
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP: PHIÊN BẢN CHẤT PHÂN TÁN
Hóa chất phân tán phân tách dầu ra thành những giọt nhỏ hơn, hạn chế lượng dầu tiếp xúc với động vật hoang dã và bờ biển. 
Nhiều người thắc mắc về phương thức hoạt động của chúng cũng như liệu chúng có an toàn cho người và động vật hay không.

HÌNH 1. Mặc dù hiếm 
khi sử dụng, chất phân 
tán có thể được dùng 
cho sự cố tràn dầu. Các 
phân tử chất hoạt động 
bề mặt trong chất phân 
tán giúp trộn lẫn dầu và 
nước, tạo ra những giọt 
dầu nhỏ dễ bị vi khuẩn 
phân hủy hơn các váng 
dầu. (Florida Sea Grant/
Anna Hinkeldey)

CHẤT PHÂN TÁN LÀ GÌ VÀ CÓ TÁC DỤNG GÌ?
Chất phân tán là hỗn hợp các hợp chất mà thành phần 
của chúng phối hợp với nhau để phân tách các váng 
dầu thành những giọt dầu nhỏ (Hình 1). Các giọt nhỏ 
này sau đó bị phân hủy do bốc hơi, do ánh nắng, do vi 
khuẩn và do các quá trình tự nhiên khác.1 Chất phân 
tán hoạt động ở nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau. 
Các thành phần và dầu phân tán của chúng cũng có thể 
bị vi khuẩn phân hủy.2

KHI NÀO SỬ DỤNG CHẤT PHÂN TÁN VÀ SỬ 
DỤNG Ở ĐÂU?
Không có một kỹ thuật ‘duy nhất’ nào để ứng phó với sự 
cố tràn đầu.3 Người đưa ra quyết định ứng phó phải cân 
nhắc chi phí môi trường của từng kỹ thuật ứng phó tùy 
tình huống. Thông thường, nhân viên ứng phó sự cố 
sẽ sử dụng kết hợp các công cụ dọn dẹp — bao gồm 
chất hấp thụ dầu, phao thấm dầu, máy vớt váng dầu, 
máy đốt váng dầu và chất phân tán — tùy vào sự cố.3,4 
Chẳng hạn, phao thấm dầu có thể tập trung dầu vào 

một khu vực để vớt bỏ bằng máy vớt váng dầu nhưng 
chúng thường không hoạt động hiệu quả trong điều 
kiện đáy biển gồ ghề và kém hiệu quả ở vùng nước 
cạn. Khi cho phép sử dụng chất phân tán và các điều 
kiện môi trường (ví dụ: sóng) cho thấy việc sử dụng đó 
có hiệu quả thì chất phân tán có thể bảo vệ động vật và 
môi trường sống tốt hơn. Chất phân tán hiếm khi được 
sử dụng nhưng khi sử dụng, chúng thường được dùng 
ở trên mặt nước. Tuy nhiên, trong sự cố tràn dầu do nổ 
giàn khoan Deepwater Horizon, nhân viên ứng phó sự 
cố cũng đã sử dụng chất phân tán ngay tại nguồn phun 
dưới nước.5

CHẤT PHÂN TÁN CÓ ẢNH HƯỞNG RA SAO 
ĐẾN SINH VẬT BIỂN?
Đối với sinh vật biển, dầu có thể gây ra các vấn đề 
bao gồm tổn thương các cơ quan nội tạng và tế bào 
máu, khó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, mất môi trường 
sống và chết.6 Chất phân tán giúp sinh vật biển và môi 
trường sống của chúng không bị bám dầu bằng cách 
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phân tách các váng dầu lớn thành nhiều giọt nhỏ.1 Các 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy mức độ 
chất phân tán cao có thể làm giảm tỷ lệ sống sót của 
các loài thủy sinh gặp phải chúng.7,8 Tuy nhiên, các nhà 
khoa học phát hiện ra rằng mức độ chất phân tán có 
thể gây hại cho động vật hoặc con người không được 
tìm thấy trong môi trường, ngay cả sau các sự cố như 
sự cố tràn dầu Deepwater Horizon.4 Tự bản thân chất 
phân tán không có khả năng gây rủi ro cho sinh vật 
biển.
Trong khi chất phân tán giúp một số sinh vật biển 
không bị bám dầu, nó lại có thể làm tăng mức độ 
phơi nhiễm lên gấp hàng chục đến hàng trăm lần cho 
những sinh vật khác khi phân tán các hợp chất dầu vào 
nước.7,9,10 Trong các nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, 
hỗn hợp chất phân tán dầu gây ra nhiều tác hại đến 
sinh vật biển, bao gồm các vấn đề nở trứng, sức khỏe 
tim, tăng trưởng và phát triển đầu đời.9 Những nghiên  

 

cứu ở phòng thí nghiệm này cho thấy các tác động có 
thể khác nhau tùy từng loài, độ tuổi tại thời điểm phơi 
nhiễm, nồng độ dầu và chất phân tán cũng như các 
yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ mặn của nước.9 
Trong khi các hỗn hợp chất phân tán dầu có thể gây 
rắc rối cho sinh vật biển trong các nghiên cứu ở phòng 
thí nghiệm, các nhà khoa học lại nhận thấy một số loài 
động vật hoang dã bị giảm số lượng nhưng những loài 
khác thì không.4,6,9 Các nhà khoa học đang tiếp tục điều 
tra sự khác biệt giữa các nghiên cứu đã được thực 
hiện trong phòng thí nghiệm và các điều kiện luôn thay 
đổi trong tự nhiên.

gulfseagrant.org/oilspilloutreach
Công trình này được thực hiện một phần nhờ trợ cấp của Quỹ sáng kiến 
nghiên cứu vịnh Mexico (Gulf of Mexico Research Initiative) và một phần 
nhờ các chương trình Trợ cấp biển của tiểu bang Texas, Louisiana, Florida 
và Mississippi-Alabama. Các tuyên bố, phát hiện, kết luận và đề xuất không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của các tổ chức này.
GOMSG-G-19-006  

  Texas • Louisiana • Florida 
Mississippi-Alabama

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn nhiều nhà phê bình độc lập đã góp phần chỉnh sửa ấn phẩm phổ biến kiến thức sự cố tràn dầu này.
LỜI CẢM ƠN

CHẤT PHÂN TÁN ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG 
RA SAO TRONG SỰ CỐ TRÀN DẦU 
DEEPWATER HORIZON?
Sau khi được sự cho phép của liên bang, các 
nhân viên ứng phó sự cố khẩn cấp đã dùng 
1,8 triệu gallon chất phân tán Corexit 9500A và 
9527A trên mặt nước và dưới nước tại điểm 
phun.3,5 Máy bay phun chất phân tán chỉ hoạt 
động vào ban ngày. Không thể sử dụng chất 
phân tán ở những khu vực sâu dưới 33 foot, 
trong vòng 2,3 dặm neo tàu hoặc trong vòng 3,45 
dặm cách bờ biển hoặc sinh vật biển có thể nhìn 
thấy được.3,5
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HIỆN CÓ CÁC CHÍNH SÁCH NÀO?
Kế Hoạch Ứng Phó Dự Phòng Quốc Gia - theo 
quy định của Đạo Luật Nước Sạch - mô tả các 
loại chất phân tán có thể được xem xét để dọn 
sạch dầu tràn, các môi trường nước mà chúng 
có thể được sử dụng và liều lượng sử dụng 
trong các môi trường nước đó.11,12 Chỉ các sản 
phẩm chất phân tán đã qua thử nghiệm hiệu 
quả và kiểm tra độc tính mới có thể được liệt kê 
trong kế hoạch này.11,12
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