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NIEKTÓRE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
MORSKICH OPERACJI GÓRNICZYCH 

 

1. Wstęp 

Morskie operacje górnicze związane z eksploatacją złóż ropy naftowej, gazu oraz w przy-
szłości także niektórych minerałów wiążą się z licznymi zagrożeniami. Konstrukcje oceano-
techniczne dla tych operacji zarówno posadowione na dnie morza na mniejszych głębokoś-
ciach, jak i konstrukcje pływające, połączone rurociągami czy kablami z obiektami całkowicie 
zanurzonymi posadowionymi na dnie na większych głębokościach są narażone na działanie 
sił morza, fali, prądów morskich, jak i wiatru działającego na ich nadwodna część. Najwięk-
sze zagrożenie występuje jednakże ze strony działania falowania morskiego. 

Falowanie morskie ma charakter stochastyczny. Projektanci wież, platform wiertniczych 
i produkcyjnych czy też pływających statków produkcyjno magazynowych (FPSO) od dawna 
borykają się z problemem określenia wielkości sił pochodzących od falowania morskiego, 
które muszą być uwzględniane przy projektowaniu tych konstrukcji. Metody stosowanych 
dla obliczania tych sił podaje m.in. [6]. 

Jednakże opracowanie to ani tez inne źródła nie podają wystarczających danych dla 
określenia sił pochodzących od zagrożenia spowodowanego pojawianiem się od czasu do 
czasu o niezwykle dużej wysokości i ogromnej sile niszczącej. Fale tego typu są zjawiskiem 
rzadkim, tym niemniej znane są przypadki napotkania takich fal przez statki, co zwykle 
kończy się tragicznie, gdyż ich wysokość i siła niszcząca jest niewiarygodna. Statki, będące 
obiektami ruchomymi mają pewną szansę uniknięcia spotkania z tego typu falą podczas gdy 
konstrukcje oceanotechniczne, będące obiektami umiejscowionymi na dnie powinny przetrzy-
mać uderzenie takiej fali. 
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2. Falowanie Morskie 

Falą nazywamy każde odkształcenie swobodnej powierzchni wody, niezależnie od przy-
czyny jego powstania. Istotną cechą fali jest ruch drgający cząsteczek wody wychylonych 
z położenia równowagi pod wpływem impulsów sił zewnętrznych. Źródłem tych impulsów 
w przypadku falowania morza mogą być: wiatr, poruszający się statek, zjawiska sejsmicz-
ne, przyciąganie masy wody przez słońce i księżyc itp. Generowane przez te siły falowanie 
morza jest bardzo różnorodne; od drobnych fal kapilarnych poprzez fale powstające pod dzia-
łaniem wiatru do gigantycznych fal pływowych. 

Na zachowanie się obiektów na powierzchni morza (statki, obiekty oceanotechniczne) 
wpływają przede wszystkim fale powstające pod działaniem wiatru, także wiatru w połą-
czeniu z innymi czynnikami, np. prądem. 

Przy silnym wietrze na obszarze objętym bezpośrednim działaniem wiatru powstaje fala 
sztormowa. Rozchodzi się ona nieznacznie odchylona od przeważającego kierunku wiatru 
i charakteryzuje się wysoką nieregularnością. Przy silniejszym wietrze pojedyncze fale tracą 
stateczność kształtu i ich wierzchołki załamują się tworząc pieniste grzywy. Przy zmienia-
jącym się kierunku wiatru nakładają się na siebie fale nadbiegające z różnych kierunków. 
Fale takie mają krótkie grzbiety, wyraźnie przestrzenny charakter i mogą osiągać znaczną 
wysokość. Sprzyjać temu mogą zjawiska występujące przy nakładaniu się fali sztormowej 
z falą martwą nadbiegającą z innego kierunku. 

Po ustaniu wiatru fala sztormowa przekształca się w falę martwą, która charakteryzuje 
się długimi grzbietami i ma bardziej regularny charakter. Fala martwa może występować 
jeszcze wiele godzin po ustaniu wiatru albo może występować na obszarach nie objętych 
działaniem wiatru. Fala martwa ma charakter bliski do płaskiej fali regularnej. 

3. Fale monstrualne 

Przy wysokiej nieregularności fali sztormowej w falowaniu takim od czasu do czasu 
pojawiają się grupy kilku wysokich fal lub pojedyncze fale o znacznej wysokości, których 
rozmiary dalece odbiegają od przeciętnych. W literaturze angielskiej fale takie określane są 
zwykle jako freak waves albo rogue waves, w literaturze niemieckiej jako „Killerwellen”. 
W języku polskim używane są określenia: fale fenomenalne, potworne, bandyckie, lub mon-
strualne. Najogólniej mianem fali monstrualnej określić można falę, której wysokość i stro-
mizna znacznie przewyższają rozmiary rozbudowanych fal sztormowych. Fale monstrualne 
tworzą się w szczególnych warunkach pogody, przeważnie w określonych porach roku. 
Mogą one przemieszczać się na dużych odległościach na Pacyfiku, Oceanie Indyjskim czy 
Atlantyckim. Rysunek 1 pokazuje zarejestrowany zapis fali monstrualnej, która pojawiła się 
na Morzu Północnym 1 stycznia 1995 a wysokość której przekroczyła 25 m tj. 2,5 razy wy-
sokość znaczącą wynoszącą w tym przypadku 10,3 m [5]. (Wysokość znacząca HS to śred-
nia wysokość z 1/3 fal najwyższych). 
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Rys. 1. Zapis fali pokazujący pojawienie się fali monstrualnej 

Fala sztormowa jest procesem losowym. Dlatego do jej opisu używa się metod rachun-
ku prawdopodobieństwa i funkcji losowych. Przyjęty powszechnie model matematyczny 
takiej fali zakłada, że jest ona sumą nieskończonej liczby fal płaskich, regularnych, sinuso-
idalnych o nieskończenie małych losowo przyjmowanych amplitudach, losowych fazach 
oraz różnych kierunkach i długościach. Opis ten nie pasuje do fali monstrualnej, która jest 
silnie nieliniowa i jej profil nie jest symetryczny względem niezakłóconej powierzchni wody. 
Na rysunku 2 przedstawiono profil fali monstrualnej o wysokości 23 m powstałej podczas 
huraganu CAMILLE [8]. 

 
Rys. 2. Profil fali monstrualnej obserwowanej w czasie huraganu Camille [1] 

4. Przypadki napotkania fal monstrualnych 

Fale monstrualne były obserwowane od dawna. Liczne doniesienia marynarzy mówią 
o tym, że czasem obserwowali oni falę o niezwykłej wysokości, która pojawiała się jakby 
z nikąd i przemieszczała się z ogromna prędkością. Szereg przykładów zarejestrowanych 
pojawienia się fal monstrualnych przytaczają źródła [7, 11] oraz inne. 

Dane zaobserwowanych fal monstrualnych na Morzu Północnym podaje m.in. [12]. 
W listopadzie 1969 r. zaobserwowano falę o: wysokości 18,6 m i okresie 13,3 s, w styczniu 
1992 r. o wysokości 26, 9 m i okresie 12,5 s. 
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Wysokość podana w [12] nie jest najwyższą obserwowaną na Morzu Północnym. 
W 1979 r. zarejestrowano falę o wysokości 28,3 m, a w czasie sztormu 11–13 grudnia 1991 r. 
znacząca wysokość fali zarejestrowana na platformie Hutton wynosiła 16,6 m. To by ozna-
czało, że maksymalna wysokość musiała wynosić 30,3 m przy okresie 16,6 s. [7]. 

Na otwartym oceanie fale mogą przybierać jeszcze bardziej monstrualne rozmiary. W cza-
sie podróży z Manilli do San Diego w 1993 r. zbiornikowiec RAMAPO zaobserwował falę 
o wysokości 34,1 m. Taka fala w postaci wału wodnego poruszającego się z prędkością po-
ciągu ekspresowego ma ogromną siłę niszczącą (rys. 3). Statek QE2 spotkał taką falę o wy-
sokości ocenianej na 29 m w 1995 r. w pobliżu Nowej Funlandii (tak wysoka jak klif  w Dover) 
(rys. 3).  

Oceanografowie uważają, że możliwe są warunki meteorologiczne w rejonie Alaski 
czy Islandii dla wytworzenia fali o wysokości 67 m [8]. 

 

Rys. 3. Fala monstrualna [4] 

Charakterystyczne dla tych fal jest to, że poprzedzane są one długą i płytką doliną 
a czoło ich jest bardzo strome co powiększa ich niszczące działanie. 

Analiza wypadków zatonięcia lub znacznego uszkodzenia pokładu i kadłuba w części 
dziobowej pokazała że zdarzenia takie są dość częste. Źródło [8] podaje 92 wypadki ze stat-
kami OBO, masowcami i rudowcami, w których wystąpiły poważne zniszczenia wskutek 
działania fali, prowadzące w wielu przypadkach do zatonięcia.  

W tabeli 1 podano opis niektórych z nich. 
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TABELA 1 
Niektóre wypadki spowodowane działaniem fali monstrualnej 

Statek/tonaż Rok Szczegóły 

SVEALAND 
Masowiec, 258000 dwt 

1973 
U brzegów SE Afryki. 

Pokład dziobowy obniżony o 6 m i dwa luki otwarte 

SANDALION 
46000 dwt 

1980 
Południe Japonii. 

Pokrywy luków 1 i 2 zerwane, statek zatonął 

ONOMOCHI-MARU 
OBO 56000dwt 

1980 
Na południe od Japonii. 

Pokrywy luków zniszczone, dziobówka przesunięta 
o 5°,statek przełamał się na dwie części 

MARINA DI EQUA 
Masowiec 22700 dwt 

1981 
Zatoka Biskajska. 

Uszkodzony luk No. 1. progresyjne zatapianie 
i zatoniecie wraz z załogą, bez Mayday 

ARCTIC CARRIER 
Masowiec 69390 dwt 

1985 

Południowy Atlantyk. 
Ostatni raport — zrębnica luku wgięta, poszycie 

uszkodzone, grodź zderzeniowa wgięta — 
bez Mayday zatonął bez śladu 

CHRISTINAKI 
Masowiec 26900 dwt 

1994 
Północny Atlantyk. 

Ostatni raport — pokrywa luku No. 1 zerwana, luk zalany, 
pomoc zbyt późna zatonął wraz z załogą 

5. Warunki powstawania fal monstrualnych 

Draper [4] oraz Buckley [1] przeprowadzili klasyfikację fal monstrualnych w zależ-
ności od warunków ich powstawania. Stwierdzili oni, że fale monstrualne mogą się tworzyć 
w następujących warunkach: 

— Grupa A — Niezwykłe fale tworzące się w stacjonarnych warunkach 
Prawdopodobieństwo tworzenia się poszczególnych niezwykle wysokich fal mo-

że być określone stosując statystyczne charakterystyki stacjonarnych procesów loso-
wych. Najgorsza kombinacja występuje, gdy grupa wysokich fal powstaje wskutek 
nakładania się szeregu fal o długich grzbietach o różniących się częstotliwościach przy 
przesunięciu fazowym; zwykle co 7 lub 9 fala w czasie sztormu jest szczególnie wysoka. 

Występowanie fal niezwykle wysokich jest procesem bardzo wąsko taśmowym. 
Można wykazać, że co 1175 fala (co odpowiada w przybliżeniu raz na trzy lub cztery 
godziny) powstaje fala, której wysokość przekracza trzykrotnie średnią. 

Jednakże wysokość fali nie może przekroczyć wartości 2,9 HS gdyż wówczas fala 
załamuje się tworząc grzywacz. 
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— Grupa B — Niezwykłe warunki sztormowe 
Prawdopodobieństwo powstania wyjątkowo wysokich fal może być określone ze 

statystyki rzadkich zdarzeń. Te niezwykłe fale mogą powstawać z różnych przyczyn: 

• fale epizodyczne. Są one znacząco wyższe niż średnie. Buckley [3] uważa, że po-
wstają one z grup opisanych pod A gdy grupy trzech wysokich fal („trzy siostry”) 
o długim okresie wpadają na lokalne falowanie sztormowe pod kątem ok. 30°. Gdy 
kąt ten wynosi 50° powstają wysokie fale załamujące się zwane bandyckimi – fala 
załamująca się zanurzająca (plunging breaker); 

• fale o stromym czole. Tworzą się one przy szybko nasilającym się wietrze; przeważ-
nie mają one długie grzbiety, lecz w czasie cyklonu mogą być krótko grzbietowe. 
Okres może wynosić nawet 0,7 okresu modalnego a wysokość grzbietu ponad po-
ziom wody spokojnej może wynosić od 0,6 do 0,7 amplitudy. (por. rys. 2); 

• tropikalne fale sztormowe cyklonowe. Są to fale tworzące się sezonowo wskutek 
wiatru powstającego przy nagłych spadkach ciśnienia. Chociaż fale te mają nie-
wielki rozbieg i mogą nie mieć czasu na pełne rozwinięcie się, to nakładanie się 
rotacyjnego i postępowego ruchu z różnych kierunków wytwarza fale o krótkich 
grzbietach „piramidalne”. Wyjątkowa wysokość występuje gdy nakładają się one 
na progresyjne fale z dużym rozbiegiem powstające daleko. Huragany i tajfuny sta-
nowią tu szczególne przykłady; 

• interakcja fal i prądu. Progresyjne fale sztormowe natrafiające na przeciwny prąd 
zmieniają swoją charakterystykę. Stają się one bardziej wysokie i strome. Zjawiska 
te mają lokalny charakter i są dobrze znane. Szczególnie niebezpieczne dla małych 
statków u wybrzeży Norwegii przy wietrze północno-wschodnim i dla dużych 
u wschodniego wybrzeża Afryki; 

• interakcja fal i konfiguracji dna oraz wybrzeża. Fale progresyjne wpadające na 
płytkie wody oraz na wody ograniczone z lejkowato ukształtowanymi brzegami 
stają się wyższe i bardziej strome, czasem załamujące się. Są to zjawiska lokalne 
mające znaczenie dla małych statków. 

6. Charakterystyki fal monstrualnych 

Dla analizy zagrożeń spowodowanych falą monstrualną istotna jest znajomość wy-
sokości, długości oraz profilu takiej fali. Zależność znaczącej wysokości fali (HS) i okresu 
modalnego (TP) wyraża się wzorem: 

 213 30S P SH T H< <     lub    3,6P ST H=  (1) 

Dla fal progresyjnych ważna jest zależność: długość fali λ = 1,56 T2 i stąd λP = 20 HS. 
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Wzór powyższy odnosi się do fal o ekstremalnej długości i według np. [2]: 

 3,2 ST H=      zatem     16 SHλ =  (2) 

Dla dużych obiektów fala mniej stroma może być nawet bardziej niebezpieczna niż 
bardziej stroma, ponieważ jej długość może być zbliżona do długości obiektu. 

Jeśli założy się pewne prawdopodobieństwo Pex (od 1 do 5%) z którym zostanie prze-
kroczona ekstremalna wysokość fali Hex przy N = D/TP spotkań wierzchołków fal w okresie D 
(zwykle od 12 do 24 godzin) oraz przyjmując, że indywidualne wysokości fal podlegają roz-
kładowi Rayleigha otrzymuje się dla Hex zależność w postaci równania Longuet-Higginsa [10]: 

 [ ]0,50,5 (ln ln( ln(1 )))ex S exH H N P= − − −  (3) 

Jeśli założyć czas przebywania statku w czasie sztormu 36 godzin (co jest typowe dla 
tajfunów) przy okresie TP =13,5 s, N = 36 ⋅ 3600/13,5 = 9600 spotkań fali, wówczas z rów-
nania powyższego mamy, zakładając wysokość znacząca HS = 14,0 m, prawdopodobieństwo 
napotkania fali o wysokości 30 m wynoszące 63% a o wysokości 36,7 m – 1%. Z tego wy-
nika, że w czasie 36-godzinnego tajfunu wystąpi około 10 fal o wysokości przewyższającej 
36 m a fale o wysokości 25 m będą występować prawie stale. 

Powyższe rozważania odnośnie wysokości fali ekstremalnej nie biorą pod uwagę mo-
żliwości wystąpienia rzadkich wypadków, jak na przykład nakładania się falowania sztor-
mowego na przeciwny prąd morski lub martwą falę nadbiegającą z oddalonych akwenów. 
Wówczas istnieje możliwość występowania fal „bandyckich”, które mogą spowodować 
ogromne zagrożenie. A fale takie były obserwowane. 

Fale „bandyckie” powstają także, gdy następuje bardzo szybkie obniżanie się ciśnie-
nia. Gdy spadek wynosi więcej niż 24 milibary na 24 godziny wówczas powstaje sztorm 
określany jako „bombowy”. To wyjaśnia występowanie fali znaczącej rzędu HS = 18 m na 
Morzu Północnym w rejonie Szetlandów obserwowanej na platformach wiertniczych. Pro-
jektanci platform przyjmują obecnie dla tego rejonu wysokość fali projektowej 35–40 m. 

Specjalne warunki występują w czasie cyklonów, przy których ruch powietrza jest ro-
tacyjny. Oko cyklonu porusza się z prędkością 5–12 węzłów. Szybkość zmian prędkości 
wiatru jest znacznie szybsza niż przy zwykłych sztormach. Ruch cyrkulacyjny powietrza 
ogranicza rozbieg (fetch) fali. Czas na wytworzenie się fali jest zatem znacznie krótszy niż 
przy wietrze wiejącym długo z jednego kierunku. Z tego względu nawet bardzo silne cyklo-
ny nie wytwarzają fali bardzo wysokiej, wyższej niż 30 m. Jednakże są one wysoce nieli-
niowe i posiadają strome, wysoko wznoszące się grzbiety i dużą stromiznę. Jeśli jednak 
nakładają się one na falowanie sztormowe wywołane wcześniej mogą one znacznie prze-
kroczyć wysokość 30 m, przy czym ich grzbiety mogą wznosić się 20 m i wyżej ponad średni 
poziom wody. 

Na rysunku 4 pokazano zapis fali uzyskany w czasie huraganu CAMILLE w którym 
występuje pojedyncza fala o wysokości 22,9 m przy znaczącej fali dla tego okresu wyno-
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szącej 9,54 m. Oznacza to stosunek Hmax/HS = 2,4, podczas gdy normalnie wynosi on 1,7. 
Falę tą można zatem traktować jako falę monstrualną, jednakże trzeba zauważyć, że w przy-
toczonym na tym rysunku zapisie falowania w czasie sztormu u wybrzeży Irlandii, gdy wy-
sokość absolutna fal była zdecydowanie mniejsza, pojawia się fala dla której Hmax/HS = 2,5. 
Zapisy wysokości fali sztormowej pokazują, że w czasie sztormu występują grupy w posta-
ci trzech następujących po sobie fal stromych i wysoko wznoszących się ponad średni po-
ziom wody. (por. rys. 4). W jednym przypadku jedna z grupy fal miała grzbiet wznoszący 
się 14,6 m ponad średni poziom wody (tj. 0,74 H) co odpowiada fali epizodycznej o wyso-
kości 29,2 m. 

 

Rys. 4. Zapisy fali w czasie huraganu CAMILLE 
oraz w czasie sztormu u wybrzeży Irlandii [7] 

7. Warunki projektowe 

Obszerna dyskusja na temat tego, jaką wysokość fali należy przyjmować przy analizie 
bezpieczeństwa, rozwinęła się po wypadku masowca DERBSHIRE, który zatonął w czasie 
tajfunu ORCHID we wrześniu 1980 r. [7, 8]. Stosując metodę retrognozy odtworzono sy-
mulację tajfunu i ostatniego znanego położenia statku i na podstawie tych danych ustalono, 
że znacząca wysokość fali mogła wynosić 14,4 m. Odpowiadająca tej wysokości znaczącej 
wysokość fali epizodycznej wynosiłaby: 

 2,5 36 md sH H= =  

Prawdopodobieństwo pojawienia się takiej fali jeden raz w czasie 36 godzin wynosi 
3–5%, a zatem z możliwości a pojawienia się takiej fali należy się liczyć. 
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Autorzy studiujący falowanie monstrualne, niezwykłe, stwierdzają, że fale niezwykłe 
mogą mieć wysokość do 2,9 HS. Jest to granica, powyżej której wierzchołki fal załamują się. 

Stromizna fali zwykle jest określana jako H/λ, ale wobec asymetrii fali skłon przedni 
fali ma większe znaczenie dla zalewania pokładu obiektów oceanotecnicznych oraz dla sta-
teczności. 

Istotne znaczenie dla zagadnień bezpieczeństwa, ale także dla zagadnień związanych 
z eksploatacją statku, ma określenie stosownych kryteriów odnośnie klimatów falowania. 
Problem ten w ostatnich latach był szeroko omawiany i osiągnięto w tym zakresie znaczny 
postęp. 

Dostępne atlasy klimatów falowania [9] są wielce przydatne przy wykonywaniu obli-
czeń charakterystyk ruchów statku na wzburzonym morzu dla celów projektowych. Dane te 
są, jednakowoż, nie wystarczające dla celów oceny bezpieczeństwa. Konstrukcje oceanotech-
nice oraz statki o nieograniczonym rejonie żeglugi muszą przetrwać skrajnie trudne warun-
ki pogody na jakie mogą natrafić w czasie eksploatacji. Buckley [1–3] na podstawie analizy 
milionów danych o falowaniu uzyskanych z pomiarów na bojach NOAA oraz z innych źródeł 
zaproponował kryteria operacyjne i przetrwania klimatów falowania pokazane na rysunku 5. 

 

Rys. 5. Obwiednia operacyjna oraz przetrwania według Bucley’a [1993] 

Na rysunku tym podano zależność pomiędzy znaczącą wysokością fali i okresem mo-
dalnym dla półkuli północnej i południowej. Obwiednia przetrwania uwzględniająca możli-
wość pojawienia się fali epizodycznej, monstrualnej, odpowiadająca warunkom huraganu, 
w czasie którego znaczące wysokości fali na półkuli południowej mogą dochodzić do 18 m 
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(wysokość fali monstrualnej 54 m), zalecana jest do stosowania przy analizie ryzyka, pod-
czas gdy obwiednia operacyjna może być wykorzystywana w zagadnieniach projektowych. 
Odpowiednie wysokości dla półkuli północnej wynoszą: wysokość znacząca 16 m i wyso-
kość fali monstrualnej 48 m. W praktyce oznacza to, że grzbiet fali monstrualnej (na półkuli 
północnej) może znajdować się na wysokości około 30 m nad poziomem spokojnej wody. 

8. Wnioski 

Przy projektowaniu konstrukcji dla operacji górniczych na morzu i przeprowadzaniu 
analizy ryzyka należy liczyć się z możliwością wystąpienia fali monstrualnej. 

Fale monstrualne mają najczęściej następującą charakterystykę: 
— fale niezwykłe występują zwykle przy 3-D falowaniu w powiązaniu z grupami fal; 
— absolutna granica wysokości fali wynosi H = 2,9 HS; powyżej fala załamuje się; 
— wysokość grzbietu ponad średni poziom wody wynosi zwykle 1,8 HS (0,72 H); 
— skłon fali dochodzi do 30° (tg 30° = 0.577) 
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