ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΥΘΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Οι φυσικές και χηµικές αλλαγές που υφίσταται το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα είναι γνωστές µε
τη λέξη "αποχρωµατισµός". Οι διεργασίες του αποχρωµατισµού είναι η εξάπλωση, η εξάτµιση, η φυσική
διασπορά, η γαλακτωµατοποίηση, η διάλυση, η φωτοχηµική οξείδωση, η καθίζηση, η βιοαποδόµηση. Το
σύνολο των διεργασιών αυτών αποτελεί το "weathering". Aν και κάθε διεργασία συµβαίνει ταυτόχρονα
µε τις υπόλοιπες, η σηµασία της κάθε µιας στη διάρκεια ζωής της κηλίδας διαφέρει.
Εξάπλωση
µια από τις σπουδαιότερες διεργασίες στα πρώτα στάδια της διαρροής. Αρχικά το πετρέλαιο εξαπλώνεται
σαν συµπαγής (συναφής) κηλίδα και µετά από µερικές ώρες διαλύεται και σχηµατίζει στενές λουρίδες,
παράλληλες στη διεύθυνση του ανέµου. Η ταχύτητα εξάπλωσης εξαρτάται από το πάχος της κηλίδας, τις
ιδιότητες του πετρελαίου, την κατάσταση της θάλασσας κλπ. Η µετάβαση από τη µια φάση εξάπλωσης
στην άλλη γίνει πιο αργά για µεγάλο όγκο πετρελαίου. Έχει παρατηρηθεί ότι περίπου 12 ώρες µετά τη
δηµιουργία πετρελαιοκηλίδας, το πετρέλαιο µπορεί να διασκορπιστεί σε έκταση µεγαλύτερη των 5
τετραγωνικών χιλιοµέτρων.
Εξάτµιση
είναι η διαδικασία µεταφοράς µέρους της µάζας του πετρελαίου από την κηλίδα στην ατµόσφαιρα. Η
ταχύτητα και ο βαθµός εξάτµισης εξαρτάται από την πτητικότητα του πετρελαίου. Ο ρυθµός εξάτµισης
αυξάνεται µε την εξάπλωση, τον άνεµο, τη διατάραξη της θάλασσας κλπ. Μέσα σε 24 περίπου ώρες τα
περισσότερα είδη αργού πετρελαίου έχουν χάσει το 25-30% των ελαφρύτερων συστατικών τους. Τα
αργά και τα καύσιµα πετρέλαια εξατµίζονται πολύ λίγο ως καθόλου. Η εξάτµιση προκαλεί αύξηση της
πυκνότητας (και του ιξώδους) η οποία διαρκεί µια βδοµάδα. Στη συνέχεια οδηγούµαστε στη διαδικασία
της γαλακτωµατοποίησης και της πήξης, που µειώνουν το εµβαδόν της κηλίδας και το ρυθµό εξάτµισης
Φυσική διασπορά
κύµατα και στροβιλισµοί στην επιφάνεια της θάλασσας δηµιουργούν σταγονίδια διαφόρων µεγεθών. Οι
µεγάλες σταγόνες επιστρέφουν στην επιφάνεια, όπου συσσωµατώνονται µε άλλες και ξαναδηµιουργούν
κηλίδα είτε εξαπλώνονται δηµιουργώντας λεπτό "φιλµ". Οι µικρές σταγόνες αιωρούνται αναµιγνύονται µε
το νερό και ξεκινά η βιοαποδόµηση και η καθίζηση. Ο ρυθµός φυσικής διασποράς και ο ρυθµός εξάτµισης
καθορίζουν το χρόνο ζωής µιας κηλίδας. Τα γαλακτώµατα του πετρελαίου δεν είναι σταθερά και οι
σταγόνες συσσωµατώνονται και επιστρέφουν στην επιφάνεια σχηµατίζοντας ξανά κηλίδα.
Γαλακτωµατοποίηση
πολλοί τύποι αργού πετρελαίου εµφανίζουν την τάση να απορροφούν νερό σχηµατίζοντας γαλακτώµατα
πετρελαίου νερού. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο όγκος του ρυπαντή κατά 3-4 φορές. Το ποσοστό του
νερού στο γαλάκτωµα µπορεί να φτάσει το 75-80%. Καθώς το ποσοστό αυτό αυξάνεται το χρώµα
µεταβάλλεται µεταξύ µαύρου, πορτοκαλί και κόκκινου. Η ταχύτητα γαλακτωµατοποίησης εξαρτάται από
την κατάσταση της θάλασσας. (εύκολα σε ταραγµένη θάλασσα και δύσκολα σε ήρεµη). Η διαδικασία της
απορρόφησης του νερού ολοκληρώνεται σε µερικές ώρες. Η όλη διαδικασία δυσκολεύει την εξάτµιση και
την όλη διαδικασία καθαρισµού. Όταν τα γαλακτώµατα είναι ιδιαίτερα σταθερά, έχουν καφέ σκούρο
χρώµα, περιέχουν 80% νερό και συνήθως ονοµάζονται "chocolate mousse".
∆ιάλυση
η διάλυση του πετρελαίου στο νερό είναι µικρή και αφορά µόνο τα ελαφρά συστατικά. Τα βαριά
συστατικά είναι πρακτικά αδιάλυτα, ενώ οι αρωµατικού υδρογονάνθρακες (βενζόλιο, τολουόλιο) είναι
ελάχιστα διαλυτοί.
Φωτοχηµική οξείδωση
είναι η επίδραση του οξυγόνου και της ηλιακής ακτινοβολίας στην κηλίδα. εξαρτάται από το πάχος του
"φιλµ". Υπό την επίδραση έντονου ηλιακού φωτός, λεπτά "φιλµ" διασπώνται µε ταχύτητες 0,1% την
ηµέρα. Η φωτοχηµική οξείδωση παχέων στρωµάτων µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία ενώσεων
µεγάλου µοριακού βάρους (πχ. κοµµάτια πίσσας) µε µεγάλους χρόνους ζωής.

Καθίζηση
συµβαίνει σε µερικά βαριά παράγωγα του πετρελαίου, τα οποία βυθίζονται στο νερό. Προκαλείται επίσης
µε προσκόλληση σωµατιδίων άµµου στο πετρέλαιο. Αλλαγές της θερµοκρασίας µπορούν να προκαλέσουν
παροδική βύθιση (και στη συνέχεια ανάδυση) του πετρελαίου.
Βιοαποδόµηση
το θαλασσινό νερό περιέχει οργανισµούς που µπορούν να χρησιµοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πηγή
άνθρακα και ενέργειας. Όταν οι συνθήκες για τους οργανισµούς δεν είναι ευνοϊκές, η βιοαποδόµηση
µπορεί να απαιτήσει και δεκαετίες. Η ταχύτητα βιοαποδόµησης εξαρτάται από τη θερµοκρασία, την
ύπαρξη οξυγόνου και θρεπτικών. Μπορεί να γίνει µόνο στην επιφάνεια επαφής νερού-πετρελαίου.
Οι διεργασίες της εξάπλωσης, διασποράς γαλακτωµατοποίησης και διάλυσης είναι σηµαντικές στα πρώτα
στάδια ζωής της πετρελαιοκηλίδας, ενώ η οξείδωση, η καθίζηση και η βιοαποδόµηση είναι µακρόχρονες
διεργασίες. Ανεξάρτητα από όλες αυτές, η κηλίδα εξακολουθεί να κινείται στην επιφάνεια σε όλη τη
διάρκεια της ζωής της. Η κίνηση αυτή µπορεί να προβλεφθεί µε κάποια ασφάλεια, από τις επιδράσεις των
ανέµων και των επιφανειακών ρευµάτων που υπάρχουν στην περιοχή.
Τα παραπάνω είναι γνωστά από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Το µέλλον κάθε κηλίδας είναι
γνωστό και προδιαγεγραµµένο. Κάτι που είναι επίσης γνωστό είναι ότι – σύµφωνα µε τη διεθνή
εµπειρία – το ποσοστό του πετρελαίου που µπορεί να ανακτηθεί σε µια πετρελαιοκηλίδα,
σπάνια ξεπερνά το 10-12% της ποσότητας που χύθηκε. Το ποσοστό αυτό µάλιστα απαιτεί
επίµονες, επίπονες και πολυέξοδες προσπάθειες. Στην περίπτωση του Λιβάνου, δύσκολα θα µπορέσει
κάποιος να ελπίζει σε κάτι αντίστοιχο.
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