
Oliwa i fale

W ksia̧żce Juliusza Verne za loga statku o nazwie Duncan, na którym dzieci

kapitana Granta poszukuja̧ zaginionego ojca wpada w tarapaty podczas sztormu.

Aby ukryć siȩ w spokojnej zatoce musza̧ przebić siȩ przez wzburzona̧ wodȩ w przes-

myku dziela̧cym zatokȩ od morza. Możemy sobie wyobrazić, że tak jak w znanej

żeglarskiej piosence: bia le grzywacze pok lad w pianie topia̧, strach w oczy patrzy

struchla lej za lodze. Wtedy kapitan statku wpada na wspania ly pomys l. Tu zacytu-

jmy Juliusza Verne (w t lumaczeniu Izabeli Rogozińskiej, Nasza Ksiȩgarnia 1982):

Czy istnia l jakís sposób, który móg lby z lagodzić wściek lość piȩtrza̧cych siȩ wód,

s lowem - uspokoić morze. Oliwa! - zawo la l. - Ch lopcy wylać oliwȩ! Wylać oliwȩ!.....

Przechylono beczu lki i z ich wnȩtrza pop lynȩ ly strumienie oliwy. T luszcz b lyska-

wicznie wyg ladzi l sk lȩbiona̧ powierzchniȩ morza. Duncan pomkna̧ l jak strza la po

spokojnej toni i wkrótce znalaz l siȩ w cichej zatoce, z dala od piaszczystych  lawic.

Czy można uspokoić w ten sposób morze? To pytanie zada l na egzaminie

magisterskim w Szkole Nauk Ścis lych Profesor  Lukasz Turski. I trzeba rzec, że zabi l

nam tym pytaniem nie lada ćwieka. Spójrzmy na to z punktu widzenia energii fal.

Otóż wa l wody, groźny dla statku, o d lugości 20 metrów (przybliżona d lugosć statku)

wysokości 3 metrów i szerokości 3 metrów ma masȩ 180 ton. Czy można zatrzymać

taka̧ masȩ wody, która przesuwa siȩ z prȩdkościa̧ 10 kilometrów na godzinȩ wzglȩdem

statku, za pomoca̧ rozlanej oliwy? Aby powstrzymać taka̧ masȩ wody należa loby

jej odebrać energiȩ. A energia kinetyczna takiego wa lu wodnego jest równa energii

kinetycznej samochodu ciȩżarowego, o masie kilkunastu ton, jada̧cego z prȩdkościa̧

130 km na godzinȩ. Patrza̧c na liczby wyda lo nam siȩ, że marynarska tradycja lania

oleju na wzburzone morze nie ma po prostu sensu ponieważ nie można w ten sposób

uspokoić morza. Ale okaza lo siȩ, że marynarska metoda ma swój g lȩboki sens, tylko

że nie taki jak ten opisany w ksia̧żce Juliusza Verne.
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Zanalizujmy to zjawisko dok ladniej. Uspokojenie morza oznacza wyt lumienie

fal na morzu wskutek rozproszenia ich energii. Wyt lumienie fali oznacza, że jej

amplituda (wysokość) zmniejsza siȩ. Jeśli t lumienie (stosunek zmian energii fali w

jednostce czasu do tej energii) jest duże, to w czasie jednego uniesienia fali do góry

(okresu fali) jej amplituda zostanie silnie zmniejszona (n.p. kilka razy). Taka fala

praktycznie nie powstanie, bo szybciej gaśnie, niż siȩ tworzy. Mówimy w takim

przypadku o fali przet lumionej.

Czas t lumienia fali o d lugości λ drgaja̧cej na powierzchni cieczy o gȩstości ρ

i lepkości η jest dany nastȩpuja̧cym wzorem: T ≈ 0.0127(ρλ2)/η. Otóż zadajmy

sobie nastȩpuja̧ce pytanie: Jakie fale można szybko wyt lumić? Oczywíscie te o na-

jmniejszej d lugości, jak wynika ze wzoru. Popatrzymy ile czasu zajmie wyt lumienie

fali o d lugości 1 metra. Dla wody mamy ρ = 1g/cm3, η = 0.01g/(cm ∗ s). Po

wstawieniu do wzoru dostaniemy czas t lumienia oko lo kilku godzin. T lumaczy to

zjawisko martwej fali, polegaja̧ce na tym, że po ustaniu wiatru (źród la fal) jeszcze

przez kilka godzin a czasem nawet d lużej utrzymuje siȩ na wodzie fala. Powodem

jest to, że lepkość wody jest ma la i sta̧d t lumienie jest s labe. Co daje polanie oliwa̧

wody? Przede wszystkim zmianȩ wspó lczynnika lepkości η. Dla oleju rzepakowego

w temperaturze 10◦C mamy η = 3.85g/(cm ∗ s) czyli 385 razy wiȩksza̧ lepkość niż

dla wody. Oznacza to, że czas wyt lumienia fali w oleju rzepakowym jest 385 razy

krótszy niż w wodzie. Cienka warstwa oliwy na powierzchni wody nie jest w stanie

wyt lumić dużych fal w krótkim czasie, gdyż lepkość zmienia siȩ tylko w warstwie

powierzchniowej. Znakomicie i szybko (w cia̧gu sekund) natomiast t lumi fale o

d lugości i amplitudzie od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Oczywíscie wzór

na t lumienie jest s luszny i dla d lugich fal, ale te d lugie sa̧ t lumione zbyt wolno aby

to zaobserwować w czasie gdy oliwa rozlewa siȩ, tworza̧c coraz cieńsza̧ warstwȩ, a

wiatr nadal wieje i na nowo dostarcza falom energii.
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Efekt tego szybkiego (w cia̧gu sekund) t lumienia fal krótkich jest nastȩpuja̧cy.

Powierzchnia wody wokó l statku nagle robi siȩ g ladsza. Woda już nie jest spi-

eniona bo nie ma fal krótkich z których powstaje piana. Przy tworzeniu piany

wiatr odgrywa taka̧ rolȩ, jak energiczne be ltanie rȩka̧ wody z proszkiem do prania,

albo dmuchanie przy zabawie w bańki mydlane. Jak wiadomo, znacznie  latwiej

tworzyć bańki po dodaniu myd la (lub podobnej substancji). Dzieje siȩ tak dlatego,

że zmniejsza siȩ wówczas napiȩcie powierzchniowe i proporcjonalnie mniej energii

potrzeba do wytworzenia bańki o takim samym polu powierzchni. Tymczasem

napiȩcie powierzchniowe wody pokrytej warstwa̧ oleju zwiȩksza siȩ. Tak wiȩc nie

dość, że krótkie fale zostaja̧ b lyskawicznie wyt lumione, to w dodatku nowa piana

nie powstaje już tak  latwo. Za to z dala od statku, gdzie nie siȩga oliwa, widać

potȩżnie spienione, bryzgaja̧ce piana̧ morze. Morze wokó l statku nie zosta lo wcale

uspokojone, gdyż duże i groźne fale nie straci ly nic ze swego impetu, niemniej w

oczach marynarza morze siȩ uspokoi lo po polaniu oliwa̧ wody gdyż nagle blisko

statku zniknȩ la bia la piana. Przy braku piany nie ma kontrastu i wysokie, groźne

fale sa̧ s labo widoczne na tle morza o tej samej barwie.

Rzekome uspokojenie morza mia lo niewa̧tpliwie wielki wp lyw na morale mary-

narzy i pewnie dlatego kapitanowie kazali lać oliwȩ na wodȩ w czasie sztormu.

Wiadomo, że cz lowiek sparaliżowany strachem nie zrobi nic, nawet gdy los jachtu

jest w jego rȩkach. I tak od fizyki doszlísmy do psychologi; no cóż nauka jest jedna.

Robert Ho lyst i Alina Ciach.

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Podpis pod rysunkiem:

Ilustracja ruchu cza̧steczek wody w trakcie tworzenia siȩ i ruchu fali (strza lkami

zosta ly zaznaczone schematycznie prȩdkości cza̧steczek). W dolinach fal cza̧steczki

wody średnio przesuwaja̧ siȩ w dó l a na grzbietach do góry. Ruch w dó l i do góry
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jest ”uporza̧dkowany”, ale cza̧steczki również ”chaotycznie” poruszaja̧ siȩ na boki.

Jeśli cza̧steczka poruszaja̧ca siȩ w danej chwili czasu do góry przeskoczy na ”pas

ruchu” cza̧steczek poruszaja̧cych siȩ w dó l to zderzaja̧c siȩ z nimi spowolni ich ruch

(podobnie jak to ma miejsce przy czolowym zderzeniu dwóch samochodów). Tak

powstaje zjawisko lepkości i w konsekwencji t lumienie drgań fali. warto podkreślić,

że fala na morzu ma tym wiȩksza̧ amplitudȩ im ma wiȩksza̧ d lugość fali. Dlatego

też  latwiej t lumić fale o ma lej d lugości (a tym samym ma lej amplitudzie).
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