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Andrzej BANASZEK 

BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI BUNKROWANIA STATKU  

NA OTWARTYM MORZU 

 

W artykule omówiono proces bunkrowania paliwa na otwartym morzu. Wskazano genezę rozwoju tego typu usług. Opisa-

no operację podchodzenia bunkierki do statku klienta oraz proces bunkrowania ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla 

morskiego środowiska naturalnego. Zwrócono uwagę na zależność powyższego ryzyka zanieczyszczenia środowiska natural-

nego oraz ewentualnej awarii systemu bunkrowania od stanu morza i pogody towarzyszącej procesowi przeładunku paliwa. 

Podkreślono konieczność ograniczenia możliwości tego typu operacji przy bardziej niesprzyjającym stanie morza i prędkości 

wiatru na drodze przepisów krajowych i międzynarodowych.   

 

WSTĘP 

Powstające małe przedsiębiorstwa obrotu paliwami na skutek 
rosnącej konkurencji ze strony takich potentatów paliwowych jak 
British Petrolum BP, Shell , Statoil, Q8, Agip itp. Szukają swojego 
miejsca w biznesie paliwowym. Jednym z rosnących gałęzi , i to w 
czasie silnych spadków cen paliwa na rynkach światowych (patrz 
rys.1.) jest sprzedaż hurtowa paliw poza portowymi terminalami 
paliwowymi na otwartym morzu (ewentualnie na redach portów). 

 

 
Rys.1. Zmiany cen baryłki ropy naftowej na przestrzeni ostatnich 10 
lat (2005-2015 r.) Źródło :www.Money.pl 

 
Przedsiębiorstwa tego typu sytuują się w miejscach często 

uczęszczanych przez statki w pobliżu korytarzy i tzw, autostrad 
morskich, dużych portów międzynarodowych , cieśnin i kanałów 
morskich. Konkurencyjna cena , możliwość unikania podatków 
zachęca armatorów statków handlowych do korzystania z takich 
okazjonalnych ofert. Pewnym niebezpieczeństwem będącym efek-
tem często takich niezbyt legalnych procederów jest bunkrowanie 
paliw nie do końca spełniających wymagania jakościowe czy kryte-
ria stopnia zanieczyszczenia paliw zabrudzeniami stałymi czy po 
prostu wodą dolewana przez pośredników celem zwiększenia obję-
tości sprzedawanych paliw.   Opisywanych miejsc handlu paliwami 
na otwartym morzu jest sporo na świecie (patrz rys.2.). Do najbar-
dziej znanych miejsc można zaliczyć: Cieśninę Malakka, Singapur, 
Hong Kong, Shanghai, Kanał Panamski, Kanał Sueski, Cieśninę 
Adeńską , Kapsztad, Cieśninę Magellana, Fidzi, Hawaje, Midway. W 
Europie do takich miejsc można zaliczyć Cieśninę Gibraltar, Kanał 

La Manche, Rotterdam, Cypr, Maltę czy Le Havre i Bosfor (Darda-
nele). Na Morzu Bałtyckim takim szczególnie ważnym miejscem są 
Cieśniny Duńskie czy okolice Kanału Kilońskiego. To w tych miej-
scach krzyżują się największe morskie  szlaki komunikacyjne, któ-
rędy przepływa większość statków operujących w tej części Europy. 
Operacja bunkrowania. Często też ww operację wykonuje się na 
redach portów, przez co pozwala to wykorzystać lepiej czas postoju 
statku oczekującego bezczynnie na obsługę w porcie. Operacja 
bunkrowania narażona jest na wiele niebezpieczeństw. W czasie 
przeładunku pogoda / wiatr może silnie zmieniać się. Również 
falowanie morza może mieć mocno niekorzystny wpływ na operację 
przeładunku paliwa na otwartym morzu. Wynikiem tego może być 
silne zanieczyszczenie morskiego środowiska naturalnego. 

 

 
Rys.2. Najważniejsze strategiczne morskie szlaki żeglugowe na 
świecie Źródło : www.Wiking.edu.pl 

 
W niniejszym artykule opisano proces bunkrowania paliwa na 

otwartym morzu oraz genezę ciągłego rozwoju tego typu usług w 
światowym transporcie morskim. Podjęto próbę opisania procesu 
bunkrowania paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla 
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morskiego środowiska naturalnego. Zwrócono uwagę na to od 
czego zależy podwyższone ryzyko zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego w czasie przeprowadzania tego typu operacji oraz 
możliwości ewentualnej awarii systemu bunkrowania.  

1. OPIS TYPOWEJ BUNKIERKI  PALIWOWEJ 
DOOBSŁUGI STATKÓW NA AKWAENACH 
PRZYBRZEŻNYCH I OTWARTYM MORZU 

Typowa, nowoczesna bunkierka przeznaczona do operacji 
bunkrowania na otwartym morzu to niewielki zbiornikowiec przy-
brzeżny posiadający jedynie 4-12 małych zbiorników ładunkowych. 
Jego pojemność nie przekracza z reguły 5000 m3 i ze względu na 
przybrzeżny charakter żeglugi nie posiada wysokiej wolnej burty 
(patrz rys.3.). Z charakteru operacyjnego, polegającego na kurso-
waniu pomiędzy lokalnym terminalem paliwowym a redą czy akwe-
nem przybrzeżnym, gdzie ewentualnie stoją czy przepływają jed-
nostki pływające ewentualnych klientów, prędkość nominalna bun-
kierki nie jest duża i wynosi do 12-15 węzłów. Charakterystycznym 
elementem wyposażenia tych jednostek jest wysoki i duży swoim 
zasięgiem roboczym żuraw pokładowy umożliwiający podawanie 
węży paliwowych na obsługiwane jednostki o wiele większe tona-
żowo,  wysokiej wolnej burcie i czasami różnie, w tym daleko od 
burty zlokalizowanych punktach podłączenia wlewowej instalacji 
paliwowej. Ze względu na małą ilość zbiorników paliwowych i ogra-
niczoną przez to ilością segregacji, manifold jednostki nie jest roz-
budowany. Często ograniczony jest on jedynie do jednej lub kilku 
poprzecznych przewodów ładunkowych. Mostek nawigacyjny jest 
wyposażony w dobry system łączności radiowej służący do nieza-
wodnego łączenia się z siedzibą właściciela firmy bunkrującej, 
terminalem paliwowym i przede wszystkim z załogą jednostki pływa-
jącej, której właściciele zamówili odbiór paliwa na otwartym morzu. 
Celem lepszego manewrowania jednostką, zwłaszcza przy nie-
sprzyjającej pogodzie i zmiennym silnym wietrze, często wyposażo-

na jest ona w dodatkowy ster strumieniowy lub napęd typu azymu-
talnego. Umożliwia on dokładne i precyzyjne podejście do statku 
klienta i bezpieczne zacumowanie.  

2. OPIS PROCESU PODCHODZENIA  BUNKIERKI  
PALIWOWEJ DO STATKU , PODŁĄCZENIA 
INSTALACJI PALIWOWEJ I ZWIAZANEGO  
Z TYM ZAGROŻENIEM 

Bunkierka wypływa z portu macierzystego po otrzymaniu zle-
cenia radiowego od armatora zamawiającego bunkrowanie (patrz 
rys.4.). W przypadku gdy nie posiada w swoich zbiornikach ładun-
kowych określonego , zamawianego typu paliwa , przed wypłynię-
ciem odwiedza terminal paliwowy celem pobrania ładunku płynne-
go. Stąd każdorazowo konieczne jest ustalenie dokładnego miejsca 
bunkrowania i czasu aby zarówno statek klienta jak i bunkierka nie 
traciły czasu na bezowocne szukanie się czy czekanie. Ze względu 
na pewien okres czasu , w którym może zmienić się pogoda, stan 
morza jest ograniczony przy którym Dunkierka może wyjść na pełne  
morze. Czasami, z tego powodu trzeba czekać na poprawę pogody, 
albo operacja bunkrowania nie dochodzi do skutku. Sam proces 
podejścia pod statek klienta i zacumowanie wiąże się z niebezpie-
czeństwem kolizji obu jednostek czy uszkodzeniem (otwarciem) 
burt. Dlatego kierujący jednostką bunkierki kapitan nawigator muszą 
posiadać duże doświadczenie w kierowaniu jednostką pływającą na 
fali morskiej. Z reguły, bunkierka podchodzi do większego statku od 
strony rufowej rzucając swoje cumy  załodze statku również od 
strony rufowej i operując śrubą , sterem i czasami sterem strumie-
niowym (napędem azymutalnym) delikatnie, i powoli podłodząc do 
burty (patrz rys.5.). W tym czasie wyrzucane są poza burtę gumowe 
elementy elastyczne mające za zadanie zapobieganiu otarciom 
burty przez burtę i kończy się ostateczny proces cumowania obu 
jednostek. 

 
Rys.. 3.Widok typowej nowoczesnej bunkierki przybrzeżnej m/t Seychelles Paradise – źródło: www.bairdmaritime.com 
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Rys.4. Podchodzenie bunkierki do statku na otwartym morzu Źródło 
: Adolfsson P. [5] 

 
Po zacumowaniu część załogi Dunkierki przechodzi na statek 

celem ustalenia spraw formalnych (podpisanie niezbędnych doku-
mentów) ustalenia raty załadowczej, kolejności przetłaczania za-
mówionych rodzajów paliw i olejów jeżeli jest ich kilka itp. W między 
czasie przewód giętki łączący manifold jednostki bunkrującej z 
instalacją paliwową statku klienta jest  za pomocą żurawia pokłado-
wego przerzucony na pokład statku celem połączenia (patrz rys.6.). 
W czasie tej operacji do najczęstszych zagrożeń dochodzi w trakcie 
podchodzenia jednej jednostki pływającej do drugiej , zwłaszcza 
przy większym falowaniu morza i większym wietrze. W tym czasie 
często dochodzi do kolizji statków, przypadkowych otarć burt obu 
jednostek. Inne niebezpieczeństwo stanowi operacja podawania 
paliwowego przewodu giętkiego łączącego manifold  z instalacją 
paliwową. Należy tu dodać, że ww przewód giętki jest elementem 
bardzo delikatnym w obsłudze, narażonym szczególnie na uszko-
dzenie. Przypadkowe zagięcie przewodu np. Na krawędzi relingu, 
na usztywnieniu stalowym czy na innym ostrym . elemencie  stano-
wiącym wyposażenie pokładowe statku może prowadzić do pęknię-
cia opisywanego przewodu. Stąd na wielu bunkierkach , celem 
uniknięcia takiej sytuacji wykorzystywane są specjalne elementy 
prowadnicowe do układania przewodu giętkiego, w formie odpo-
wiednio ukształtowanych konstrukcji typu rynnowego, pozwalają-
cych na prawidłowe układanie się przewodów giętkich na pewnym 
łuku, unikając tym samym niebezpiecznego zaginania przewodu i 
tym samym uszkodzenia zewnętrznej powłoki gumowej.  Po przełó-
żeniu przewodu, nastepuje podłączenie jego z instalacją paliwową 
statku klienta ( patrz rys.7.). Po podłączeniu należy każdorazowo 
sprawdzić niezawodność powyższego połączenia, czy uszczelka 
jest nie uszkodzona, czy śruby oraz inne elementy skręcające ele-

menty końców przewodu giętkiego i instalacji paliwowej (np. kołnie-
rze mocujące ) są wystarczająco dobrze skręcone itp.  

 

 
Rys.5. Operacja cumowania bunkierki do masowca klienta Źródło : 
Adolfsson P. [5] 

3. ZAGROŻENIA W CZASIE PRZEPROWADZANIA 
OPERACJI BUNKROWANIA PALIWA  

a) Po prawidłowym zacumowaniu obu jednostek pływających i 
podłączeniu przewodu giętkiego, uzgodnieniu wszystkich spaw 
formalnych zaczyna się operacja bunkrowania. Oficer kierujący 
operacją uruchamia pompy ładunkowe (rys.7.) powoli zwiększa-
jąc natężenie przepływu i ciśnienie pompowanego ładunku 
płynnego. W tym początkowym okresie załogi bunkierki i statku 
klienta powinny zwiększyć czujność gdyż właśnie w tym okresie 
dochodzi do ujawnienia się problemów ze szczelnością podłą-
czenia przewodu giętkiego, oraz instalacji paliwowej. Również 
na skutek zwiększonego ciśnienia często dochodzi do prawdzi-
wego testu wytrzymałości konstrukcji przewodu giętkiego i w 
konsekwencji jego perforacji gdy wcześniej jego powierzchnia 
gumowa została uszkodzona. W przypadku stwierdzenia  tego 
rodzaju awarii natychmiast wyłącza się pompy ładunkowe celem 
ograniczenia ewentualnego przecieku i przedostania się paliwa 
poza burty jednostek pływających. Szczególną uwagę w tym 
okresie trzeba również zwrócić na pogodę., która może się cza-
sami gwałtownie zmieniać. Jeżeli kołysania wglądem siebie jed-
nostek przekroczy dozwolona granicę na skutek zmiany falowa-
nia morza, wpływu wiatru i ogólnie pogody, należy jak najszyb-
ciej przerwać proces bunkrowania i zdemontować paliwowy 
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przewód giętki a także zluzować cumy łączące obie jednostki 
pływające.   

 

 

 
Rys.6. Operacja podawania przewodu giętkiego z bunkierki na 
pokład statku klienta Źródło : Adolfsson P. [5] 

 

4. PROCES KOŃCZENIA OPERACJI BUNKROWANIA  

 
Rys.7. podłączenie paliwowych przewodów giętkich do instalacji 
paliwowej statku klienta Źródło : Adolfsson P. [5] 

 
Proces kończenia operacji bunkrowania, polegający na stop-

niowym zmniejszaniu raty wyładowczej pomp ładunkowych, pomia-
rach ilości dostarczonego ładunku płynnego, podpisaniu wszelkich 
formalnych dokumentów i operacji demontażu przewodu giętkiego 
tez jest związany z licznymi zagrożeniami. Do najważniejszych 
można zaliczyć zagrożenie związane odkręcaniem łączeniowych 
kołnierzy przewodu, gdyż należy pamiętać, że częściowo jest on 
wypełniony tłoczonym paliwem. Dlatego niektóre przedsiębiorstwa 
bunkrujące paliwa praktykują przedmuchiwanie przewodów giętkich 
przed demontażem sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym. 
Celem usunięcia resztek paliwa z przewodu. W przeciwnym razie w 
czasie transportu przy pomocy żurawia pokładowego przewodu 
giętkiego z pokładu statku na pokład bunkierki może nastąpić wy-
ciek resztek paliwa do morza i zanieczyszczenie akwenu morskie-
go. Przed odcumowaniem jednostek należy sprawdzić czy okolica 
nie jest skażona jakimiś przeciekami paliwowymi, a jeżeli tak, to 
niezwłocznie przystąpić do opuszczenia skimmera ( jeżeli jest on na 
wyposażeniu bunkierki) celem wypompowania z powierzchni morza 
przecieku paliwowego. Stad ważnym, preferowanym każdorazowym 
zabezpieczeniem okolicy bunkrowania powinny być, opuszczane 
przez bunkierkę, pływające bariery, zabezpieczające rejon przed 
rozprzestrzenianiem się ewentualnego rozlanego paliwa. 

PODSUMOWANIE 

Operacja bunkrowania paliwa często jest przeprowadzana na 
otwartym morzu. Jest to spowodowane tym, że często pozwala ona 
na ograniczenia czasu operacji bunkrowania statku unikając w ten 
sposób potrzeby wejścia statku do portu, w którym znajduje się 
terminal paliwowy, i uniknięcia czasami długotrwałych uzgodnień 
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formalnych pomiędzy armatorem i władzami portu. Operacja na 
otwartym morzu jest też dlatego tak popularna gdyż umożliwia 
obniżenie kosztów bunkrowania na drodze uniknięcia niepotrzeb-
nych kosztów portowych, kosztów czasami obowiązkowej asysty 
holowników, pilota itp. Często do operacji bunkrowania dochodzi 
poza wodami terytorialnymi danego państwa w rejonach eksteryto-
rialnych. Pozwala to na unikniecie płacenia wysokich podatków 
związanych z zakupem paliwa. Jednak taka operacja wiąże się z 
większym ryzykiem zanieczyszczenia środowiska naturalnego i 
ewentualnych kolizji i uszkodzeń na otwartym morzu., niż to ma 
miejsce w spokojnym rejonie portowym.  Do najważniejszych zagro-
żeń można zaliczyć możliwość kolizji obu jednostek zwłaszcza przy 
złej pogodzie i dużej fali, możliwość przecieku przeładowywanego 
paliwa do morza na skutek pęknięcia przewodu giętkiego czy insta-
lacji paliwowej oraz możliwość powstania groźnego w skutkach 
pożaru czy nawet wybuchu. Celem minimalizacji opisywanych 
zagrożeń jest konieczne na drodze legislacyjnej – przepisów mię-
dzynarodowych i prwanego ograniczania  administracyjnego możli-
wości przeprowadzania takich operacji bunkrowania na otwartym 
morzu przy gorszych warunkach pogodowych, złych stanach morza 
i wysokich prędkościach wiatru. 
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Safety of ship bunker operation aspects on open sea  

Paper discussed the process of ship fuel bunkering on 

open sea. The genesis of development these type service has 

been undertaken. Operation of connecting between bunker 

ship and client ship on open sea and fuel bunkering process 

with possibilities of sea natural environement was described. 

impact of alcohol on the psychophysical properties of human 

and its metabolism. Particular attention was paid to the in-

fluence of sea natural environement and eventually damage 

of the fuel bunker installation in function of sea condition and 

weather i nthe time of bunkering process. Authors proposed 

action to be taken to reduce those type operations at worst 

conditions of the sea and bigger speed of the wind on a way 

the domestic and international regulations.  
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