане на вода на скимера; 

 Газенето на скимера често създава проблеми, ако се ползва в плитки 

води, тъй като нефта нормално влиза в помпата от горната част на 

скимера. 

2.2.1.2. Вакуумни скимери 

Вакуумният скимер няма вградена помпа плаващото устройство. Това 

устройство нормално се нарича „глава на скимера“. Събраната нефтоводна смес 

е всмукана от главата на скимера от всмукателна или вакуумна помпа. 

Събирателната възможност на вакуумния скимер варира от 10 m
3
/h до 

повече от 100 m
3
/h, в зависимост от всмукателната помпа, която се използва. 

Най-простият тип вакуумен скимер е шланг, директно свързан с 

вакуумен камион-цистерна, който може лесно да бъде закаран в пристанища и в 

близост до реки. Събирателната ефективност е много ниска, ако дебелината на 

нефта е малка, но събирателния капацитет е много висок. 
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Вакуумните скимери са ограничени за употреба само в пристанища и 

реки, тъи като са много чувствителни на вълни. 

 

Предимства: 

 Малки действащи устройства; 

 Елементарна технология; 

 Елементарни за поддръжка; 

 Евтино местно производство. 

Недостатъци: 

 Ниска събирателна ефективност; 

 Вакуумна цистерна с шланг (под 10%). 

По-усъвършенстваните типове имат ефективност до 60-70% в оптимални 

условия. 

2.3. Химически средства /дисперсанти/ 

Химическата борба с нефтените разливи започва през 60-те години 

заедно със създаването на такива служби. Макар, че може да бъде високо 

ефективна и понякога единствения начин за борба, нейното практическо 

използване е ограничено в някои страни заради опасения от екологично 

естество.  

Дисперсантите се състоят от два компонента: 

 Съвкупност от активни химикали, които представляват емулгатори и 

омокрящи агенти; 

 Разтворителна система, която действа като носител, без да взема 

активна роля в процеса. 

Активните химикали се наричат повърхностно активни агенти. 

Дисперсантът работи по следния начин: 

Активните химикали в дисперсанта предпочитат да стоят в междинния 

слой между нефта и водата. Това означава, че повърхностното напрежение 

между нефта и водата е намалено и нефтът се разбива на малки капчици и се 

емулсира с водата. Скоростта на емулгация зависи основно от действието на 

вълната. Когато нефтът е на малки капчици, разтварянето и естественото 

биоразграждане се ускоряват. Това означава, че нефтената концентрация 

намалява по-бързо.  

Когато нефтените капчици се оформят, те изглеждат като бледо кафяв 

или бял облак във водата. Ако облакът е черен това е защото капчиците са доста 

големи и могат да изплуват. 

Поради токсичността на сместа от нефт и дисперснат, използването на 

дисперсант не е позволено или ограничено в някои страни. Дисперсантите, 

използвани през 60те и 70те бяха много токсични и нанасяха повече вреда на 
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околната среда отколкото нефта. Основната философия на това време беше 

просто да се премахне нефта от повърхността. Типовете дисперсанти, които се 

използват днес, не са толкова вредни към околната среда (аквакултури,морски 

култури, риба и т.н.) както техните предшественици. Дисперсантите правят 

така, че нефтът да напусне водната повърхност, вместо да се разтвори във 

водната колона, където нефтът влиза в по-голям контакт с морската среда. Тъй 

като има и други техники за борба, много национални агенции за защита на 

околната среда забраняват използването на дисперсанти или по-често налагат 

стриктни условия за тяхната употреба.  

Дисперсантите трябва да бъдат приложени чрез разпръскване възможно 

най-скоро след нефтения разлив. Те не са ефективни към всички нефтени 

разливи. Вискозитетът не трябва да надхвърля 5000 cst. Ако водата е спокойна 

нефтът  изплува. Енергията във водата не е достатъчна да поддържа капчиците 

под водната повърност. Нефт, който е обработен с дисперсант, не полепва към 

някои типове олеофилни скимери. 

Дисперсантите са разработени за употреба в солена вода и няма да 

действат в сладка вода. Като главно правило трябва да има достатъчно 

движение на водата в района, където се прилагат. 

Дисперсантите трябва да се съхраняват в контролирани условия, тъй като 

са лесно податливи на разграждане, което ги прави неефективни. Те трябва да се 

държат в корозионно устойчиви, херметично затворени контейнери. 

Дисперсантите се използват чрез следните техники на приложение: 

 Корабно разпръскване; 

 Въздушно разпръскване; 

 Брегово разпръскване. 

Корабни разпръсквателни системи:  

Те се състоят от следното оборудване: 

- Цистерна за съхранение на дисперсанта; 

- Помпа за разпръскване/водна помпа; 

- Измервателна система; 

- Разпръскващи рамене с пръскалки; 

- Подсъединителни тръби и шлангове. 

Предимството при използване на плавателен съд е, че маневреността е 

висока и голяма част от дисперсанта е нанесен в директен контакт с разлятия 

нефт. Дължината на разпръскващите рамене варира от няколко до 8-10 m. 

Пръскалките са често свързани към раменете с гъвкави шлангове, за да им 

позволят да се доближат възможно най-близко до водата. 

Повечето разпръскващи системи са проектирани да работят и с двата 

вида дисперсант – чист или разреден. 

Дебит на прилагане на дисперсант: Той зависи от ефективността на 

химикала (някои продукти са по-добри и изискват по-малки количества). 

Дебитът на прилагане също зависи и от типа нефт, дебелината на слоя и 

атмосферните условия.  
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Основното правило за прилагане на Тип 3 дисперсант (чист, 

концентриран) е в съотношение 1:20 дисперсант към нефт. То трябва да бъде 

използвано за тестово разпръскване за прилагане и може да бъде променено в 

зависимост от постигнатата ефективност.  

Базовата формула изглежда по следния начин: 

Дебит на прилагане = Разлят нефт на хектар Х Дозата 

Дозиран дебит на помпата = 0.0031 Х Дебит на прилагане (l/ m
2
) Х 

Скоростта на прилагане (kn) Х SWATH (m) 

2.4. Управление на отпадъците 

 Третирането и изхвърлянето на отпадъците могат да бъдат предмет на 

местните разпоредби. Те могат да изискват разрешителни или други одобрения, 

а тези изисквания могат да не са уредени, тъй като отпадъците са от нефтен 

разлив. Планове за третиране, временно съхранение и изхвърляне на отпадъците 

трябва да се съгласуват с ръководните кадри, отговорни за нефтения разлив. 

Нефтените разливи предизвикват загриженост за техния потенциален 

ефект върху околната среда. Могат да бъдат засегнати: въздух (air), брегова 

ивица (shoreline), морска повърхност (sea surface), воден стълб (water column) и 

седименти (sediments)  (Фигура 2). 

 

 

 

Фигура 2. Елементи на околната среда с потенциален риск от разлятия нефт 

Всеки един от тези елементи, с изключение на въздуха (който има 

значение за хората, борещи се с разлива), може да съдържа множество различни 

хабитати, със своите популации от разновидности. 

въздух брегова ивица 

морска повърхност 

воден стълб седименти 
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Естествените процеси карат разлятия нефт и неговите химични 

компоненти да се мести от един елемент на околната среда в друг. 

 Изпаряването прехвърля по-летливите компоненти от нефта във 

въздуха; 

 Ограничената част от нефтените компоненти, които са разтворими във 

водата ще преминат във водната колона; 

 Действието на разбиващите се вълни ще трансферира част от нефта на 

водната повърхност във водната колона в малки нефтени капчици. 

Този процес е известен като дисперсия; 

 Разлятия нефт, който е естествено дисперсиран във водната колона в 

плитки води от вълните може да се прехвърли в бреговите седименти; 

 Разлятия нефт на морската повърхност ще се движи под действието на 

вятъра и течението и може да заседне на брега; 

 Нефтът може да стане с отрицателна плавучест, заради загубата на 

летливите фракции, емулгиране, биоразграждане и взаимодействие 

със седименти, и да потъне на дъното. 

Изводи по втора глава 

 Използването на даден метод за борба с нефтени разливи трябва да цели 

да намали вредата, която би се получила, ако се бездейства. Основната цел на 

борбата с нефтен разлив в морето е да се премахне плаващия нефт, 

прехвърляйки го на друго място, за да се намали потенциалната вреда от 

разлива. 

 

Фигура 3. Трите основни метода за борба с нефтен разлив на море 

Трите основни метода за борба на море в отговор на повърхностен 

нефтен разлив са ограничаване и отстраняване (containment and recovery), 

ограничаване и отстраняване 

контролирано изгаряне 

 

разпръскване на дисперсант 

брегова ивица 
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разпръскаване на дисперсант (dispersant spraying) и контролирано изгаряне 

(controlled burn), показани на Фигура 3. 

 Механичното ограничаване на разлятият нефт с плаващи бариери 

(бонови заграждения) и събирането му, използвайки устройства за 

отстраняване от водата (скимери); 

 Контролирано (на място) изгаряне: нефтът е ограничен от 

пожароустойчиви бонови заграждения и запален. Горенето на място 

превръща плаващият нефт във въздушни горивни продукти ; 

 Използване на дисперсанти: прехвърля плаващия нефт във водната 

колона като малки частици. Разпръснатият нефт е бързо разтворен до 

малки концентрации във водата. По-голямата част от нефта в тези 

частици в последствие ще бъде биоразграден. 

 Най-чувствителните към нефт екологични ресурси са тези в 

крайбрежните води или на самият бряг и целта на борбата е да се предотврати и 

ограничи разлятият нефт да достигне до тези ресурси. По-нататъшна грижа е да 

се защити човешкото здраве чрез ограничаване излагането на хората на нефт. 

Това се постига чрез отстраняването на нефта от морската повърхност и 

предотвратяването му да достигне до брега. 

ГЛАВА 3 

ВЛИЯНИЕ НА ХИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ 

БОРБАТА С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 

Всички техники за борба с нефтени разливи имат възможности, които ги 

правят по-подходящи от други или имат значителни ограничения, в зависимост 

от условията на нефтения разлив. Изборът на техника за борба не трябва да се 

основава на предпочитания, а на разбирането коя техника е по-подходяща за 

постигане на желания резултат, т.е. за намаляване на вредата на нефтения 

разлив. 

Обшата цел на всички техники за борба на море (ограничаване и 

отстраняване, контролирано изгаряне и използване на дисперсанти) е да 

отстрани плаващия нефт и да намали количеството на нефта, който заплашва 

крайбрежните райони и може да зарази бреговите разтителни и животински 

колонии. Възможностите и ограниченията на тези техники за борба могат да се 

категоризират според: 

 Преобладаващите метеорологични условия, в които техниката е 

ефективна; 

 Географското разположение на нефтения разлив; 

 Видът нефтен продукт и физичните му качества, които намаляват 

ефективноста. 

3.1. Влияние на метеорологичните условия 
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Метеорологичните условия имат изключително влияние върху 

ефективноста на техниката за борба. 

Ефективността на боновите заграждения, използвани за ограничаване на 

плаващ нефт преди да бъде отстранен със скимери или запален при 

контролирано изгаряне, се намалява драстично в бурно море. Боновите 

заграждения могат да бъдат прехвърлени от вълните, в зависимост от техния 

размер (газене и надводен борд), както и от тяхната плавучест и способност да 

реагират. Дори и широки бонови заграждения могат да се окажат неефективни 

при височина на вълната от 1.40 до 1.80 m и скорост на вятъра над 20 kn. Много 

скимъри са ограничени от състоянието на морето като някои типове стават 

неимоверно неефективни при височина на вълната от 0.60 до 1 m. 

Бързо разпръскване на нефт, третиран с дисперсант, започва при скорост 

на вятъра от около 7 kn ( 3m/s, от слаб до лек бриз) с големина на вълната от 0.2 

до 0.3 m. Дисперсантите могат да бъдат пръскани над плаващия нефт при 

спокойно гладко море, а дисперсията ще започне, когато има подходящи. 

Самите ветрове със скорост над 35 kn (18 m/s ) и височина на вълната от 5 m са 

горните граници за пръскане с дисперсант от самолети. Използването на 

дисперсанти при силни ветрове е предизвикателство, тъй като плаващия нефт 

може да стане недостатъчно напръскан или временно потопен в бурното море. 

Ограничителните условия за пръскане от кораби са по-малки, имайки предвид 

особеностите на плавателните съдове в бурно море. 

Бурно море може да провали всяка операция по борба с нефтен разлив. 

Тези природни условия могат да предизвикат естествена дисперсия на по-леките 

нефтопродукти. 

Основният проблем в прогнозирането на движението на петното по 

време на нефтен разлив е по-скоро липсата или наличието на лошокачествена 

информация за местните течения, отколкото неразбирането на това как петното 

движи по въздействието на силите на вятъра и течението (Фигура 4.) 

 

 

 

              А          Б 

 

 

 

Фигура 4. Векторен метод за прогнозиране движението на петното 
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3.2. Влияние на вида на нефтен продукт и физичните му качества 

Различни типове нефт и техните продукти могат да бъдат разляти в 

морето включително суров петрол, дизелови горива и тежки (остатъчни) горива. 

Физичните качества на разлятия суров петрол и тежки горива се 

променят, тъй като те губят летливите съставки с изпарението и могат да 

образуват стабилни водно-нефтени емулсии . Тези промени са общо познати 

като „рушене“ на нефта от атмосферните условия и се характеризират с 

прогресивно нарастване на вискозитета на плаващия нефт с времето. Нормата 

на рушене е свързана с преобладаващите метеорологични условия, 

температурата, вида нефт и начина, по който се излива. 

Физичните качества на нефта, които имат най-голямо въздействие върху 

ефективността при техниките за борба са плътност, точка на втечняване и 

вискозитет. 

 

 Плътност 

Плътността на нефта, измерена като специфично тегло (теглото в 

отношение със сладката вода) или степени API, предлагат цялостна 

категоризация на видовете нефт. Те са разделени в четири групи според тяхната 

плътност. Първа група са описани като много леки и са доста непостоянни. 

Четвърта група са много тежки, а втора и трета – междинни. В някои 

класификации се появява и пета група на изключително тежки, със склонност 

към потъване, както са определени. Познанието за нефтената плътност предлага 

на заетите с борбата с разлива широки индикации за това как нефта ще се държи 

и коя техника може да бъде ефективна. 

 

 Точка на втечняване 

Нефт, който при температура значително под (от 10 до 15°C) неговата 

точка на втечняване ще бъде полу-твърд и няма да плава. Това създава 

усложнения на устройствата за механично отстраняване и методите за 

почистване на брега, но и ясно показва, че приложението на дисперсантите ще 

бъде неуспешно, тъй като не могат да проникнат в полу-твърд нефт и ще бъдат 

отмити. 

 

 Вискозитет 

Това е важно качество със значение за всички техники на борба. Нефт с 

много висок вискозитет може да бъде ограден с бонови заграждения, но някои 

типове скимъри изискват нефтът да плава срещу тях, а тяхната ефективност и 

производителност могат да бъдат ниски при нефт и емулсии с висок вискозитет. 

Те могат да бъдат също и трудни за изпомпване. Запалимите видове нефт, които 

са изгубили най-леките си фракции чрез изпарение могат да бъдат 

предизвикателство, особено ако нефтът е станал емулсия (т.е. с високо 

съдържание на вода), ограничавайки ефективността от контролираното 

изгаряне. 

Вискозитетът на разлятия нефт се променя с времето, тъй като се руши 

под влияние на атмосферните условия, оказвайки влияние върху ефективността 

на дисперсантите над плаващия нефт . Тъй като вискозитетът на плаващия нефт 

нараства с времето, възможната ефективност на дисперсантите ще намалява. 
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Това е често познато като „прозорец на възможността“ за използването на 

дисперсанти. Този прозорец зависи от температурата. 

Вискозитетът е устойчивостта на нефта да се движи и се измерва в cP 

или cSt. Динамичният вискозитет е равен на кинематичния, умножен по 

плътността на нефта. За практически цели при борба с нефтен разлив, 

кинематичния и динамичния вискозитет могат да се заменят. Вискозитетът 

намалява значително с нарастването на температурата. 

Няма универсално приета граница на вискозитет на нефта, след която 

дисперсантите се смятат за неефективни. Тя ще зависи от много фактори като 

вида на използвания дисперсант, природата на разлятия нефт и 

преобладаващите метеорологични условия. Основни препоръки за възможната 

ефективност на дисперсантите според вискозитета са показани в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Влияние на вискозитета върху ефективността на дисперсанта 

 

Вид нефт/вискозитет  Ефективност на дисперсанта  

Леки дестилирани горива(бензин, 

керосин, дизел)  

Не се препоръчва използване.  

Тези горива ще се изпарят  и 

естествено дисперсират бързо в 

повечето условия.  

Суров нефт с вискозитет < 5000 cSt Не е ефективно.  

Суров нефт с вискозитет >5000 cSt 

                                       <10000 cSt 

Може да бъде ефективно.  

Суров нефт с вискозитет >10000 cSt Не е ефективно, макар че е 

докладван успех и при нефт с 

вискозитет над 20000 cSt. 

 

На фигура 5. са представени ключови процеси,протичащи при нефтен 

разлив: 

 Разпространяване (spreading) – заради тримерното нарастване на 

района, което води до широко разпространени ефекти, като 

намаляване на дебелината на петното. Това намалява потенциалната 

ефективност от усилията по събиране; 

 Движение (movement) – важен заради това, че определя кой район ще 

бъде засегнат от разлива и ще бъде важен фактор при определяне на 

приоритетите пр борбата с разлива (разгледан в 3.1.); 

 Изпаряване (evaporation) – отстраняването на нефт от водната 

повърхност под формата на пари. То е важно, тъй като ще доведе до 

промени в свойствата на нефта – колкото по-летлив е нефта, толкова 

по-голямо е изпарението; 

 Дисперсия (dispersion) – преминаването на нефт от водната 

повърхност под формата на частици, които се разпределят във водата. 

Тя е важна за някои видове нефт, защото може да премахне 

значително количество нефт от водната повърхност и да го прехвърли 

във водната колона, което ще намали ефекта от разлива; 
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 Емулсиране (emulsification) – абсорбирането на водата, за да 

образува смесена с нефт емулсия. Тя е важна, защото ако се случи, 

разливът ще бъде много повече упорит и труден за почистване. 

Суровият петрол е по-податлив на емулсиране. 

 Биоразграждане (biodegradation) – процесът, при който нефтът е 

разбит от микроорганизми, които се срещат естествено в морската 

среда. Той е бавен процес и няма да допринесе за бързо намаляване на 

ефектите от широкомащабен разлив. 

 
Фигура 5. Развитие и естествени процеси на рушене на разлятия нефт под 

влияние на атмосферните условия 

 

 Разпространение на района на разлива 

        Процесът на разпространение е важен, защото: 

 Води до голямо нарастване на района на разлива; 

 Води до намаляване на дебелината на петното. 

         

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Фигура 6. Размер на разлива във времето 

Време от началото на разлива (часове) 
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брегова ивица 
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         На фигура 6. са изобразени кривите на разпространение за различни 

размери на разлив и нарастването на разлива като функция от времето.       

От кривите става ясно, че се наблюдава: 

 Бързо първоначално разпространение; 

 Постепенно изравнянване; 

 Теоретичен максимален район. 

       Разпространението се извършва в няколко фази: 

 Бързо първоначално разпространение прес първите няколко часа 

(стръмната част на кривите) 

 Постепенно изравняване на кривите, тъй като скоростта на 

разпространение намалява 

 Равната част на кривата, която разлива е достигнал, макар и 

теоритично, е максимум или равновесие 

        Кривите на разпространение могат да бъдат използвани за грубо 

прогнозиране на района на разлива във времето за определен обем нефт. За по-

детайлна картина могат да се използват компютърни модели, които да отчитат и 

допълнителни променливи като промени в свойствата на нефта, ефект на вятъра 

и теченията. 

         Кривите на разпространение могат приблизително да дадат информация за 

дебелината на петното. Разделяйки обема на разлятия нефт на площта ще даде 

обшата средна дебелина на петното. 

                Примерът с кривите на разпространение е теоретично описание на 

разпространението. Най- важната разлика с истинските разливи е, че след 

първите няколко часа след тях в околната среда, петното е рядко непрекъснато и 

с еднаква дебелина. То често се разбива на дебели/тънки участъци, откоси и 

разпокъсани фрагменти. 

 

3.3. Влияние на географското разположение на нефтения разлив 

При планирането на борбата с нефтените разливи географското 

разположение винаги е от изключително значение. Възможностите са различни, 

като например борба в близост до източника на замърсяване или борба в 

близост до чувствителни райони, или пък помежду тези две позиции. 

Изборът зависи от фактори като източник на замърсяване, количество и 

вид на нефта, метеорологичните условия, географски фактори, чувствителни 

райони и ресурси. 

Много дълго (напр. 20 кm), но не много широко (напр. 100-200 m) 

нефтено петно, предизвикано от миене на танкове, ще бъде невъзможно да бъде 

почистено в открито море. Петното трябва да бъде наблюдавано и да бъдат 

направени подготовки за борба, защита или почистване на бреговата линия, ако 

то я достигне. 
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Друга възможност е да се реагира между източника на замърсяване и 

бреговата ивица, която е нормалния район при инцидент като засядане или 

сблъскване, предизвикващи изхвърляне на нефт или продукти в морето. 

Районът на отговор на замърсяването ще бъде избран на мястото, където по-

голямата част от замърсяването се намира по време на пристигането на екипите 

за борба с разлива.  

 

Изводи по трета глава 

1.  Хидро-метеорологичните фактори са от изключително значение при 

борбата с нефтени разливи. Те могат да способстват за бързото елиминиране на 

разлива като „разрушат“ нефта или нефтения продукт, но могат и да затруднят 

неговата обработка. От съществено значение е оценката на тези фактори и 

съобразно нея изборът на метод за борба с разлива. 

2. Понякога метеорологичната обстановка се развива изключително 

бързо и затова най-важна е реакцията в първите часове, докато разлива е 

податлив на въздействие.  

ГЛАВА 4 

ПЪТИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕТОДИТЕ 

ЗА БОРБА С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 

4.1. Чрез усъвършенстване на устройствата 

Устройствата, монтирани на ЕМSА кораб, целят да обхванат всички 

процеси при борбата с нефтен разлив. Затова при избора си на кораб, върху 

който да се монтира целия набор от техника, Агенцията се води от факта, че 

освен разлятия нефт, ще се събере и много вода. Следователно корабът трябва 

да бъде танкер с достатъчно танкове, където да се съхрани нефтоводната смес 

до нейното декантиране и отделяне самостоятелно. Тъй като танкерите са 

снабдени с ODME система, която позволява последващо изхвърляне обратно в 

морето на водата, от която е отделен нефта или нефтопродуктите, което го 

прави една подвижна пречиствателна станция.  

Целта на устройствата, монтирани на борда на ЕМSA кораба, е да 

съберат възможно най-голямо количество нефтоводна смес, в която 

съотношението нефт-вода да бъде най-малко, за най-кратко време, защото 

капацитета на танковете на кораба е ограничен. Затова тези устройства трябва 

да бъдат постоянно усъвършенствани, за да отговарят на специфичните 

изисквания, наложени от видовете нефт и нефтопродукти, които могат да бъдат 

разляти.  

4.1.1. Система от рамене за обиране на разляти продукти 

При тях от изключително важно значение е привеждането в работно 

положение на рамената, т.е. изнасянето им извън борд, перпендикулярно на 

диаметралната равнина на кораба и потапянето им във водата на дълбочина 

достатъчна, за да започнат да насочват нефтоводната смес към четките на 
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скимера и кладенеца на помпата. При извършване на тази процедура е 

необходимо да се позиционира рамото така, че да прилепне в единия си край 

към борда на кораба в позиция под ъгъл по малък от 90° спрямо борда, което се 

обуславя от самата конструкция на рамото. За да се осъществи това 

позициониране се използват въжета, спуснати към бака и кърмата на кораба, 

които фиксират рамото.  

Последователността, която следва е първо да се определи дължината на 

въжето откъм бака, защото движението на кораба напред избутва рамото назад, 

а чрез това въже се фиксира позицията му. Въжето към кърмата застопорява 

рамото и водата не влияе върху движението му напред-назад. При фиксирането 

на въжето на бака се използват винчовете на носовите въжета, което ограничава 

възможностите за прецизна работа, а на кърмовото въже поради отдалечеността 

си от винчовете, фиксирането на въжето става на ръка към палубните кнехтове. 

Това положение търпи усъвършенстване, за да може независимо от чисто 

корабното оборудване да бъде позиционирано рамото, използвайки лебедки, 

монтирани на палубата в носовата и кърмовата част за прецизно наместване на 

рамото на водната повърхност. 

Системата за обиране  включва: 

 Устойчива струкура на обиращото рамо; 

 Модул на четков скимер; 

 Модул на преливен скимер; 

 Центробежна помпа; 

 Кран с балка; 

 Набор от опъващи въжета; 

 Шлангове за прехвърляне на продуктите; 

 Барабан за навиване на шланговете; 

 Захранваща хидравлична станция; 

 Пулт за управление. 

Когато раменете на системата са разгърнати, целият кораб се превръща в 

„система за обработка на нефтен разлив“. Движението напред на кораба 

отклонява водата от повърхността и нефта от мястото на събиране, образувано 

от събиращото рамо в процес по отстраняване към точката, намираща се между 

рамото и корпуса на кораба. Потокът направлява нефта към събиращия модул, 

който е оборудван с четков или преливен скимер и помпа за прехвърляне. Най-

важното предимство на тази система, оборудвана с четки е в това, че четковия 

конвейер отделя нефта от потока и в сравнение с преливния тип, който 

обикновено събира приблизително 90% вода, излишното съдържание на вода 

при четковия може да бъде сведено под 10%.  

Конвеерът с четките се монтира в точката на събиране на водите в 

рамото. Когато системата не се използва, тя се съхранява на палубата или 

наземно и корабът може да се използва за друга дейност. 

 Всяко рамо се състои от външен понтон, мост и вътрешен понтон, 

заварени заедно. Вътрешният понтон се състои от преливна събирателна 
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камера, в която е монтирана помпата . В този вътрешен понтон може да се 

постави и четковия модул. 

 

4.1.2. Преливен скимер с движители 

 Свободно плаващия извънбордов преливен скимер е с много голям 

капацитет и е проектиран за операции по отстраняване на нефт в открито море. 

Оборудван е с плаващ преливник, за да отделя и събира нефта в бункер. 

Плаващият преливник има отделни малки баластни тежести, които могат да 

бъдат индивидуално настроени за перфектно плаване, дори в трудни морски 

условия. Скимерът е хидравлично управляван и снабден с два движителя, които 

да позволят на оператора да го маневрира там, където нефтът е най-много 

концентриран. Радио дистанционното управление може да бъде използвано до 

200 м от самия скимер. Нефтът от повърхността отива в скимера чрез 

гравитационен поток над преливника, но и също чрез добавената всмукателна 

сила на винтова помпа. Тази помпа може да бъде лесно демонтирана и 

използвана независимо като трансферна. Скимерът може ефективно да 

отстранява и изпомпва голямо разнообразие от нефтопродукти, от леки до 

средновискозни емулсии с частици в тях. Скимерът е произведен от неръждаема 

стомана с три специално проектирани кухи плаващи части с вътрешни отделени 

камери. Тези камери може да бъдат напълнени с баласт за настройване нивото 

на плаване. Скимерът включва свободно плаващ преливник с голям диаметър, 

което му придава отлични характеристики за следване на движението на 

вълната. 

За да се подобри възможността за събиране на тежки нефтопродукти, 

скимерът може да бъде оборудван с подвижен четков адаптор. Скимерът може 

да се захранва с отделен пауърпак или да бъде включен към останалите 

захранващи, като се използва пулт за дистанционно управление. 

 

4.1.3. Комплект бонови заграждения  

Комплект бонови заграждения е специално проектиран за употреба в 

открито море, пристанища, полузакътани води и постоянни инсталациии, като 

нефтени терминали и електроцентрали. Той  е конструиран така, че два слоя 

синтетична материя са вулканизирани заедно с нефтоустойчива гума. 

Синтетичният външен слой придава на боновото заграждение отлична 

устойчивост на ефектите на нефта и UV разграждането. Бонът е оборудван с 

галванизирана баластна верига, която гарантира правилното разгъване при 

операции по събиране и предпазване на морето. Боновото заграждение е 

конструирано, използвайки напълно вулканизирани и облепени с гума части, 

без употреба на попнитове. 
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Фигура 7. Комплект боново заграждение (собствен архив) 

Системата включва две макари  за съхранение от по 250 m боново 

заграждение с необходимото оборудване за разгъване, включващо и система за 

надуване. Мястото необходимо за монтаж на борда на кораба е на кърмата или 

на борда, така че да се разгъва директно от макарата. 

 

4.1.9. Система за разпръскване на дисперсанти  

Системата за разпръскване на дисперсанти представлява две 

хидравлично управляеми рамена с две дисперсантни помпи. 

Всяко едно рамо е съставено от следните компоненти: 

 Поддържащо рамо, монтирано в предната част на кораба и съдържащо 

захранващи шлангове, въжета и лебедки; 

 Основно рамо с разпръсквачи, свързани с поддържащото рамо с 

въжета, които се регулират чрез лебедките във височина; 

 Тръба от основното рамо, включващо 6 разпръсквача за ниска доза; 

 Тръба от основното рамо, включващо 6 разпръсквача за висока  доза. 

Системата е проектирана да разпръсква само чист дисперсант върху 

разливите на водната повърхност. 

Дисперсантът ще бъде натоварен на кораба само в случай на 

мобилизация, а през останалото време се съхранява в стандартни IBC 

пластмасови контейнери. 

Цялата система за разпръскване на дисперсанти се управлява 

дистанционно от подвижен пулт. От него безжично се стартира помпата, 

четирите трипътни крана с хидравлични активатори и двете хидравлични 

лебедки на поддържащите рамена. Дисплеят показва позицията на крановете, 

налягането и потока, както и бутон за намаляване/увеличаване на честотата на 

помпата. 

Дисперсантната помпа е електрическа, центробежна, многостепенна с 

вътрешни части от неръждаема стомана. Честотен конвертор регулира 
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скоростта на помпата, а оттам и налягането в разпръсквачите. Всичко това се 

отразява на дисплея. 

Поддържащите рамена се монтират на бака чрез стойки, заварени на 

основа на борда. След това се поставят и подвижните рамена с разпръсквачите, 

като цялото съоръжение се изнася извън борда. 

Важно условие е системата да бъде монтирна възможно най-напред, така 

че когато се прилага, дисперсантът да достига водната повърхност и разлива 

незасегнат от носовата вълна. Това прави работата с дисперсанта много по-

ефективна, отколкото ако е монтирана в средата. 

Основното рамо се регулира с помощта на лебедките, така че да бъде 

позиционирано на височина между 3 и 4 m от водната повърхност за 

максимално ефективно приложение на дисперсанта. 

С двете монтирани разпръскващи рамена корабът може да прилага 

дисперсант върху нефтен разлив със скорост до 15 kn и да покрие обща ширина 

на водната повърхност от приблизително 26 m, тъй като общата дължина на 

двете рамена е 20.4 m (10.2 m всяко). 

Разпръсквачите за дисперсанта са от тип за плоска струя с нерегулируем 

ъгъл на разпръскване от 45°. Те са разпределени в две паралелни тръби, като 

всяко има по 6 за ниска доза от 2.5 l/min и 6 за висока доза от 10 l/min. За да се 

постигне този оптимален дебит, трябва да се поддържа фиксирано налягане от 2 

bar на разпръсквача. В случай на дебел слой нефт, може да се използват и двата 

реда от разпръсквачи. 

 

4.2. Чрез управлението на кораба, зает с борбата с нефтения разлив 

4.2.1. Управление на кораб при разпръскване на дисперсанти 

 Дисперсантът трябва да бъде разпръснат, за да влезе във физически 

контакт с нефта, при което размерът на капчиците дисперсант е съществен 

фактор за успешното прилагане. Затова те не трябва да бъдат нито прекалено 

големи или малки, за да попаднат внимателно върху нефта. 

 Когато корабът се движи, носовата вълна и стъпката на винта избутват 

нефта от борда и обхвата на раменете за разпръскване. Освен това, носовата 

вълна не трябва да отнесе дисперсанта преди да е имал възможността да 

проникне в нефта. Колкото по-вискозен е нефта, толкова повече време ще му 

отнеме да проникне в нефта и ще трябва да се намали скоростта на кораба.  

При използването на рамене за разпръскване, силният вятър може да 

наруши качеството на прилагане като измени формата на струята и намали 

ширината й, и дори да пропусне нефтеното петно. Този вид ефект може най-

често да се наблюдава, когато дисперсанта се разпръсква на голяма височина от 

петното.  

Като правило, предпочитаната посока на кораба при прилагане на 

дисперсант е срешу вятъра. Ако вятърът е толкова силен, че проваля операцията 

по разпръскване и адекватната дисперсия на капчиците, може да се опита с 
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движение на кораба по вятъра, но може да се получи разделяне на разлива на 

малки части, които вместо да се потопят във водната колона, да останат на 

водната повърхност (Фигура 8).  

В този случай петното е ракъсано на малки участъци от фини частици 

дисперсант, които са издухани пред кораба от вятъра. Когато кораба минава 

през разкъсаното петно, повечето от дисперсанта ще попадне на водната 

повърхност между разкъсаните учстъци от петното. 

 

Фигура 8. Прилагане на дисперсант по вятъра, водещо до ефект на струпване 

Когато се получи този ефект, няма смисъл да се разпръсква втори път 

дисперсант върху петното. Винаги е по-добре да се прилага само един път, като 

се изчисли дозата. Този ефект не се получава, когато петното е дебело, 

емулгирано или нефта е вискозен. 

Така, че предпочитаната посока на движение на кораба при  прилагане на 

дисперсант е е срещу вятъра. 

Ако вятърът духа по борда на кораба, ше се използва само рамото за 

разпръскване, което е на подветрената страна. 

При третирането на нефтените петна трябва да се следват следните 

правила: 

 Да се започне разпръскването от краищата на петното към границата с 

участъците със средна дебелина; 

 Да се третира петното на паралелни участъци, по този начин да се 

обходи цялото; 

 Да се движи кораба срещу вятъра, за да се гарантира, че ще се получи 

оптимален контакт дисперсант-нефт; 

 Да се разпръсква срещу вятъра, за де се избегне ефекта на струпване. 

Не трябва да се прави следното: 

 Да се разкъса петното на части чрез безразборно движение на кораба 

във всички посоки, като по този начин няма да може да се следи и 

третира цялото; 

вятър 

нос 

дисперсантна с-ма 

дисперсантна с-ма 
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 Да се избягва движение на кораба по вятъра, освен ако не се цели 

нещо. 

Главната стратегия при разпръскване на дисперсант от кораб, е да се 

движи срещу вятъра, където е възможно, но и разпръскване по вятъра също е 

приемливо в повечето случаи. 

Разпръскването на дисперсант, докато кораба се движи срещу вятъра 

причинява на малките капчици дисперсант от струята да бъдат издухани назад, 

а пък по-големите капчици - да влязат първи в контакт. Разпръскването на 

дисперсант, докато кораба се движи в същата посока с вятъра, може понякога да 

причини на фините частици от дисперсанта да бъдат издухани напред от 

основната струя. На тънки нефтени петна това може да причини струпване, 

където капчици дисперсант контактуват с водата и свиват нефта в по-малки 

участъци. Последващо разпръскване на дисперсант ще попаднат на водната 

повърхност, а не на разлятия нефт. Това не е проблем при по-дебели петна от 

емулгирани нефтопродукти, защото те не са струпани от дисперсанта. 

Поради оперативни причини често се предпочита да се увеличи времето, 

прекарано в разпръскване на дисперсанта и да се намали времето за 

маневриране на кораба. Това може да се постигне чрез разпръскване в двете 

посоки, докато кораба е в нефтеното петно. 

 

4.2.2. Управление на кораб при разгъване на бонови заграждения 

 Боновите заграждения обикновено се разгъват в „U“,“V“,“J“ 

конфигурации, като бонът се буксира в нефтеното петно, а нефтът се 

концентрира в дъното на конфигурацията. 

 Изискванията за корабите, заети с тази операция са следните: 

 Два кораба да удържат боновото заграждение на позиция, а трети да 

спусне скимър и да го управлява в района с концентриран нефт; 

 Максималната дължина на тези конфигурации ще зависи от вълните 

на мястото на разлива и от буксирните възможности на използваните 

кораби. В условия на открити води, дължина до 900 m се счита за 

максимално възможна за управление; 

 Съотношението на ширината на обиране на нефта към дължината на 

бона трябва да е 1:3. 

Главното ограничение при тази техника е скоростта на напредване, която 

е около 0.5 m/s (1 kn), за да се избегне пропускането на нефта под боновото 

заграждение. Операции при тази ниска скорост на буксиране не са по 

възможностите на повечето плавателни съдове, а поддържането на боновото 

заграждение между двата буксиращи кораба е трудна операция, изискваща 

добра комуникация и практика. 

В сравнение, възможно е да се използва и самостоятелен кораб с 

монтирано на борда ЕМSА оборудване, при което предимствата са: 
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 Използване само на един кораб, вместо два или три; 

 По-малко нефт, поради ограничената swath ширина; 

 По-ефективен в началото на разлива, когато петното е дебело; 

 Използва се при отстраняване на парафинови топки или разпаднат 

нефт; 

Въпреки, че се води като самостоятелен кораб с ЕМSА оборудване, при 

разгъването на боновото заграждение е нужна намесата на влекач, който в 

началото на операцията трябва да поеме въже с дължина около 150-200 m, с 

което да контролира направлението на разгъване на боновото заграждение. 

Има два варианта на монтаж на системите за разгъване на бонови 

заграждения, а именно на борд пред надстройката или на кърмата на кораба, 

който се явява по-ефективния вариант. 

При разгъването на бона на борд, най-важното условие е боновото 

заграждение да се удържа перпендикулярно на борда, тъй като всяка една 

секция трябва да бъде напълнена с въздух преди да излезе от палубата през 

специално монтиран клюз с ролки. 

За да бъде перпендикулярно на диаметралната равнина на кораба, трябва 

от една страна влекача, който контролира края на бона, да го опъва в тази 

посока. Това е само при идеални метеорологични условия без вятър и течения, 

които почти никога не се случват. Затова в повечето случаи влекача се налага да 

държи боновото заграждение под остър ъгъл спрямо борда, насочен напред, за 

да може да излиза през клюза под прав ъгъл. Това се постига, като силата на 

буксиране е премерена, защото ако бъде много стегнато, бона се нагъва между 

макарата и клюза и не може да бъде надута. 

Другият вариант за контролиране на посоката на разгъване на боновото 

заграждение е чрез носовото подрулващо устройство на кораба, чрез което да се 

изменя нааправлението на носа, така че бона да застава перпендикулярно на 

борда. 

Разбира се при осъществяването на тази операция се координират 

движенията на влекача и кораба, така че боновото заграждение постоянно да 

бъде перпендикулярно на борда и екипажа, зает с разгръщането му,  да може 

безопасно да го подготвя. 

Друго важно условие при разгръщането на бона е корабът да маневрира, 

така че борда, от който излиза заграждението да бъде подветрен. Боновото 

заграждение има голяма ветрилна площ и е много чувствително. То може да 

бъде усукано, което ще наруши характеристиките му. Освен това ще създаде 

проблеми и при обирането му, защото няма да може да се навие на макарата за 

съхранение. 

Много е важна координацията с влекача, който асистира разгъването на 

бона и може да се изведат следните правила: 

 Влекачът да държи боновото заграждение под прав ъгъл спрямо 

борда; 

 Влекачът да се движи на курсове под остър ъгъл спрямо кораба; 
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 Влекачът да контролира силата на буксиране, като не опъва много 

влекалото; 

 Корабът да маневрира винаги така, че борда, от който излиза 

заграждението да остава подветрен; 

 Корабът да използва носовото подрулващо, за да насочва и той 

посоката на излизане на боновото заграждение извън борда; 

 Корабът да използва ходове напред и назад, за да се оформи желаната 

конфигурация. 

При монтирани макари с бонови заграждения на кърмата на кораба, се 

избягва координирането кораб-влекач, тъй като независимо от вятъра и 

теченията, корабът с лек ход напред ще направлява посоката на спускане на 

боновите зграждения. По този начин и екипажа, зает в подготовката на бона за 

спускане, няма да има проблеми с излизането му през клюза. Ролята на влекача 

ще се сведе до там да оформи желаната конфигурация. 

При образуването на конфигурация „J”, това означава, че нефтеното 

петно ще се огради и концентрира в дъното на формата, където впоследствие ще 

се спусне скимър с движители, за да събере разлятият нефт. Както при боновите 

заграждения от особена важност е корабът да маневрира, така че страната, от 

която се образува конфигурацията да остане подветрена. Той разполага с два 

хидравлични движителя, което го прави изключително маневрен в района 

ограден от боновите заграждения, но като цяло трябва да се държи на курсове 

успоредни на тези на кораба, тъй като течението лесно го снася назад. 

При образуването на конфигурация „V” се използват и двете макари с 

бонови заграждения, като двете се съединяват посредством три проволки, при 

което се получава разстояние между двата модула. Когато корабът навлезе в 

нефтеното петно и започне да го ограничава със загражденията, нефтът да се 

събира и концентрира в тази част. Там се появява друг ЕМСА кораб, който с 

помощта на скимери обира нефта. Цялата операция трябва да се извърши с 

възможно най-малък ход, за да се избегне изпускането на нефт от боновите 

заграждения. 

 

4.3. Чрез оценка на метеорологичните условия и развитието на нефтения 

разлив 

 Състоянието на времето и морето са от съществено значение за 

ефективното събиране и отстраняване на нефтения разлив. 

За да се изясни влиянието на метеорологичните условия при методите за 

борба, се разглеждат шест сценария. 
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ГЛАВА 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА 

НОВА МЕТОДИКА ЗА БОРБА С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 

В тази глава са оценени резултатите от монтирана на борда на ЕМSА 

кораб система за разпръскване на дисперсант, като възможностите й са оценени 

както в пристанищни условия, така и в открито море. На база на получените 

резултати е формулирана ефективна методика за оптимизиране на борбата с 

нефтените разливи, насочена към: 

 Дозировка на дисперсанта / дебит на системата; 

 Големина на прилаганата струя; 

 Форма на струята. 

5.1. Описание на системата за разпръскване 

Системата за разпръскване на дисперсант при нефтени разливи, монтирана 

на борда на ЕМСА кораб, се състои от следните елементи, както е описано на 

Фигура 9. 

 Цистерна за дисперсант с обем 18 m
3
 (6), спирателен кран (7) и  

електрическа центробежна помпа (2), монтирани на главна палуба пред 

надстройката 

 От помпата до предна носова част се изпозват гумени шлангове (3) с 

бързи връзки тип CamLocks 

 Две бързомонтиращи се рамена (1), които се съхраняват на палубата 

близо до преходния мостик 

 Всяко разпръскващо рамо има шлангове (4) за спускане и отделно рамо 

със струйници (5) 
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Фигура 9. Система за разпръскване на дисперсант 

 

5.2. Тестване в пристанищни условия 

 

Цистерната за дисперсант, която е монтирана на контейнерна рамка се 

поставя с помощта на кран откъм кея на определеното за целта място. 

Демонтират се двете макари с бонови заграждения и на тяхно място се поставя 

цистерната с помощта на контейнерни търнлоци (turnlocks). 

Цистерната се подвързва към помпата с помощта на гъвкави шлангове. 

Помпата е марка Grundfoss и е самообезвъздушаваща се, вертикална, 

центробежна и многостепенна. Манометри за налягането са монтирани на входа 

преди и след нея. Тя се управлява посредством дистанционен модул, като се 

стартира на изходни обороти, които след това могат да се увеличават. Тази 

помпа се използва освен за подаване на дисперсант към рамената, но и за 

пълнене на самата цистерна. 

Дисперсантът се съхранява в стандартни еднокубикови IBC контейнери в 

отделен склад. В случай на мобилизация те се доставят до кораба на кея, 

подвързват се към колектор, по 8 на брой и се изпомпват в цистерната, 

монтирана на борда. Има поставен филтър на всмукателната част на помпата, 

бързи връзки 

 

1.Рамо 

2.Ел. центробежна помпа 

3.Гумени шлангове 

4.Шлангове рамо 

5.Струйници 

6.Цистерна за дисперсант 

7.Спирателен кран 
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тъй като поради продължителното стоене на склад дисперсантите образуват 

утайка, която да не бъде засмукана и впоследствие да запуши струиниците на 

рамената. 

Подвижната част на рамената, на която са монтирани струйниците, се 

регулира посредством хидравлични лебедки, за да може да се спуснат до 

определена височина над морската повърхност. За целта на експеримента първо 

се монтира фиксираната горна част на рамената. Те са дълги, всяка по 8.7 m, и 

са нужни няколко човека за монтажа.  Две мачти от двете страни на фалшборда 

на носа държат рамената. След това идва ред на лебедките и на подвижната част 

на рамената със струйниците. Подвижните части са доста леки и могат да се 

носят от двама човека, но позиционирането им трудно. Както помпата, така и 

лебедките, се управляват дистанционно чрез модул. 

След монтажа и на подвижната част на рамената, системата е готова за 

запускане. 

5.3. Тестване на разпръскване на дисперсант 

Докато 6 m
3
 от дисперсанта Radiagreen се прехвърля в цистерната, 

екипажът подготвя плитък басейн от страната на кея. Всичко е така 

проектирано, че целият дисперсант, който ще се използва по време на 

експеримента да се събере и да няма разливи по кея или във водата. Плиткият 

басейн, който е изграден на кея, представлява широк полиетиленов лист в 

дървена рамка висока 30-40 сm. 

Системата се запуска на изходни обороти на помпата, всички кранове се 

проверяват дали са отворени. Установено е следното: 

 След стартиране на помпата са нужни 10-15 s, за да може дисперсанта 

да стигне до струйниците; 

  Когато дисперсанта започва да излиза, той е на пресекулки. Нужни са 

около 30 s, за да стане поток; 

 След известно време при увеличението на оборотите на помпата 

системата достига работно налягане и потока става постоянен; 

 Дисперсантният поток образува много фина мъгла; 

 Един от трите струйници не прави добре оформен поток; 

 Когато помпата беше спряна, потокът не секва изведнъж, а намалява 

постепенно като накрая е на пресекулки. 

Всичко това показва, че системата трудно би използвала акуратно и 

ефективно дисперсант за разпръскване, ако нефтеният разлив не е плътен и 

постоянен, а само на петна в морето. Ако тя трябва да се пуска и спира през 

кратък интервал от време ще се загуби голямо количество дисперсант. 

 

5.3.1. Дебит на потока и измервания на налягането 

 При тестването на системата се използва само лявото рамо, тъй като 

корабът е застанал с ляв борд към кея, на който е изграден плиткия басейн. 

Дясното рамо не е спуснато и неговите кранове са затворени. 
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На лявото рамо, което се използва за експеримента, са монтирани 

дигитални манометри на най-вътрешния и на най-външния струйник. Като се 

включи системата може да се наблюдава и записва налягането на помпата. 

За целта на експеримента, за събиране на дисперсанта се използват три 

двадесет литрови съда по време на точно тридесет секундния интервал на 

включване на системата на пълно налягане. Преди и след това се използват 

други съдове, за да може да се отдели точното количеството дисперсант, 

използвано по време на периода на максимално налягане. 

Струйниците, монтирани на рамената, са от вид за обща употреба, 

предназначени за изцяло покриване на определена площ. Този вид струйници 

прави голяма струя под формата на конус с кръгла форма на допир с 

повърхността на приложение. Капчиците на струята се характеризират със 

средна до широка големина при различни дебит и налягане. Широката форма на 

конус на струята се постига от завихрящи пластини, поставени под ъгъл спрямо 

основата на струйника. Таблица 2. представя разпръскващите възможности на 

струйника, предоставени от производителя. 

 

Таблица 2. Възможности на струйника като функция на налягането 

 Налягане на струйника,bar 

0.5 0.7 1.5 2 3 4 5 6 7 10 

Възможност, l/min 4.9 5.7 8.1 9.3 11.2 12.7 14.1 15.4 16.5 19.4 

 

Таблици 3. и 4. представят резултатите от двата експеримента за 

измерване на дебита и налягането на системата. По време на първия 

експеримент на няколко пъти се запушват струниците, тъй като рамената се 

използват за първи път и явно по системата има фабрични остатъци от монтажа 

на елементи. По-ниският дебит и по-високото налягане по време на първия 

експеримент в сравнение с втория показват това. По време на вторият опит са 

постигнати дебит от 12.4 l/min при налягане от 3.4 bar, което е добре в 

сравнение с възможностите на струйника, дадени в таблицата на производителя 

(Таблица 2.). При него външният струйник също дава по-нисък дебит и 

налягане, което означава пак частично запушване. 

Таблица 3. Първи опит на тестване за дебит и налягане 

Струйник  Време  

(s) 

Количество  

(l) 

Дебит 

(l/min) 

Налягане на 

струйника(bar)  

Налягане на 

помпата(bar)  

вътрешен  30 6 12 3.7-3.8 3.8 

среден  30 6 12 - 3.8 

външен  30 *  2.9-3.0 3.8 

*Струйникът е запушен 
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Таблица 4. Втори опит на тестване за дебит и налягане 

Струйник  Време  

(s) 

Количество  

(l) 

Дебит 

(l/min) 

Налягане на 

струйника(bar)  

Налягане на 

помпата(bar)  

вътрешен  30 6.2 12.4 3.4 3.4 

среден  30 6.2 12.4 - 3.4 

външен  30 5.0 10 3.0 3.4 

 

Изводи:  

Най-чувствителната част от системата за разпръскване се оказват 

струйниците. Те са чувствителни на запушване  от материали от самата система  

или от самия дисперсант. Завихрящите пластини в струйника се оказват, 

създаващата проблеми част. Препоръчва се те да се премахнат, което ще 

подобри характеристиките на разпръскване. Трябва да се изработи струйник без 

завихрящи пластини. 

5.3.2. Разпределение на капчиците на дисперсанта според размера им 

Разпръскването на дисперсанта от системата е вид на финна мъгла в 

комбинация с основната струя, произведена от струйника. Разпределението на 

капчиците от основната струя изглеждат като ситен дъжд, който обикновено е 

от капчици с размер между 400 и 700 µm в диаметър. Този размер е най-добрият 

за разпръскване на дисперсант, но струята се състои и от фина мъгла, която се 

образува от струйника. Въпреки, че представлява само малка част от общия 

обем на разпръснатия дисперсант, тя е доста видима. Финната мъгла полепва по 

повърхността на кораба, което води до натрупвания. От своя страна това води 

до заплаха за безопасността. Носенето на тази фина мъгла във въздуха може да 

попадне в очите или да бъде вдишана от екипажа. Затова трябва да бъдат 

използвани необходимите лични предпазни средства като маски и очила. 

Финната мъгла от дисперсант може да предизвика и ефект на „събиране“ 

на тънки слоеве от нефт. Това „събиране“ става, когато малки количества от 

дисперсанта попаднат върху чиста водна повърхност и започнат да се 

разпростират на повърхността. Дисперсантът се разпростира много по-

ефективно от нефта и благодарение на химичния си състав може да „бута“ дебел 

слой нефт на водната повърхност. Нефтът може временно да бъде „събран“ на 

много по-малка площ. Този ефект предизвиква формирането на малки глобули 

от нефт на водната повърхност. Той бързо отшумява, тъй като дисперсанта се 

разтваря във водата. Повечето дисперсант, разпръснат към водната повърхност, 

не успява да достигне до нефта, тъй като размера на петнот се е намалил. 

Изводи:  

Системата за разпръскване на дисперсант работи с проектния си дебит. 

По-голямата част от произведената струя е под формата на капчици дисперсант, 

които са с правилния размер. Струйниците образуват и финна мъгла, която 

трябва да се избягва и да се сведе до минимум. 
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5.4. Тестване в морето 

ЕMSA корабът е в морето за серия от експерименти със ситемата за 

разпръскване на дисперсант. Експериментите се наблюдават визуално, правят се 

и снимки. При експериментите се използва сладка вода за захранване на 

системата. Рамената се спускат, когато корабът няма ход относно водата, за да 

може струйниците да се нагласят точно на 3.5 m спрямо водната повърхност. 

Корабът е почти на равен кил, има лек диферент към кърмата. 

 Няколко аспекта от представянето на системата за разпръскване на 

дисперсант се оценяват по време на експериментите при 4, 8 и 12 kn. Скоростта 

на вятъра по време на експериментите е 10-11 kn. Тестовете се извършват срещу 

вятъра и по вятъра (Фигура 37., 38., 39. и 40.). 

 

5.4.1. Тестване срещу вятъра 

 Тъй като корабът плава срещу вятъра, струята дисперсант се избутва 

назад със скорост равна на сумата от тази на кораба и тази на вятъра. При 

скорост на кораба от 4 kn срещу вятъра, дисперсанта ще се откланя назад с 

ефективна скорост от 14-15 kn вятър. Финната мъгла, произведена от 

струйниците, се отвява назад на значителна дистанция.  

На Фигура 37. е показано разпръскване на сладка вода при скорост 8-12 

kn срещу вятъра. При 12 kn скорост на кораба, резултантния вятър е 22 kn 

(12+10 kn), който кара подвижното рамо със струйниците да се изкривява от 

вертикала с 30° до 40°. Това води до увеличаване на разстоянието до водната 

повърхност и прилагането на дисперсант върху нефтения разлив. Това е 

нежелан ефект и 12 kn е твърде бърза скорост за ефективно прилагане на 

дисперсант. 

 

Фигура 10. Разпръскване на сладка вода при скорост 8-12 kn срещу вятъра 

(собствен архив) 
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5.4.2 Тестване по вятъра 

Разпръскването на дисперсант по вятъра премахва ефекта му в 

зависимост от скоростта на кораба. Фигура 40. представя разпръскване на 

дисперсант пр скорост 4-8 kn по вятъра. Финната мъгла е отвята напред по 

посока на движение на кораба. Със скорост на вятъра от 10-11 kn, дисперсантът 

се отклонява напред с резултантна скорост от 3-7 kn. 

 

Фигура 11. Разпръскване на дисперсант при скорост 4-8 kn по вятъра (собствен 

фото архив) 

5.4.3 Ефект на носовата вълна 

Рамената за разпръскване са монтирани на бака, близо до носа на кораба. 

Носовата вълна се наблюдава от палубата. По време на разпръскване на 

дисперсант със скорост 4-8 kn не се наблюдава значителна носова вълна и 

цялото количество струя дисперсант се прилага върху водната повърхност. При 

скорост от 10 kn започва да се образува носова вълна в района на прилагане на 

дисперсанта, а при 12 kn тя вече е значителна. Разлятият нефт на повърхността 

ще бъде избутан встрани от кораба. Нефтът, който е отклонен встрани от 

носовата вълна ще бъде избутан към района на приложение на струята на 

дисперсанта при ниска скорост (4 до 8 kn). При по-висока скорост (12 kn) 

носовата вълна ще избута нефта извън този район на разпръскване. 
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5.4.4 Изводи 

Извършените експерименти показват оперативните възможности и 

ограничения на системите за разпръскване на дисперсант. 

1. Системата,  монтирана на борда на ЕМSА кораба, отговаря на 

проектните си характеристики. Всяко рамо разпръсква 30 l/min дисперсант  

върху ивица с ширина 6 до 7 m от двете страни на кораба. 

2. Системата за разпръскване превръща по-голямата част от 

дисперсанта в капчици, които са малко по-големи от препоръчания оптимален 

размер. Основното количество струя от дисперсанта са капчици между 450 и 

1150 µm в диаметър. Препоръчителният размер е между 400 и 700 µm. 

3. Заедно с основното количество дисперсант под формата на 

капчици с малко по-голям размер, системата произвежда и малка част фина 

мъгла. Диаметърът на капчиците във финната мъгла е между 20 и 80 µm. Макар 

че са малка част от общото количество, те са нежелан аспект на системата от 

гледна точка на работата и опазването на околната среда. 

5.4.5. Препоръки за подобряване работата на системата при борба с 

нефтени разливи 

1. Монтиране на рамената на отделни струйници за силен и слаб 

дебит на разпръскване на дисперсант. По този начин ще се контролира 

разходването на дисперсант съобразно вида на нефтения разлив и прилагането 

му върху него. Използването на съответния вид струйник ще става посредством 

отварянето на кранове и захранването им с дисперсант от цистерната. 

2. Монтиране на хидравлични, дистанционно управляеми кранове за 

захранване на струйниците с дисперсант. 

3. Монтиране на невъзвратни клапани, така че системата да не се 

дренира всеки път, когато бъде изключена помпата. Това може да се стане 

посредством байпасна линия, която да отвежда обратно в цистерната 

количеството дисперсант от рамената  след изключването на системата. 

4. Снабдяване с дистанционна преносна конзола, с която да се 

контролира работата и оборотите на помпата, а по този начин налягането на 

системата и дебита на дисперсанта. Тя трябва да може да контролира и 

хидравлично-управляемите кранове за преминаване от нисък към висок дебит 

на разпръскване и обратно. Дистанционната конзола трябва да може да 

управлява и лебедките, монтирани на стационарните рамена, като по този начин 

да се настройват по височина подвижните рамена за разпръскване на 

дисперсанта върху нефтения разлив. 
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5. При ниска скорост на кораба няма да има носова вълна, която да 

избутва нефтения разлив встрани. По този начин разстоянието от борда на 

кораба до най-вътрешния струйник, което е към 3-4 m ще стане непокрито от 

разпръснат дисперсант. За целта може да се монтира допълнителен струйник, 

който да покрива тази част близо до борда. 

5.5 Методика при прилагане на дисперсант за борба с нефтени разливи 

Главният принцип, който трябва да се спазва при разпръскване на 

дисперсант, е да се обработват първо дебелите слоеве нефтен разлив, а не 

тънките или най-тънките с цветовете на дъгата. Няма смисъл  да се пръска 

върху тънките, тъй като те ще се разпръснат доста бързо по естествен път стига 

източника им да бъде третиран. 

5.5.1 Намиране на дебелия слой нефт при разлива 

Първият проблем е намирането на по-дебелия слой на нефтения разлив. 

Това може да бъде доста трудно. Целият район на разлива изглежда по един и 

същ начин, погледнат от мостика на кораба. И това е защото морската 

повърхност отразява небето и целият район изглежда „сребрист“ или 

„кафеникав“, когато се наблюдава от по-ниска височина и под остър ъгъл. Би 

било възможно да се видят места с по-дебел слой нефт на разстояние от няколко 

десетки метра, но ще е трудно да се добие пълна представа за размера на този 

район. 

Най-добрият поглед върху нефтено петно е от хеликоптер или дрон. 

Големи райони от нефтения разлив могат да бъдят видяни изцяло и е по-лесно 

да се открият тъмните или кафявите места от тези с тънък слой. Впоследствие 

хеликоптерът или дронът могат да направляват кораба към тези места. Те могат 

да бъдат снабдени и с топлинна инфра-червена камера. Тя е много полезна, тъй 

като може да различи дебелия от тънкия слой на нефтения разлив. Това 

разделение не е абсолютно, но в най-добрия вариант, в тези места, определени 

като „дебел слой“ от инфрачервената камера, дебелината ще бъде по-голяма от 

200 до 500 µ (0.2 до 0.5mm). Това са местата от където трябва да започне 

разпръскването на дисперсанта. Веднъж доближил се до тези места, 

наблюдателят от мостика на кораба може да ги идентифицира и да се започне 

обработката на петното. 

 

5.5.2 Разпръскване на дисперсант 

Въпреки, че изглежда добре да се разпръсква дисперсант с възможно 

най-висока скорост, има две причини, поради които тя трябва да се ограничи: 

 Ефектът на носовата вълна вурху разпределението на нефта; 

 Ефектът на скоростта на кораба върху количеството дисперсант, 

разпръснат върху петното. 
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5.5.2.1 Движение на нефта 

Когато корабът се движи през разлив, нефтът се избутва настрани. Ако 

корабът се движи относително бавно, нефтът ще се избутва настрани и да се 

концентрира в по-дебел слой, отколкото е бил първоначално (Фигура 12). 

 

Фигура 12. Очаквано движение на нефта около кораба при ниска скорост 

(до 8 kn). 

IV.  ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Използването на дисперсанти при борбата с нефтени разливи е 

доста противоречиво, имайки предвид ползите и вредите за околната среда. 

Въпреки, че е минало доста време от появата на първите дисперсанти, за които 

специалистите твърдят, че са били с много повече вреди, отколкото ползи, днес 

новите продукти са с изключително подобрени качества. Това важи и за 

системите за разпръскване, които са монтирани на борда на ЕМSA корабите.  

2. Борбата с разливите не е едностранен процес, в него участват 

всички заети с тази дейност – от специалистите, които ги разработват до хората, 

занимаващи се с оперативната работа. Те са двигателите на подобренията, 

защото те виждат в реални условия дали дадена система работи успешно.  

3. Експериментът показва как конкретна система за разпръскване на 

дисперсанти работи с конкретен дисперсант, което е много важно за 

ефективната борба с разлива. При проектирането и производството на дадена 

нос 

кърма 

кораб 

посока на 

движение 

на кораба 
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система се залагат основни параметри, които впоследствие се променят или 

„донастройват“ първо в зависимост от вида на дисперсанта, който ще бъде 

използван и второ, от вида на нефта или нефтения продукт, който ще бъде 

обработен.  

4. Всичко това се организира под експериментална форма, за да 

може, когато се наложи да се действа в аварийна ситуация направо да се 

премине към обработката, защото най-важни са първите часове след разлива.  

 

V. СПРАВКА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ И ПРИЛОЖНИ    

ПРИНОСИ 

1. Научно-приложни приноси на дисертационния труд: 

 

1. Направено е изследване на методите за борба с нефтени разливи, 

които са научно обосновани. Анализирани са предимствата и 

недостатъците на всеки един и е предложено тяхното 

усъвършенстване във връзка с повишаване на ефективността. 

2. Изследвани са хидро-метеорологичните условия, които могат да 

съпътстват борбата с нефтените разливи и влиянието им при 

избора на техника за елиминиране на вредното им влияние. 

Направена е оценка на тези условия и са класифицирани и 

разгледани подробно методите за справяне с аварийни ситуации. 

3. Разгледани са устройствата, участващи в целия процес на справяне 

с нефтения разлив. Предложени са научно-технически подобрения, 

които повишават ефективността им. Анализирани са маневрените 

способностти на кораб, като техническо средство, ангажиран в 

аварийни ситуации и са изведени насоки за подобряването им. 

 

2. Приложни приноси на дисертационния труд: 

 

1. Направена е оценка на монтирана система за разпръскване на 

дисперсант на кораб. 

2. Проведен е експеримент за елиминиране на последици от нефтен 

разлив в пристанищни условия и в открито море като е използван 

конкретен вид дисперсант. 

3. На база получените резултати от експеримента са предложени 

подобрения и настройки на системата, които повишават 

ефективността й при борба с нефтени разливи. 
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INCREASING OF THE OIL SPILL RESPONSE EFFICIENCY 

The oil spill behavior in the marine environment is essential for performing 

effective initial response actions. The major guidelines are:  deciding whether to 

mount a response at all, selecting appropriate technique and methods, and carrying out 

clean-up operations safely and scientifically grounded.  

Use of oil spill dispersants is one of the possible oil spill response techniques 

that remove floating oil. Dispersants are an effective way of minimizing the overall 

ecological and socio-economic damage when applied accordingly improved practices. 

Based on the experience and experiments, the equipment involved in the response is 

ameliorated and introduced in use. 

 


