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Zagrożenie środowiska na skutek wypadku  
cysterny kolejowej transportującej amoniak

Abstrakt

Kiedy 15 lutego 2016 r. na stacji Szczecin Dąbie doszło do wykolejenia cystern 
transportujących amoniak, wstrzymano ruch kolejowy i zabezpieczono teren. Na 
szczęście nie doszło do rozszczelnienia cystern i wycieku, w związku z tym nie 
było konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludności z zagrożonego obszaru. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia ekspertów z zakładów chemicznych w Puławach 
oraz specjalistycznego sprzętu, rozpoczęto akcję wypompowywania amoniaku, by 
podnieść puste cysterny. W artykule podjęto próbę oceny zagrożeń występujących 
na miejscu zdarzenia, gdyby doszło do uwolnienia amoniaku z jednej z cystern. 
Rozpatrzono sytuację, w której doszło do wycieku amoniaku przez rozszczelnienie 
powstałe na skutek mechanicznego uszkodzenia cysterny. Wykorzystując program 
ALOHA, wyznaczono wielkości strefy zagrożenia toksycznego dla wybranego 
scenariusza zdarzenia. Skutki rozpatrywanego wypadku mogą być odczuwalne na 
obszarze nawet powyżej 10 km od miejsca zdarzenia. Znajomość zasięgu poten-
cjalnego skażenia, do jakiego może dojść podczas wypadku związanego z trans-
portem kolejowym materiałów niebezpiecznych, jest niezbędna aby przeprowadzić 
skuteczną ewakuację ludności i właściwie zabezpieczyć terenu przed skażeniem. 

Słowa kluczowe: amoniak, transport kolejowy, zagrożenie

Environmental Hazard Related to a Rail Accident  
of a Tanker Transporting the Ammonia

Abstract

On February 15, 2016, at the Szczecin Dąbie station there was a derailment of 
the ammonia transport tanks that stopped rail traffic and resulted in the area being 
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locked and secured. Fortunately, there was no unsealing of tanks and the leak, so 
there was no need to evacuate people from the affected area. Once the experts from 
chemical plants in Puławy and specialized equipment arrived at the scene, the 
ammonia pumping operation was conducted to lift the empty tanks. An attempt 
was made to assess the hazard at the scene of the incident if ammonia was released 
from one of the tanks. The ammonia released by unsealing caused by mechanical 
damage was the situation taken into consideration. Using the ALOHA program, 
the size of the toxicological hazard zone was determined for the selected incident 
scenario. The effects of the accident in question can be felt in an area even more 
than 10 km from the place of the accident. Knowing the extent of potential conta-
mination that can occur during the accident involving the transport of dangerous 
goods by rail is essential to carrying out effective evacuation of the population and 
properly securing the area from contamination.

Key words: ammonia, rail transport, threat

Wstęp
Przewóz substancji niebezpiecznych stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
i życia, zarówno osób bezpośrednio w to zaangażowanych, jak i znajdujących 
się w pobliżu transportowanych materiałów. Zagrożone są również obszary, 
przez które przewóz się odbywa. 

W 2016 r. przetransportowano w Polsce koleją 23,6 mln ton towarów 
niebezpiecznych, co stanowiło 10,6% masy transportu towarowego. Do naj-
ważniejszych grup towarowych należały: 

• materiały ciekłe zapalne (ropa i produkty ropopochodne, np. benzyny, 
oleje napędowe): 66,9% wag.;

• towary z klasy 2 – gazy: 13,5% wag.;
• towary z klasy 8 – materiały żrące: 6,2% wag.;
• towary z klasy 4.1 – materiały stałe zapalne: 2,3% wag.;
• towary z klasy 4.2 – materiały samozapalne: 1,8% wag. [1].

Do towarów klasy drugiej, transportowanych cysternami kolejowymi, należy 
amoniak. Przechowuje się go i transportuje w postaci płynnej, pod ciśnieniem 
[2, 3]. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia, ciekły amoniak spływa do 
ziemi, przy czym powstaje aerozol, który w połączeniu z wilgocią z powietrza 
tworzy białą chmurę ciężkiego gazu (rys. 1). Ilość wypływającej substancji oraz 
warunki atmosferyczne determinują przejście gazu ciężkiego w lekki [4, 5]. 
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Rys. 1. Wypływ ciekłego amoniaku na otwartej przestrzeni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Na największe zagrożenie narażone są osoby przebywające w odległo-
ści 20 m od miejsca wycieku (dla strumienia ciekłego azotu wynoszącego  
0,5 kg/s, rys. 2). Przebywanie w tej strefie może skutkować zgonem. W od-
ległości do 200 m odczuwalny jest charakterystyczny zapach amoniaku, co 
może powodować panikę u osób przebywających w tej strefie. W przypadku 
awarii dużych zbiorników amoniaku (powyżej 10 ton), należy ewakuować 
ludność z obszaru w promieniu ok. 1500 m [4].

Rys. 2. Oddziaływanie amoniaku na człowieka w zależności od odległości od 

źródła wycieku 

Źródło: [4]



W tabeli 1 przedstawiono wpływ amoniaku na człowieka w zależności 
od stężenia.

Tabela 1. Wpływ amoniaku na ludzkie zdrowie w zależności od stężenia

Zakres stężeń (ppm) Skutek

4 lekko wyczuwalny zapach

45 wyraźnie wyczuwalny zapach

400–650 podrażnienie gardła i oczu

350–450 stężenie możliwe do zniesienia w ciągu 0,5–1 godziny

2500–4200 stężenie niebezpieczne w ciągu 30 minut

4650–9300 natychmiastowa śmierć

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Narażenie gleby na zanieczyszczenie amoniakiem nie stanowi problemu, 
gdyż związek ten ulega odparowaniu z powierzchni ziemi, a pozostały w glebie 
amoniak stanowi źródło nawozu azotowego. Część amoniaku ulega w powie-
trzu rozkładowi fotolitycznemu, natomiast reszta powraca do powierzchni 
ziemi wskutek mokrej lub suchej depozycji. Istotne zagrożenie związane z tok-
sycznością amoniaku dotyczy środowiska wodnego [7]. W tabeli 2 zestawiono 
wartości toksyczności ostrej i przedłużonej dla wybranych gatunków ekosy-
stemu wodnego.

Tabela 2. Toksyczność ostra i przedłużona dla wybranych gatunków ekosystemu 

wodnego 

Gatunek Czas narażenia Toksyczność ostra i przedłużona

Pstrąg tęczowy 96 h 0,16−1,1 mg/l (LC50)

Pstrąg tęczowy – 1,2 mg/l (NOEC)

Daphnia magna 48 h 25,4 mg/l (EC50)

Daphnia magna – 0,79 mg/l (NOEC)

Chlorella vulgaris 432 h 2700 mg/l (EC50)

Ictalurus punctatus 31 d 0,048 mg/l

Źródło: [6]
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Amoniak jest również toksyczny dla wszystkich kręgowców. Powoduje 
drgawki, śpiączkę i śmierć komórkową w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Do kontaktu z tym związkiem może dochodzić poprzez błony śluzowe, skórę 
i układ oddechowy. Najbardziej prawdopodobne jest narażenie na jego tok-
syczne działanie poprzez wdychanie amoniaku, który został uwolniony do 
atmosfery [7]. W tabeli 3 podano wielkości stężenia gazowego amoniaku w po-
wietrzu, powodujące śmierć połowy grupy populacji organizmów testowych. 

Tabela 3. Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe 

Gatunek Czas narażenia LC50 (ppm)

Szczur 15 min 17 401

Szczur 16 h 1000

Mysz 30 min 21 430

Mysz 16 h 1000

Królik 1 h 5025

Kot 1 h 5025
Źródło: [8]

Transport kolejowy jest jednym z bezpieczniejszych środków transportu 
lądowego. W Europie każdego roku przewożone jest transportem kolejowym 
ponad 1,5 miliona ton amoniaku. W ciągu ostatnich 30 lat doszło jedynie 
do kilku wypadków, przy czym w żadnym z nich nie odnotowano ani jednej 
ofiary śmiertelnej na skutek kontaktu z uwolnionym amoniakiem [9]. W ta-
beli 4 zestawiono liczbę wypadków w transporcie kolejowym z udziałem 
amoniaku, do których doszło w tym czasie na świecie. 

Tabela 4. Wypadki z udziałem amoniaku w transporcie kolejowym na świecie

Baza danych Liczba  
wypadków Lata

TNO (Netherlands Organization for Applied  
Scientific Research) 77 1964–2002

AIChE (American Institute of Chemical Engineers) 33 1934–2000

EFMA (European Fertilizer Manufacturers’  
Association) 5 1971–2003

Źródło: [9]
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Główną przyczyną wypadków w Europie (na podstawie analizy 38 zda-
rzeń) było przewrócenie się wagonu lub kolizja (55%) [9].

W latach (2012–2016) w Polsce miało miejsce jedynie jedno zdarzenie, pod-
czas którego doszło do niekontrolowanego uwolnienia się towaru niebezpiecz-
nego z wagonu lub opakowania i które to zdarzenie wymagało interwencji 
władz lub zastosowania środków do likwidacji zagrożenia pożarowego, che-
micznego, biologicznego na stacji lub na szlaku [1]. Przestrzeganie wymogów 
transportu materiałów niebezpiecznych, poprawiający się stan infrastruktury 
kolejowej oraz wykwalifikowana obsługa zapewniają bezpieczeństwo prze-
wozu tej grupy towarów. Należy jednak pamiętać, iż ryzyko wypadku istnieje 
zawsze, a nieodpowiednie działania mogą spowodować ogromne straty nie 
tylko materialne, ale i ekologiczne.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego amoniak dystrybuowany 
jest z Zakładów Chemicznych Police S.A. wchodzącej w skład Grupy Azoty S.A. 
Cysterny kolejowe transportujące amoniak z zakładów chemicznych Police 
mogą przewozić do 25 ton amoniaku (cysterny górnozaworowe) lub do 50 ton 
(cysterny dolnozaworowe). Celem artykułu była ocena zagrożeń, jakie spowo-
dowałoby uwolnienie amoniaku z wykolejonej cysterny na stacji Szczecin Dąbie.

1. Materiał i metodyka badań

1.1. Amoniak

Amoniak bezwodny (NH3) to nieorganiczny związek azotu i wodoru, wyko-
rzystywany szeroko do produkcji nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, 
kwasu azotowego, leków, kosmetyków czy materiałów wybuchowych. Jest on 
najstarszym i jednym z najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych 
wykorzystywanym w mleczarniach, browarach czy chłodniach. W temperaturze 
pokojowej amoniak jest bezbarwnym gazem o ostrym, charakterystycznym 
zapachu. W tabeli 5 przedstawiono wybrane właściwości amoniaku. 

Tabela 5. Właściwości fizykochemiczne amoniaku 

Lp. Właściwość Wartość

1 Gęstość (0°C, 101.3 kPa) ciekły/gazowy 638,6 kg/m3/0,7714 kg/m3

2 Gęstość (-33,43°C, 101.3 kPa) ciekły/gazowy 682 kg/m3/ 0,888 kg/m3
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cd. Tabeli 5. 

Źródło: [9]

1.2. Opis zdarzenia

Przedmiotem analizy był scenariusz potencjalnej awarii cysterny kolejowej 
transportującej ciekły amoniak, zakładający rozszczelnienie o wymiarach 33 ×  
× 8 cm, powstałe na skutek mechanicznego uszkodzenia. Wielkość rozszczelnie-
nia odpowiada rozmiarom uszkodzenia wywróconej na bok cysterny z 1-okta-
nolem, podczas zdarzenia w 2002 r. w okolicy Szczygłowic, na szlaku kolejowym 
Zabrze Makoszowy-Leszczyny. W scenariuszu założono, iż do zdarzenia doszło 
15 lutego 2016 r., w okolicy ulicy Wiosennej przy dworcu Szczecin Dąbie, czyli 
w miejscu i czasie, w którym doszło do rzeczywistego wykolejenia się cystern 
transportujących amoniak. Przyjęto następujące warunki pogodowe:

• temperatura: 5°C;
• ciśnienie: 998,92 hPa;
• wiatr: 16 km/h, północny;
• opady: niewielki deszcz;
• wilgotność względna: ok. 94%.

Przyjęto, iż doszło do uszkodzenia cysterny firmy ATIR RAIL, której 
parametry techniczne zestawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Parametry techniczne wagonu cysterny 92 m3 

Parametr Wartość

Masa wagonu netto 31 t

Masa załadunku 49 t

Lp. Właściwość Wartość

3 Temperatura topnienia -77,71°C

4 Temperatura wrzenia (101,3 kPa) -33,43°C

5 Ciepło właściwe (10°C, 1 MPa) 4,67 × kJ/kg K

6 Ciepło właściwe (-33,4°C, 1 MPa) 4,47 × kJ/kg K

7 Temperatura samozapłonu 651°C

8 Dolna granica wybuchowości 15% obj.

9 Górna granica wybuchowości 28% obj.
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cd. Tabeli 6.

Źródło: [10]

1.3. Metoda badawcza

Symulacja potencjalnej awarii cysterny transportującej amoniak przepro-
wadzona została przy wykorzystaniu programu ALOHA wersja 5.4.1 (Areal 
Locations of Hazardous Atmospheres), będącego częścią oprogramowania 
CAMEO, opracowanego przez EPA (The Environmental Protection Agency) 
i NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration). Program umożliwia 
ocenę stopnia dyspersji chemicznych zanieczyszczeń. ALOHA generuje obszar 
zagrożenia, operując wskaźnikami ERPG (Emergency Response Planning 
Guidelines). ALOHA wyróżnia trzy wartości ERPG, z których każda odpo-
wiada określonym skutkom zdrowotnym podczas przebywania w danej strefie:

• ERPG-1: 25 ppm – maksymalna koncentracja w powietrzu, poniżej której 
prawie wszystkie osoby mogą być narażone na okres 1 godz., bez odczu-
wania innych niż łagodne przemijające skutki dla zdrowia lub odczuwanie 
określonego, nieprzyjemnego zapachu;

• ERPG-2: 150 ppm – maksymalna koncentracja w powietrzu, poniżej której 
prawie wszystkie osoby mogą być narażone na okres do 1 godz., bez skutków 
dla zdrowia lub objaw, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność 
osoby do podjęcia działań ochronnych;

• ERPG-3: 750 ppm – maksymalna koncentracja w powietrzu, poniżej 
której prawie wszystkie osoby mogą być narażone na okres do 1 godz. bez 
wystąpienia zagrożenia życia [11].
W symulacji wypływu amoniaku zastosowano model gazu ciężkiego. 

Czas uwalniania substancji w programie ALOHA jest ograniczony do 1 godz. 
W podanym czasie zakłada się stałość parametrów meteorologicznych, w tym 

Parametr Wartość

Dopuszczalna masa brutto 80 t

Pojemność nominalna 92 m3

Średnica zbiornika 3000 mm

Długość zbiornika 13840 mm

Ciśnienie próbne 26 bar

Maksymalny stopień napełnienia 53%
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niezmienny kierunek wiatru. Wadą zastosowanego programu jest nieuwzględ-
nianie przeszkód terenowych, które mają wpływ na przemieszczanie się 
toksycznej chmury, szczególnie w przypadku gazów ciężkich. 

2. Wyniki i dyskusja

Przeprowadzona symulacja hipotetycznej awarii cysterny z amoniakiem 
dotyczyła wyznaczenia stref zagrożenia toksycznym gazem oraz obszaru, 
w którym mogły wystąpić chmury palne (w przypadku amoniaku program 
ALOHA lokalizuje palny obszar przy 60% DGW, czyli 96000 ppm). Na rys. 3 
i 5 przedstawiono zasięg stref zagrożenia. Przy rozszczelnieniu jednej cysterny 
(zbiornik wypełniony w 53%), spowodowanym powstaniem otworu przy dnie 
zbiornika, na skutek mechanicznego uszkodzenia doszłoby do uwolnienia  
ok. 31 t amoniaku. Przez otwór o powierzchni 0,026 m2 amoniak wydoby-
wałby się ze średnią prędkością 21 900 kg/min jako mieszanina gazu i aero-
zolu (wypływ dwufazowy). Zasięg chmur o najwyższym stężeniu amoniaku 
w powietrzu (≥ 750 ppm) występowałby ponad 2,8 km od miejsca zdarzenia 
(rys. 4). Chmura ciężkiego gazu przemieszczałaby się w kierunku osiedla 
mieszkalnego. Skutek awarii w postaci ostrego zapachu odczuwałyby osoby 
przebywające w odległości ponad 10 km o źródła wycieku.

Rys. 3. Obszar toksycznej chmury

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z założeniami przedstawionymi na rys. 2, największe zagrożenie 
dotyczyłoby osób przebywających w odległości 20 m od miejsca wycieku; 
osobami zagrożonymi byliby pracownicy kolei oraz służb ratowniczych przy-
byłych na miejsce zdarzenia. Obszar w promieniu 200 m (czarna linia na 
rys. 4), w którym zapach byłby najbardziej odczuwalny, a osoby w nim prze-
bywające mogłyby ulec panice, dotyczy głównie terenu, na którym znajduje 
się infrastruktura kolejowa oraz pobliskie zabudowania będące siedzibami 
firm produkcyjno-usługowych. Z obszarem tym pokrywa się również obszar 
zagrożenia palnymi chmurami (215 m od źródła wycieku, rys. 5).

Obszar, w którym stężenie amoniaku byłoby najwyższe (≥750 ppm) 
objąłby swym zasięgiem przede wszystkim część osiedla Dąbie oraz osiedle 
Majowe położone w rejonie Prawobrzeża, które charakteryzuje się zwartą 
zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Na terenie tym znajdują się również 
duże centra handlowe, licznie odwiedzane przez mieszkańców Szczecina. 
Ponadto zlokalizowane są tu placówki oświatowe, jak przedszkola i szkoły 
(na osiedlu Majowym dzieci w wieku do 18 lat stanowią ok. 20% populacji 
[12]). Wszystkie osoby przebywające na zewnątrz doznałyby co najmniej 
podrażnienia gardła i oczu. 

W przypadku zatrucia amoniakiem, objawiającym się kaszlem, dusznoś-
ciami, zachrypniętym głosem, niepokojem, dezorientacją, a nawet omdlenia-
mi, może dojść do przewlekłego nieżytu dróg oddechowych oraz zaburzenia 
trawienia. W takiej sytuacji należy wynieść poszkodowanego ze strefy za-
grożonej i umieścić go w zaciemnionym miejscu. Mimo iż nie ma skutecznie 
działającej odtrutki, zaleca się podanie mleka z sodą oraz stosowanie ciepłych 
inhalacji wodnych i wilgotnego tlenu. Do efektów długoterminowych za-
trucia zalicza się podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych, 
oczu, stany zapalne skóry, przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz podrażnienie 
zakończeń nerwów węchowych [13].

Jeżeli w chwili uwolnienia mielibyśmy do czynienia z wiatrem południo-
wym, toksyczne chmury kierowałyby się w kierunku Jeziora Dąbie, leżącego 
na północ w odległości niespełna 2 km od miejsca zdarzenia. Jest to miejsce 
o dużym znaczeniu przyrodniczym, znajdujące się w obszarze specjalnym 
ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry”. W jeziorze występuje wiele gatunków 
ryb, m.in. okonie, węgorze i płocie oraz chronione ciosa i rozpiór. Amoniak 
działałby toksycznie na te organizmy.

60 Agnieszka Ubowska



Rys. 4. Obszar toksycznej chmury

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Obszar palnych chmur uwolnionego amoniaku

Źródło: opracowanie własne
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Wnioski

Wyniki analizy przeprowadzonej przy wykorzystaniu programu ALOHA 
wykazały, że w przypadku rozpatrywanego scenariusza poważne skutki awarii 
nie wyszłyby poza teren infrastruktury kolejowej. W przyjętym scenariuszu 
zasięg palnych chmur obejmowałby teren w odległości ok. 200 m od źródła, 
a więc obszar o małej gęstości zaludnienia. Stężenie amoniaku w powietrzu, 
stanowiące zagrożenie dla zdrowia (ERPG-3), objęłoby teren w odległości 
niespełna 3 km od miejsca uwolnienia. Jest to obszar zurbanizowany, na 
którym obok punktów handlowo-usługowych zlokalizowane są placówki 
oświatowe. Najistotniejszym działaniem, obok ograniczenia wypływu poprzez 
uszczelnienie miejsca wycieku, powinna być więc jak najszybsza ewakuacja 
osób przebywających na zagrożonym terenie. Jednocześnie po wyznaczeniu 
strefy niebezpiecznej, zabezpieczeniu terenu i ustaleniu kierunku wiatru, 
należy rozstawić kurtyny wodne neutralizujące amoniak. Mimo iż wypadki 
z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym zdarzają 
się niezwykle rzadko, służby ratownicze powinny brać pod uwagę wszyst-
kie możliwe scenariusze zdarzenia i być przygotowane na przeprowadzenie 
sprawnej ewakuacji.
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