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Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Альтернативні рішення 

Вплив на екологію 

Забруднення середовища мешкання водним транспортом відбувається по двох каналах: по-перше, 
морські і річкові судна забруднюють біосферу відходами, одержаними в результаті 
експлуатаційної діяльності, і по-друге, викидами у випадках аварій суден з токсичними 
вантажами, здебільшого нафтою і нафтопродуктами. 

В умовах звичайної експлуатації основними джерелами забруднення є суднові двигуни, і 
насамперед головна енергетична установка, а також вода, використана для миття вантажних 
танків, і баластна вода, що зливається за борт із вантажних танків. 

Енергетичні установки суден забруднюють відпрацьованими газами передусім атмосферу, звідки 
токсичні речовини частково або майже повністю потрапляють у води морів, річок, океанів. Нині 
переважна кількість суден вітчизняного (і світового) флоту обладнана дизельними двигунами. 
Невелику частку складають судна з паротурбінними установками, число яких за останні роки 
скорочується (у зв’язку з меншою економічністю порівняно з дизелями). І поки що газотурбінних 
установок налічують одиниці. 

Річкові і морські судна рухаються на великі відстані з встановленою швидкістю, при якій двигуни 
довгий час працюють в оптимальному режимі, і тому відпрацьовані гази містять мінімум 
токсичних речовин. 

Нафта і нафтопродукти є основними забруднювачами водного басейну при роботі водного 
транспорту. Негативний вплив водного транспорту на гідросферу пов’язаний з тим, що на 
танкерах, що перевозять нафту і її похідні, перед кожним наступним завантаженням, як правило, 
робиться промивка ємкостей (танків) для видалення решток раніше перевезеного вантажу. 
Промивна вода, а з нею і залишки вантажу звичайно скидалися за борт. Крім того, після доставки 
нафтовантажів у порти призначення танкери, як правило, направляються до пункту нового 
завантаження без вантажу. В цьому випадку для забезпечення належної осадки і безпечності 
плавання нафтові танки судна заповнюються баластною водою. Ця вода забруднюється 
нафтовими залишками. Тому зусилля вчених і конструкторів спрямовані на створення 
ефективних засобів очистки промивних і баластних вод. Актуальність робіт підтверджується 
бурхливим розвитком танкерного флоту, що обумовлено ростом споживання і перевезень нафти. 
Із загального вантажообігу світового морського флоту тепер близько 49% (1984 р.) припадає на 
нафту і нафтопродукти (в 1977 р. – 65,5%). 

В міру зростання перевезень нафтовантажів і наливного тоннажу все більша кількість нафти стала 
потрапляти в океан і при аваріях. Кінець ХХ століття був відмічений кількома великими 
екологічними катастрофами, котрі трапилися, незважаючи на заходи, що вживаються для 
безпечного мореплавства, особливо танкерів. 

Нафта почала потрапляти у моря з бурових установок. У всьому світі майже 20% нафти 
видобувається з дна морів і океанів з 28000 свердловин. За оцінками спеціалістів, у моря і океани 
виливається до 10 млн. т нафтовантажів на рік. Проте встановлено, що кожна тонна розлитої 
нафти може вкрити плівкою водну поверхню площею 12 км2. Дослідження ряду наукових 
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закладів показали, що до 80-х років на основних морських шляхах перевезення нафти 
забруднення виявилося найбільшим. Серед цих шляхів можна виділити маршрути: Перська затока 
– південний край Африки – Європа і далі по Північній Атлантиці до США; Перська затока – 
Індійський океан – Японія. Особливо несприятливо у Перській затоці, звідки починає свій шлях 
60% нафти, що перевозиться морем. Близько 100 величезних танкерів проходять через Ормузьку 
протоку щодня, скидаючи там баластні води з вмістом вуглеводнів. 

Значне забруднення вод Карибського, Середземного, Японського морів. За останні роки подібна 
небезпека з’явилась і у водах Північного моря біля узбережжя Великобританії і Норвегії. 

Океанологи вважають, що забруднення поширилося на 10-15% поверхні Світового океану. 

Необхідно зауважити, що в екваторіальній зоні нафта піддається більш швидкому розкладенню, 
ніж у північних широтах, а у води Арктики за останні роки її стало потрапляти більше. За даними 
океанологів, у моря і океани нафта й інші вуглеводні надходять: з суден, що знаходяться у морі, – 
28%, зі стоком річок – 28%, з берегів – 16%, з суден, що знаходяться у портах, – 14%, з атмосфери 
– 10%, іншими шляхами – 4%. 

Таким чином, одним з головних джерел забруднення морів і океанів є судна, на котрі припадає 
більше половини безпосереднього скиду вуглеводнів. 

Двигуни різних типів на суднах забруднюють атмосферу і гідросферу, при цьому обсяги 
забруднення суші і водного середовища статистично пов’язані. Зменшення забруднення на 
континентах негайно позначається на скороченні забруднень у річках, озерах, морях і океанах. 
Однак ступінь шкоди, завданої повітряному і водному середовищу, може бути різним, а питання 
оцінки еколого-економічних наслідків ще не можна вважати вирішеним. За оцінками, 
забруднення Світового океану скорочує його продуктивність на 20-25%. На таку ж величину 
скорочується врожай сільськогосподарських угідь в материкових районах. 

Використовуючи дані про діяльність морського транспорту, можна оцінити кількість шкідливих 
викидів і шкоду від цього навколишньому середовищу. Водний транспорт перевозить значну 
кількість нафтовантажів, що збільшує ефект забруднення водного середовища через велику 
звітрюваність вуглеводнів. При цьому на частку танкерів припадає більше 50% забруднення моря 
нафтою і нафтопродуктами морським транспортом. Розподіл складових забруднення Світового 
океану за рік діяльності флоту та інших джерел подано у табл. 10.3.7. 
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Гази СО, СО2, СхНy важчі за повітря і накопичуються на поверхні водного середовища. СО і 
газоподібні вуглеводні викиди суднових теплових двигунів беруть участь в окислювальних 
реакціях і в кінці перетворюються в СО2, наявність якого в атмосфері викликає парниковий 
ефект. У першому наближенні екологічну шкоду водному середовищу можна підрахувати як 
суму збитків від сірчаного ангідриду, окисів азоту, сажі і викидів незгорілого палива суднових 
двигунів, а також випарування нафтовантажів транспортного флоту. Виконані підрахунки 
екологічної шкоди навколишньому середовищу від функціонування СЕУ окремих типів показали 
значну перевагу ГТУ перед ДЕУ з малообертним двигуном. Так, еколого-економічна шкода 
перших складає приблизно 5% від шкоди других. Додаткова екологічна шкода від викидів СЕУ 
окислів азоту, вуглекислого газу, окису вуглецю і газоподібних вуглеводів пов’язана з їх участю і 
у створенні парникового ефекту. Однак, кількісний бік цього питання ще недостатньо вивчений. 
Крім того, окисли азоту руйнують озон і стратосферу, що призводить до ряду негативних 
природних явищ. Треба взяти до уваги і шкоду водному середовищу від важких металів і окислів, 
в тому числі й заліза, а також від шуму і вібрації теплових двигунів.  

При роботі ДЕУ і ГТУ на часткових навантаженнях (50%-60% – номінальної) у ВГ невисока 
концентрація окислів азоту і сірчаного ангідриду, сажі, бензапіренів, котрі разом завдають 
істотнішої екологічної шкоди, ніж кожний компонент окремо. Таку шкоду на цих частинних 
навантаженнях у два рази нижче ніж на повний, хоча ефективний ККД на цих режимах лише на 
7-8% нижче. 

Високотоксичні окисли азоту, двоокис сірки, сажа, концентрація яких висока на великих 
навантаженнях і поступово знижується на середніх. На середніх навантаженнях істотно 
зменшуються концентрації сажі, SO2, NOх і збільшується СО і СхНy. Найбільший викид сажі 
спостерігається на підвищених навантаженнях. Однак токсичність СО і СxНy невелика. 

Із зазначеного вище випливає, що головну роль у забрудненні моря при морських перевезеннях 
відіграють викиди теплових двигунів, тому постановка питання про заміну МОД, які 
використовують високосірчане паливо, на нові більш чисті і економічні ЕУ, закономірна. 
Обґрунтоване також з екологічної точки зору переведення суден з МОД на СОД, оскільки об’єм 
викиду шкідливих речовин у останніх менший.  
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Важливу роль може зіграти переведення суден прибережного плавання і портового флоту на 
природний газ і застосування водню з гідридних акумуляторів до рідкого палива. З цією метою 
треба провести комплекс заходів, включаючи питання утилізації випарів рідких залишків 
нафтовантажів танкерів для забезпечення економічної роботи. Утилізація випарів нафтовантажів 
– один з ефективних заходів по охороні довкілля. Такі проекти в наш час розробляються. В цьому 
зв’язку можна вказати на обладнання шельфових бурових платформ газотурбогенераторами. 
Останні доцільно використовувати у складі пересувних електростанцій, дослідних станцій, що 
працюють у льодах Арктики і Антарктики, екосистеми яких тендітні і легковразливі. 

Екологічна ситуація в світі неухильно погіршується, і вона примушує по-новому оцінювати 
напрями і перспективи розвитку СЕУ, енергетичні схеми, що застосовуються в суднових 
установках, і режими їх експлуатації. Може змінитися відношення до використання 
високосірчистих важких сортів палива у судновій енергетиці у зв’язку з тим, що кількість оксидів 
сірки у відпрацьованих газах прямо пропорційна вмісту сірки у паливі. Слід очікувати, що вже у 
найближчі роки пріоритет здобудуть такі установки, у яких при великій енергетичній 
ефективності шкідливий вплив на довкілля буде мінімальним [1]. 

Заходи попередження забруднення водного басейну 

До основних заходів попередження забруднення водного басейну транспортними суднами треба 
віднести:  

•         заборону скидання забруднюючих відходів з суден у внутрішніх водоймах; 

•         прийняття міжнародних угод про припинення скидання з суден усіх видів відходів і 
змиву нафтовантажів, забрудненої ними води у відкритих морях і океанах в межах 
встановлених зон; 

•         обладнання суден додатковими засобами і установками для утилізації або 
знешкодження деяких видів відходів, а також для тимчасового накопичення частини 
відходів з наступною здачею їх на берег для знешкодження або переробки; 

•         розробку нових конструкцій суден, що більшою мірою гарантували б збереження 
нафтовантажів і нафтопалива навіть в аварійних ситуаціях. 

 За останні 20-30 років у нашій країні проведена велика робота щодо припинення скидання 
виробничого і побутового сміття, а також забруднених вод у річки, озера і моря. 

На першому етапі була проведена свого роду інвентаризація шкідливих відходів, котрі скидалися 
у воду з кожного судна, а потім розроблені плани обладнання суден відповідними пристроями і 
насамперед контейнерами для сміття і цистернами для збирання всіх забруднених нафтовмісних 
вод. 

Усі самохідні річкові судна і земснаряди були пристосовані для закритого прийому (бункеровки) 
палива, що різко знижує випадки виливання у водойми. Днопоглиблювальні роботи на суднових 
ходах виконано з урахуванням необхідності очистки русел від забрудненого грунту, що 
накопичився у попередній час. Велика робота проводиться по звільненню рік, водосховищ і 
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каналів від затопленого лісу, котрий не тільки створює небезпеку для судноплавства але й, 
розкладаючись, поглинає кисень і виділяє токсичні феноли. 

В річкових і морських пароплавствах створені спеціалізовані служби для захисту довкілля від 
забруднення, що вносяться водним транспортом. З усіма іншими технічними підрозділами ці 
служби розробляють пропозиції й проекти планів, за їх виконанням і в рамках своїх повноважень 
здійснюють системний контроль за виконанням загальнодержавних законів і відомчих наказів. У 
сучасних умовах першорядного значення набувають міжнародні угоди про заборону скидання 
забруднених вод і сміття у відкритих морях і океанах. Одна з перших спроб прийняття такої 
угоди відноситься до 1926 р., коли у Вашингтоні була скликана конференція щодо запобігання 
забрудненню морів нафтою. Але ніяких практичних результатів досягнуто не було. Лише в 1954 
р. ООН була організована розробка міжнародної конвенції, яка набула чинності в липні 1958 р.  

При підготовці тексту обговорювалися такі вимоги до великих нафтових танкерів: подвійне дно, 
ізольований або чистий баласт, інертні гази для запобігання вибухам у частково або зовсім 
опорожнених від вантажу танках, системи для запобігання зіткненням суден, удосконалене 
рульове керування, підвищення рівня правил (стандартів) перевірки суден. Названий документ 
встановив норми вмісту нафти у водах, які можуть скидатися з суден за борт. Так, за межами 12-
мильної зони судна можуть скидати води, в яких міститься не більше 100 частин нафти на 1 млн. 
частин чистої води. Однак це положення не поширюється на виділені ІМО "особливі райони" – 
Чорне, Середземне, Червоне моря, а також на район Перської затоки і деякі інші райони 
Світового океану, котрі можуть бути визначені ІМО додатково. 

Велика практична робота проводиться щодо реалізації прийнятих міжнародних обов’язків. Так, 
на експлуатованих суднах ранньої побудови встановлено додаткове обладнання, призначене для 
збору або утилізації суднового сміття і виробничих відходів, а також нафтовмісних вод. В ряді 
випадків судна мають ємкості для накопичення сміття, нафтових залишків і забруднених 
виробничих та побутових вод, щоб по прибутті в порти здати їх плавучим або береговим 
установкам на очистку і переробку. Така здача води на берег йде по трубах або, частіше, за 
допомогою очисних станцій і суден-сміттєзбірників, котрі швартуються до прибулого у порт 
судна, приймають від нього нафтовмісні води і сміття і переправляють їх на берегові станції для 
очищення, переробки або відповідно для знешкодження. У річковому транспорті практично всі 
судна мають обладнання для збору господарських і фекальних стоків, котрі вони здають через 
спеціальні причали в берегові каналізаційні мережі. До початку 80-х рр. більшість суден була 
обладнана ємкостями для збору нафтовмісних вод і пристроями сепарації, а також приладами 
автоматичного контролю забрудненості вод нафтопродуктами. Найбільш досконалі системи 
сепарації дозволяють довести вміст нафти до 15 частин на 1 млн. частин води, що Міжнародною 
конвенцією прирівнюється до чистого баласту [1]. 

Методи ліквідації допущених забруднень 

На сьогодні намітились три основні напрямки очистки забруднених вод морів і річок, а саме: 
механічний збір з поверхні вод сміття і нафтових плівок, хімічний вплив на нафтові плівки і 
біологічний розклад плівок.  

Найбільшого поширення набув механічний метод. При такому методі великі плавучі агрегати 
виконують різні за ступенем складності операції – від простого збору з поверхні плаваючого 
сміття до виловлювання і сепарації нафтопродуктів. Зібране сміття і нафтовмісні води 
передаються на берегові станції для знешкодження і утилізації. Для ліквідації аварійних розливів 
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нафти в акваторіях і у відкритому морі створені оперативні штати, які вживають екстрених 
заходів для знешкодження наслідків таких розливів.  

В практиці роботи морських портів України знайшли застосування бонові загородження. Їх 
встановлюють з профілактичною метою навколо танкерів, які знаходяться під розвантаженням 
або завантаженням, а також для огородження суден, що приймають паливо. При знаходженні 
суден біля причалів бокове загородження може охоплювати їх напівкільцем, кінці якого 
прикріплюють до берегових споруд. Нафтова пляма може бути обмежена з підвітряного боку або 
з боку протилежної течії, з метою попередження протікання. В необхідних випадках пляму 
оточують замкнутим кільцем. У такому випадку його можна переміщувати зі швидкістю не 
більше 0,5 вузла.  

В багатьох країнах ведеться розробка також фізико-хімічних методів видалення нафтових плям з 
поверхні річок і морів. Розроблені хімічні препарати – абсорбенти, котрі у вигляді порошків або 
рідин розпилюються на забруднення. Абсорбенти поглинають нафту, але, вступивши з нею в 
реакцію, розкладають її, утворюючи нові, як правило, шкідливі (а іноді токсичніші, ніж нафта, 
речовини) хімічні сполуки, що залишаються у воді, в свою чергу забруднюючи її. Доцільність 
застосування абсорбентів полягає в тому, що вони сприяють порушенню нафтового шару, котрий 
перекриває надходження кисню повітря у воду, забруднює узбережжя, вбиває водоплаваючих 
тварин і птахів. 

До категорій хімічних реагентів для боротьби з розливом нафти вносяться так звані диспергенти – 
речовини, що знижують поверхневий натяг плівки, розбиваючи її на краплинки. В результаті 
покращуються обмінні процеси з атмосферою і проникнення сонячного проміння, а також 
прискорюється розклад нафти. Але продукти розкладу, якась частка нафти і самого реактиву 
залишається у товщі води або випадає на дно. В цьому зв’язку, а також через токсичність самих 
заходів боротьби (реагентів) ці методи можуть застосовуватись лише у деяких екологічних 
умовах і за обставин, що загрожують більш тяжкими наслідками.  

Перспективним, хоча в багатьох відношеннях проблематичним способом нейтралізації 
нафтопродуктів, що потрапили у воду, треба зазначити біологічний метод. Тут намічаються, 
принаймні, три основні напрямки пошуків. Перш за все, це очистка за допомогою рослин, котрі 
засвоюють деякі забруднювачі, що містяться у воді, в тому числі і вуглеводні. Застосування цього 
методу принципово можливе для біологічної нейтралізації нафтовмісних, наприклад, баластних 
вод в акваторіях портів. 

Другий напрямок включає пошук, дослідження живих істот, здатних уловлювати і переробляти 
забруднювачі води, в першу чергу вуглеводні. В цьому плані найбільшою увагою біологів 
користуються молюски, і зокрема мідії. Вивчення процесів їх життєдіяльності показало, що 
молюски виконують велику роботу по фільтруванню води. Так, крупний молюск може 
пропустити через себе 70 л води за добу. Проблема полягає в тому, щоб знайти такі види 
молюсків та інших живих істот і цілеспрямовано їх використовувати для очищення води від 
забруднювачів. Одним з таких можливих молюсків-санітарів вважають дрейсену, котра мешкає в 
Московському морі. 

Третій напрямок – пошук анаеробних бактерій, які в умовах річки або моря могли б швидко 
розмножуватися на вуглеводнях, плаваючих у воді (і розчинених в них), і перероблювати їх у 
корисні або нейтральні для гідросфери речовини. 
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Істотно знизити забруднення атмосфери відпрацьованими газами можливо при застосуванні 
більш "чистих" видів палива, і повністю виключити, застосовуючи водень. Однак, сучасні 
труднощі пов’язані з властивостями, отриманням і використанням нових видів палива, що 
розглядаються стосовно автомобільного і міського транспорту не дозволяють вважати більшість з 
них реальними в найближчій перспективі. Аналогічний висновок можна зробити і щодо 
застосування для руху суден електроенергії. Разом з тим для невеликих річкових суден 
внутріміського обороту типу "річкових трамваїв" використання електротяги від акумуляторів 
технічно реальне, хоча економічно ця проблема не вирішена. 

Отже, водні види транспорту незначно забруднюють повітряний басейн або літосферу, однак 
можливе забруднення ними гідросфери носить глобальний характер [1].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


