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Summary 

 

A literature review has been conducted to gather information related to the extinguishment of actual tank fires 
and relevant large-scale fire extinguishing tests. In total, 480 tank fire incidents have been identified worldwide 
since the 1950s and the information collected has been compiled into a database. A list of the incidents with 
some data is provided in this article. Out of the 480 fire incidents, only about 30 fires have provided relevant 
information for model validation. 

 
Streszczenie 
 
Przegląd literatury został przeprowadzony  po to, aby zebrać informacje odnoszące się do gaszenia obecnych 
poŜarów zbiorników i zaproponowania testów poŜarowych przeprowadzonych na duŜą skalę. W sumie, 480 
zdarzeń poŜarowych zbiorników było zidentyfikowanych na całym świecie od lat pięćdziesiątych, a zebrane  
informacje ułoŜono w bazę danych. Lista tych poŜarów wraz z niektórymi danymi jest przedstawiona w tym 
artykule. Poza tymi 480 poŜarami, tylko około 30 poŜarów dostarczyło istotnych informacji. 
 

 

 Ropa naftowa jest cieczą niejednorodną, mieszaniną węglowodorów w skład, której 

wchodzą parafiny, cykloparafiny, olefiny i węglowodory aromatyczne. Pozostałość do około 

20% stanowią związki organiczne zawierające tlen, azot lub siarkę, a takŜe sole nieorganiczne 

i woda. 

 Istnieje teŜ inna definicja ropy naftowej, definicja bardziej polityczna. Często mówi 

się, Ŝe ropa naftowa jest krwioobiegiem współczesnych gospodarek. Odkrycie ropy naftowej 

dało podwaliny wielkiemu przemysłowi, który miał powaŜny wpływ na historię XIX i XX 

wieku. Ropa naftowa nazywana teŜ często „czarnym złotem” wniosła do naszej cywilizacji to, 

co najlepsze i to, co najgorsze. Od lat 60-tych XX wieku jest najwaŜniejszym surowcem 

energetycznym określanym często mianem strategicznego i związany z nią jest rozwój 
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cywilizacyjny, szybki wzrost gospodarczy i technologiczny, ale takŜe światowe kryzysy 

energetyczne, recesje gospodarcze i wojny. 

Jakie jest pochodzenie ropy naftowej? 

 Znane są dwie główne teorie tłumaczące pochodzenie ropy naftowej. 

Zdaniem zdecydowanej większości geologów ropa naftowa powstała jako produkt rozkładu 

mikroorganizmów, glonów i wymarłych zwierząt wodnych, które Ŝyły na Ziemi w dawnych 

okresach geologicznych, miliony lat temu (najczęściej w trzeciorzędzie). Teorię 

tę sformułowali uczeni niemieccy: Engler i Hoefer oraz w roku 1877 polski uczony Bronisław 

Radziszewski. 

 Zupełnie inną teorię sformułował w XIX wieku rosyjski chemik Dymitrij Mendelejew, 

twórca układu okresowego pierwiastków. Mendelejew uwaŜał, Ŝe ropa naftowa powstała 

w reakcjach chemicznych węglików metali, wchodzących w skład jądra Ziemi z wodą. 

Reakcje te prowadziły zdaniem Mendelejewa do powstania węglowodorów. 

Zgodnie z drugą teorią niektórzy uczeni uwaŜają, Ŝe ropa naftowa jest surowcem 

odnawialnym. 

 Współcześnie powszechnie przyjęta jest teoria Englera, Hoefera i Radziszewskiego, 

wywodząca pochodzenie ropy naftowej z dawnych morskich organizmów Ŝywych. 

 Historia ropy naftowej sięga czasów staroŜytnych, kiedy to w róŜnych regionach 

Bliskiego Wschodu zwrócono uwagę na gęstą ciecz sączącą się ze szczelin skalnych. Ponad 

dwa tysiące lat temu przy pomocy bambusowych wierteł i bambusowych rur wydobywali ją 

Chińczycy. Jeszcze wcześniej, bo 3 tysiące lat temu ropa naftowa znana była Sumerom, 

Babilończykom i Egipcjanom. Potem jako paliwo do lamp, ogrzewania i materiału 

uszczelniającego dna łodzi uŜywali jej Rzymianie. Znane było takŜe stosowanie jej jako 

lekarstwo dla ludzi i zwierząt. 

 Dynamiczny rozwój przemysłu naftowego naleŜy wiązać z odkryciem procesu 

destylacji. 

 W 1823 roku w Rosji bracia Dubinin, po raz pierwszy przeprowadzili udany proces 

destylacji ropy naftowej. Podgrzewając ją, rozdzielili na składniki zróŜnicowane pod 

względem lotności. Uzyskali w ten sposób olej przydatny w eksploatacji maszyn oraz asfalt, 

który szybko stał się poszukiwanym materiałem chociaŜby do pokrycia dachów. 

 W roku 1852, nasz rodak Ignacy Łukasiewicz, po raz pierwszy wyodrębnił z ropy 

naftowej właściwą frakcję naftową, pozbawioną cięŜkich węglowodorów oraz lekkich 

benzyn. Otrzymana nafta wykorzystana została jako paliwo do nowego rodzaju lampy 
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naftowej. W roku 1855 Amerykanin Siliman skonstruował znacznie doskonalszą lampę, która 

bardzo szybko stała się podstawowym źródłem światła w całej Ameryce. 

 

 W końcu XIX wieku pojawiły się pierwsze samochody napędzone paliwem 

produkowanym z ropy naftowej. Początkowo była to bardzo egzotyczna nisza w strukturze 

konsumpcji ropy naftowej. 

 Amerykańska branŜa samochodowa sięga roku 1893, kiedy to bracia Duryea 

zaoferowali w Stanach Zjednoczonych pierwszy samochód, wyposaŜony w jednocylindrowy 

silnik. W tamtych czasach głównym środkiem transportu w Ameryce były konie i powozy. 

Krótko po debiucie samochodu w Stanach Zjednoczonych pojawiło się setki rzemieślników 

wytwarzających w całym kraju samochody na zamówienie. 

 Ówczesny samochód był luksusową nowinką. Auta te były zawodne i drogie, 

kosztowały około 1500 dolarów, czyli dwukrotność rocznych dochodów przeciętnej rodziny. 

Były wyjątkowo niepopularne. Działacze „anty samochodowi” blokowali drogi, otaczali 

zaparkowane samochody drutem kolczastym i organizowali bojkoty przedsiębiorców 

i polityków poruszających się samochodami. Publiczna niechęć do samochodów była tak 

wielka, Ŝe nawet przyszły prezydent Woodrow Wilson odniósł się do problemu, mówiąc: 

„Nic nie doprowadziło do rozpowszechnienia socjalistycznych uczuć bardziej niŜ samochód – 

przejaw arogancji bogatych”. Pismo Literary Digest sugerowało: „Zwykły bezkonny powóz 

jest dziś luksusem dla bogatych; pomimo, Ŝe w przyszłości jego cena prawdopodobnie 

spadnie, nigdy zapewne nie wejdzie do tak powszechnego uŜytku jak rower”. 

 Następnym milowym krokiem w rozwoju przemysłu naftowego było wprowadzenie 

na rynek w 1908 roku przez Henrego Forda słynnego modelu T (pierwszy seryjnie 

produkowany samochód). Nazwał go samochodem „wyjątkowo wspaniałym, 

skonstruowanym z najlepszych materiałów”. Samochód był wprawdzie oferowany tylko 

w jednym kolorze (czarnym) i w jednym modelu, ale za to cechował się niezawodnością, 

trwałością i łatwością naprawy. Ponadto był wyceniony tak, Ŝe większość Amerykanów było 

na niego stać. W roku 1908 model T kosztował 850 dolarów, była to połowa ceny innych 

samochodów. W 1909 cena spadła do 609 dolarów, a w roku 1924 do 290 dolarów. Dla 

porównania cena powozu konnego wynosiła wówczas około 400 dolarów. Wtedy to po raz 

pierwszy w historii zapotrzebowanie na benzynę było większe niŜ na naftę. 

 Pierwsze większe wydobycia ropy naftowej miały miejsce w Ameryce w Pensylwanii, 

skąd dostarczano ją do przerobu i do odbiorców w drewnianych beczkach montowanych na 

wozach konnych. Beczki te miały pojemność 158,987 l (około 159 litrów), stąd pochodzi 
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nazwa „baryłka”. W latach 1863-1865 zbudowano pierwszy, drewniany ropociąg 

z Pensylwanii do Nowego Jorku, i od tego czasu transport ropy naftowej rurociągami jest 

najtańszym, najbardziej efektywnym i najbezpieczniejszym sposobem jej dostarczania od 

źródeł do odbiorców. 

 Dalszy rozwój technologii transportu i magazynowania ropy naftowej jest ściśle 

i nierozłącznie związany z konstrukcjami metalowymi. 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw ropy naftowej do rafinerii jak równieŜ w celu 

zgromadzenia zapasów strategicznych tego surowca na trasie rurociągu budowane są bazy 

paliw. Jedną z najwaŜniejszych części takiej bazy paliw jest park zbiorników, jest to równieŜ 

część bazy paliw najbardziej niebezpieczna poŜarowo ze względu na olbrzymie ilości 

występujących tam cieczy palnych. Parki zbiornikowe budowane są równieŜ w rafineriach do 

magazynowania ropy naftowej i wyprodukowanych paliw płynnych, w bazach dystrybutorów 

paliw oraz w nabrzeŜach portów morskich, gdzie paliwa są dostarczane drogą morską 

tankowcami. 

 PoŜary zbiorników z ropą naftową lub produktami naftowymi, a szczególnie ich 

najbardziej niekorzystny wariant, gdy pali się ciecz na całej powierzchni zbiornika z całą 

odpowiedzialnością moŜna określić jako kataklizm w skali lokalnej Ryc 1. Z opisu poŜarów 

zbiorników z produktami naftowymi, które miały miejsce w Polsce i na świecie wiadomo, Ŝe 

są to zdarzenia powodujące ogromne straty materialne i ofiary w ludziach. W poŜarze 

rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach, w czerwcu 1971 roku, zginęły 33 osoby 

a wskutek odniesionych ran zmarły jeszcze 4 osoby. Ogólne straty poŜarowe wyniosły wtedy 

65 000 000 zł. Było to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w historii polskiego przemysłu 

naftowego. W poŜarach zbiorników z produktami naftowymi w USA w ostatnich 45 latach 

zginęło 68 osób. 
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Ryc 1. PoŜar zbiornika. Paliwo pali się na całej powierzchni zbiornika. 

 

 Aby przybliŜyć skalę zagroŜenia chciałbym przedstawić podsumowanie 479 poŜarów 

zbiorników magazynowych produktów naftowych na świecie od 1951 do 2003 roku1. 

Informacje na temat poŜarów pochodzą z USA, Europy i kilku innych krajów 

anglojęzycznych. Jeśli wszystkie poŜary, np. uszczelnienia dachu pływającego byłyby 

odnotowane ich ilość wzrosłaby znacząco. Ponadto brano tu pod uwagę poŜar w parku 

zbiornikowy, niezaleŜnie od tego czy palił się jeden czy kilka zbiorników. W skrajnych 

przypadkach poŜarem objętych było 30 – 40 zbiorników. 

 

           Tabela 1.  

Ilość odnotowanych poŜarów zbiorników na dekadę od lat 1950 

Dekada 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Ilość poŜarów 13 28 80 135 161 622 

   

                                                 
1 Henry Petersson, Anders Lönnermark „Tank Fire – Review of fire incidents 1951-2003” SP Swedish National 
Testing and Research Institute. 
2 Ostatni analizowany poŜar powstał 28.09.2003. 
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 Zestawienie pokazuje, Ŝe dla lat 90-tych i podobnie od 2000 – 2003 roku, średnia ilość 

poŜarów na rok na świecie wynosiła 15 – 20. Były to poŜary wystarczająco duŜe, aby media 

zwróciły na nie uwagę. 

 Zaistniałe poŜary podzielone zostały na 7 kategorii: 

1. Bardzo interesujący przypadek, poŜar całej powierzchni, szczegółowe dane na 

temat powierzchni, intensywności podawania piany gaśniczej, czasu gaszenia 

i opis uŜytego w akcji sprzętu. 

2. Interesujący przypadek, poŜar całej powierzchni, częściowo dostępne dane. 

Dodatkowe dane byłyby pomocne. 

3. Prawdopodobnie interesujący przypadek, poŜar całej powierzchni, znaczny brak 

informacji. 

4. PoŜar uszczelnienia. 

5. Kilka zbiorników ogarniętych poŜarem i zniszczonych. NiemoŜliwa ocena akcji 

gaśniczej. 

6. Bardzo ograniczone informacje lub brak zainteresowania z innych powodów. 

7. Pokryto pianą powierzchnię paliwa, zbiornik nie uległ zapaleniu. 

 

Tabela 2.  

Zestawienie poŜarów wg kategorii 

Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 

Ilość poŜarów 17 14 23 79 80 252 14 

 

 Zestawienie to moŜe zmieniać się w przyszłości, jeŜeli dostępne będą dodatkowe 

informacje. 

 Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe w większości spośród zidentyfikowanych 

poŜarów dostępne informacje są bardzo krótkie i lakoniczne, niedostępne są szczegółowe 

informacje dotyczące akcji gaśniczych (kategoria 6). Prawdopodobnie pokaźna część 

poŜarów była bardzo powaŜna, poŜar obejmował kilka zbiorników, a rezultatem było 

całkowite wypalenie magazynowanej masy paliwa (kategoria 5). PoŜary uszczelnianie dachu 

pływającego wydają się być gaszone bez większych problemów, zarówno ręcznie jak i przez 

instalacje gaśnicze, jest bardzo prawdopodobne, Ŝe te wypadki nie były odnotowane 

w mediach. Dlatego niemoŜliwe jest podanie prawdziwej ilości poŜarów uszczelnienia 

(kategoria 4). Tylko w około 30 przypadkach dostępne są pełne lub prawie pełne informacje 

na temat poŜaru i akcji gaśniczej. 
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Ryc.2. Konstrukcja dachu pływającego 

 

 

Ryc.3. Uszczelnienie dachu pływającego 
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 Ze statystyki wynika, Ŝe spośród 479 zidentyfikowanych poŜarów przyczyną zapalenia 

było wyładowanie atmosferyczne w około 150 przypadkach. W około 190 poŜarach 

niedostępne są dane dotyczące przyczyny poŜaru. Ponadto zarejestrowane poŜary powstawały 

m.in. podczas prac remontowych, spawalniczych od elektryczności statycznej w wyniku 

działań wojennych i terrorystycznych.  

 Niektóre z poŜarów były bardzo złoŜone, obejmowały kilka zbiorników, 

podejmowano kilka nieskutecznych prób gaszenia instalacjami gaśniczymi i sprzętem 

ruchomym straŜy poŜarnych, a akcje gaśnicze trwały kilka dni Ryc. 4,5,6. Pomimo 

ogromnego wysiłku włoŜonego przez uczestników akcji gaśniczych, tak naprawdę poŜaru nie 

udało się ugasić. Przyczyną niepowodzeń akcji gaśniczych był brak odpowiedniego sprzętu 

i tym samym zbyt mała intensywność podawania piany gaśniczej, brak koncentratu środka 

pianotwórczego, problemy z logistyką i czasami złe warunki atmosferyczne. Zazwyczaj 

praktycznym doświadczeniem z takich poŜarów jest to, Ŝe wymagane intensywności 

podawania piany gaśniczej i wody do chłodzenia płaszczy zbiorników jak i czas trwania akcji 

gaśniczej są wielokrotnie większe niŜ podawane w przepisach. 

 

 

Ryc. 4. PoŜar w bazie zbiornikowej 
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Ryc.5. PoŜar w bazie zbiornikowej 
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 Ryc. 6. Skutki poŜaru w bazie zbiornikowej 

 

 W zestawieniu występuje teŜ kilka przypadków gdzie poŜary zbiorników są 

z sukcesem gaszone przy uŜyciu ruchomego sprzętu straŜy poŜarnych. Ogromne znaczenie 

dla powodzenia akcji gaśniczej ma dobre zaplanowanie taktyki i logistyki przed rozpoczęciem 

natarcia pianowego na palący się zbiornik. W kaŜdym przypadku konieczne teŜ było uŜycie 

pomp i działek pianowych o duŜej wydajności oraz wysokiej jakości środka pianotwórczego. 

Zmniejszenie intensywności palenia osiągano zwykle po około 10 – 30 minutach, ale czas do 

całkowitego ugaszenia jest trudny do określenia. Większość przepisów i rekomendacji zaleca 

zgromadzenie zapasu środka pianotwórczego na nie mniej niŜ 1 godzinę nieprzerwanego 

podawania z odpowiednią intensywnością, ale moŜe to być zbyt optymistyczne zalecenie 

w wielu sytuacjach. Jeśli podawanie piany zostanie przerwane, poŜar szybko znów się 

rozprzestrzeni i wszystkie dotychczasowe osiągnięcia zostaną zaprzepaszczone. PoŜar 

w Norco Rafineria Orion Luizjana USA z dn.07.06.2001 zbiornika o średnicy 82,4 m (270 

stóp) jest największym dotychczas skutecznie ugaszonym poŜarem zbiornika. W zbiorniku 
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znajdowało się 47700 m3 89,7 oktanowej benzyny. Intensywność podawania piany wynosiła 

8,55 l/m2/min., a czas gaszenia wynosił 65 min. NaleŜy zdać sobie sprawę, Ŝe walka z takim 

rozmiarem poŜaru wywołuje niewiarygodnie duŜy stres we wszystkich uczestnikach akcji.  

 

 Wnioski. 

1. W ostatnich 50 latach odnotowano 479 zdarzeń poŜarowych w przemyśle 

naftowym, a ich liczba ciągle rośnie. 

2. Pełne informacje dotyczące analizowanych poŜarów (średnica zbiornika, 

intensywność podawania piany gaśniczej i czas gaszenia) dostępne są tylko 

w około 30 przypadkach. 

3. Praktyczne doświadczenie w gaszeniu poŜarów zbiorników ograniczone jest 

jedynie do zbiorników o średnicy około 40 – 50 m i mniej. Największy zbiornik, 

który był gaszony miał średnicę 82,4 m (270 stóp). 

4. Wszystkie poŜary gaszone były sprzętem ruchomym straŜy poŜarnych 

i instalacjami gaśniczymi pianowymi podającymi pianę do zbiornika od góry. 

W kilku przypadkach równolegle uŜywano instalacji gaśniczych pianowych 

działających na zasadzie wtrysku podpowierzchniowego, podającego pianę 

u podstawy zbiornika. 

5. Nie odnotowano ani jednego przypadku poŜaru całopowierzchniowego zbiornika, 

który byłby skutecznie ugaszony instalacją gaśniczą pianową podającą pianę od 

góry zbiornika. 

6. Praktyczne doświadczenie z tych poŜarów wskazuje, Ŝe skuteczne gaszenie 

zapewnia sprzęt ruchomy straŜy poŜarnych o duŜych wydajnościach, dobry 

jakościowo środek pianotwórczy oraz bardzo dobra organizacja akcji gaśniczej 

(taktyka i logistyka). 

7. Ciągle trwa dyskusja na temat intensywności podawania piany gaśniczej przy 

gaszeniu zbiorników o duŜej średnicy 100 m i więcej. Nie ma na ten temat 

praktycznych doświadczeń. Przeprowadzono tylko kilka testów gaśniczych na 

średnich zbiornikach. Największym z nich był test Aruba przeprowadzony w 1967 

roku na zbiorniku o średnicy 34,8 m (115 stóp). Zastosowano w nim 

jednopunktowy wtrysk podpowierzchniowy. Test ten był podstawą do tego, Ŝe 

NFPA 11 rekomenduje stosowanie instalacji gaśniczych pianowych działających 

na zasadzie wtrysku podpowierzchiowego podającego pianę u podstawy zbiornika. 
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Nie ma jednak Ŝadnych praktycznych wskazówek jak wyniki tego testu odnieść do 

duŜych zbiorników.  

8. Wdaje się zasadne przeprowadzenie testów poŜarowych na zbiornikach o duŜej 

średnicy 100 m lub więcej. Testy poŜarowe duŜej skali są bardzo drogie 

i powodują lokalne zanieczyszczenie środowiska, dają jednak potwierdzoną 

informację, Ŝe zastosowane rozwiązanie przeciwpoŜarowe są skuteczne. 

Przedmiotowy projekt dawałby olbrzymie ekonomiczne i środowiskowe 

oszczędności uzyskiwane przy szybkim i skutecznym gaszeniu poŜarów duŜych 

zbiorników. Projekt taki powinien być przeprowadzony w skali międzynarodowej 

przy udziale firm naftowych, producentów środków pianotwórczych, producentów 

instalacji gaśniczych, firm ubezpieczeniowych i autorytetów z krajów biorących 

w nim udział. 
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