Καζαξηζκόο αθηνγξακκήο κε πεηξειατθή
ξύπαλζε
Τερληθέο θαζαξηζκνύ

Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ
αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ
Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο
Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα

Πξνηνύ ην πεηξέιαην θηάζεη ζηελ
αθηνγξακκή

Πεξηζπιινγή ζαιάζζησλ απνβιήησλ
θαη ζπληξηκκηώλ πνπ έρνπλ
δηαζθνξπηζηεί θαηά πιάηνο ηεο αθηήο,
κε ζηόρν:
– ηε δηεπθόιπλζε ησλ αξρηθώλ εξγαζηώλ
θαζαξηζκνύ
– ηε κείσζε ηνπ όγθνπ πιηθώλ κε πεηξειατθή
ξύπαλζε
– ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ

Οξηζκέλεο αξρέο
• Γελ ππάξρεη "καγηθή" ε γεληθή
ζπληαγή …κόλν βαζηθέο αξρέο γηα
ηνλ θαζαξηζκό

– Πξνζαξκόδεηε θαη ειέγρεηε ηηο ηερληθέο
θαη ηνλ εμνπιηζκό

• Η πγεία θαη ε αζθάιεηα έρνπλ
πξνηεξαηόηεηα
– Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ
εζεινληώλ

• Σεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ
– Γελ επηηξέπεηαη επέθηαζε ηνπ πεηξειαίνπ
– Φσξίο ηερληθέο πην επηθίλδπλεο από ην πεηξέιαην

Γύν ζηάδηα θαζαξηζκνύ
Σηάδην 1 = αξρηθόο θαζαξηζκόο
Αθαίξεζε ζπζζσξεύζεσλ πεηξειαίνπ θαη
πιηθώλ κε ζνβαξή ξύπαλζε, γηα ηνλ
πεξηνξηζκό εμάπισζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη
ησλ αληίζηνηρσλ επηπηώζεσλ

Σηάδην 2 = ηειηθόο θαζαξηζκόο
Αθαίξεζε ηνπ ππνιεηπόκελνπ πεηξειαίνπ
γηα ηε δηεπθόιπλζε επαλέλαξμεο ησλ
πιεγέλησλ ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο απνθαηάζηαζεο
θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο
 Απνδνρή ππνιεηπόκελνπ πεηξειαίνπ

Σηάδην 1

Τερληθέο

Γηαηίζεληαη πνιιέο
ηερληθέο
*

Σηάδην 2

Πξνζαξκνζκέλεο ζε
θάζε ζηάδην θαη ζην
ππόζηξσκα
*

Δζηίαζε ζε απηέο πνπ
κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ από
ηνπο εζεινληέο

Δπηινγή 11 Τερληθώλ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Άληιεζε πεηξειαίνπ πνπ επηπιέεη
Φξήζε πξνζηαηεπηηθώλ δηρηπώλ
Φεηξνθίλεηνο θαζαξηζκόο
Μεραληθή πεξηζπιινγή
Φξήζε πξνζξνθεηηθώλ νπζηώλ
Πίδαθεο λεξνύ ρακειήο πίεζεο
Μεραληθή δηαινγή
Φεηξνθίλεην θνζθίληζκα
Καζαξηζκόο ραιηθηώλ: θινπβηά, ρεηξάκαμν
Καζαξηζκόο ραιηθηώλ: κπεηνληέξα
Πιύζε πςειήο πίεζεο

Άληιεζε πεηξειαίνπ πνπ επηπιέεη

Άληιεζε ρύκα πεηξειαίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ή ζηελ
αθηή
Σηε ζπλέρεηα πεξηνξηζκόο κε αληιίεο, skimmers
(ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πεηξειαηνεηδώλ), ζύζηεκα θελνύ
Γηαρσξηζκόο ηνπ πεηξειαίνπ, λεξνύ θαη ζπληξηκκηώλ γηα ηε
κείσζε ησλ απνβιήησλ
Αλαπνηειεζκαηηθό ζε πνιύ ππθλόξξεπζην πεηξέιαην

Φξήζε πξνζηαηεπηηθώλ δηρηπώλ

Φξήζε δηρηπώλ κε ιεπηό πιέγκα γηα ηε ζπιινγή ζπζζσξεύζεσλ πεηξειαίνπ
Πξόζδεζε ηνπ ελόο άθξνπ κε κεγάιν ζάθν πάλσ από ηε γξακκή
εκηπαιίξξνηαο
Έιεγρνο ησλ δηρηπώλ θαη απνκάθξπλζε όηαλ έρνπλ πεηξειατθή ξύπαλζε ή
έρνπλ θζαξεί από ηε ζάιαζζα
Φξήζε ζε θνιιώδεο/ ππθλόξξεπζην πεηξέιαην, ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθό ζε
ειαθξό πεηξέιαην
Δμαζθαιίζηε όηη ζα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία θαη ε απόξξηςε ησλ δηρηπώλ
κε πεηξειατθή ξύπαλζε
Ληγόηεξν αλζξώπηλν δπλακηθό από όηη ζηε ρεηξνθίλεηε πεξηζπιινγή

Φεηξνθίλεηνο θαζαξηζκόο

Αθαίξεζε κε ην ρέξη πεηξειαίνπ θαη ζπληξηκκηώλ
Δμαηξεηηθά επηιεθηηθή ηερληθή, αιιά απαηηεί πνιύ αλζξώπηλν δπλακηθό
Δίλαη δπλαηή ε βνήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ
πεηξειαίνπ
Γηαρσξηζκόο ησλ ρεηξηζηώλ ζε 3 εξγαζίεο: πεξηζπιινγή/ ηνπνζέηεζε ζε
θνληέηλεξ απνβιήησλ/ απόξξηςε θαη ελαιιαγή ησλ νκάδσλ
Μελ απνκαθξύλεηε ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο ηδήκαηνο
θαη κελ ππεξπιεξώλεηε ηα δνρεία

Μεραληθή πεξηζπιινγή

Φξήζε θαηαζθεπαζηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπιινγή ηνπ
πεηξειαίνπ
Γηα ζνβαξή ξύπαλζε θαη πνιύ ππθλόξξεπζην πεηξέιαην
Μόλν ζε πξνζβάζηκα ζεκεία κε θαιή θέξνπζα ηθαλόηεηα
Ληγόηεξν επηιεθηηθή εξγαζία από όηη ζην ρεηξνθίλεην θαζαξηζκό
Γίλεηαη αλάκεημε πεηξειαίνπ θαη ηδήκαηνο
Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ νδεγνύ
Αζθάιεηα

Φξήζε πξνζξνθεηηθώλ νπζηώλ

Σηεξεά πξντόληα ζρεδηαζκέλα γηα ηελ πξνζξόθεζε
πεηξειαίνπ, δηαζέζηκα ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο: ρύδελ, ζε
θύιια, ζε ξνιά, καμηιάξηα απνξξόθεζεο, θξάγκαηα, κάθηξα
Δπέιηθηε ρξήζε ζε πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο πεηξειαίνπ:
• Πεξηζπιινγή πεηξειαίνπ πνπ επηπιέεη
• Σθνύπηζκα βξάρσλ, δνκώλ ή εμνπιηζκώλ κε πεηξέιαην
• Πξνζηαζία επηθαλεηώλ
Πεξηζπιινγή θαη ρεηξηζκόο όισλ ησλ πξνζξνθεηηθώλ πιηθώλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ

Πίδαθεο λεξνύ ρακειήο πίεζεο
Πιεκκπξηζκόο / Έθπιπζε

Απνκάθξπλζε/ Απνθόιιεζε/ Μεηαθίλεζε πεηξειαίνπ ζε έλα ζεκείν
πεξηζπιινγήο
Πίδαθεο λεξνύ πςειήο ξνήο θαη ρακειήο πίεζεο:
Γηάηξεηνη ζσιήλεο, ππξνζβεζηηθέο κάληθεο, ζσιήλεο Venturi
Φξεζηκνπνηήζηε ζαιαζζηλό λεξό θαη ζπιιέμηε όια ηα πγξά απόβιεηα
Γηαρσξηζκόο ησλ ρεηξηζηώλ ζε 3 εξγαζίεο: εύθακπηνη ζσιήλεο λεξνύ (2/
εύθακπην ζσιήλα), αληιίεο, πεξηζπιινγή πγξώλ απνβιήησλ θαη ελαιιαγή
ησλ νκάδσλ

Πίδαθεο λεξνύ ρακειήο πίεζεο
Δμνπιηζκόο
Αληιία κεηαθνξάο
λεξνύ

Ππξνζβεζηηθέο κάληθεο
Σσιήλεο Venturi

Μεραληθή δηαινγή

Φξήζε κεραλεκάησλ θαζαξηζκνύ αθηώλ
Κνζθίληζκα ηεο άκκνπ κε δηαρσξηζκό ζηνηρείσλ κεγαιύηεξσλ από
ην κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο, ηα νπνία πέθηνπλ ζε κηα ππνδνρή
Απνθιεηζηηθά ζε ζηεγλή άκκν κε ξύπαλζε ππθλόξξεπζηνπ
πεηξειαίνπ ή ζπληξηκκηώλ κε πεηξειατθή ξύπαλζε
Μόλν ζε πξνζβάζηκα ζεκεία κε θαιή θέξνπζα ηθαλόηεηα
Σεκαζία ηεο εκπεηξίαο ηνπ νδεγνύ

Μεραληθή δηαινγή: Δπηιεθηηθόηεηα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Φεηξνθίλεην θνζθίληζκα

Τειηθό ζηάδην ηνπ θαζαξηζκνύ παξαιίαο
Όηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε κεραλεκάησλ θνζθηλίζκαηνο:
•

•
•

Πνιύ κηθξά ηεκάρηα πίζζαο (πεξλάλε από ην πιέγκα ηνπ
κεραλήκαηνο)
Κακία πξόζβαζε γηα ηα κεραληθά κέζα
Τν ζεκείν είλαη πνιύ επαίζζεην (ακκόινθνη...)

Πνιύ αξγή/ Δληαηηθή εξγαζία

Καζαξηζκόο ραιηθηώλ

Ο θαζαξηζκόο ραιηθηώλ ζηε ζέζε ηνπο δελ είλαη απνηειεζκαηηθόο:
δελ είλαη δπλαηή ε πιύζε όισλ ησλ επηθαλεηώλ
Αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ ραιηθηώλ ζε ζάθνπο γηα ζηξείδηα,
ρεηξάκαμα, θινπβηά...γηα ηε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ηνπο
Καζαξηζκόο κε θαζαξηζηή πςειήο πίεζεο θαη θαπηό λεξό
Φξήζε αικπξνύ λεξνύ θαη πεξηζπιινγή πγξώλ απνβιήησλ

Καζαξηζκόο ραιηθηώλ
ζε κπεηνληέξα

"Μεράλεκα πιύζεο ραιηθηώλ" γηα ρξήζε επί ηόπνπ ή εθηόο
ζέζεο
Πξνζαξκνγή ηνπ κεγέζνπο κπεηνληέξαο ζηνλ όγθν ραιηθηώλ
Φξήζε αικπξνύ λεξνύ θαη πεξηζπιινγή πγξώλ απνβιήησλ
Γηάξθεηα δξάζεο 15-20 ιεπηά (έιεγρνο)
Γπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο εγθεθξηκέλνπ απνξξππαληηθνύ
Σην ηέινο επηζηξνθή ησλ ραιηθηώλ ζηελ ηνπνζεζία ηνπο

Πιύζε πςειήο πίεζεο

Τειηθό ζηάδην ηνπ θαζαξηζκνύ αλζξώπηλσλ θαηαζθεπώλ
Υςειή πίεζε θαη θαπηό λεξό (έιεγρνο)
Γπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο εγθεθξηκέλνπ απνξξππαληηθνύ
Φξήζε αικπξνύ λεξνύ θαη πεξηζπιινγή πγξώλ απνβιήησλ
Δλαιιαγή ρεηξηζηώλ: πιύζε, ηξνθνδνζία λεξνύ, αλάθηεζε
ΜΑΠ (γπαιηά πξνζηαζίαο, κάζθα, νιόζσκε θόξκα, ληηζεξάδεο,
γάληηα)

Άιιεο ηερληθέο (εμαηξεηηθά
εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο)

Τύκπαλν κε ειαηoθηιηθέο ηδηόηεηεο

Βνηαληθέο εξγαζίεο

Τερληθή Surfwashing: Ώζεζε ηνπ
ηδήκαηνο κε ξύπαλζε πξνο ην θάησ κέξνο ηεο
αθηήο ζηε δώλε θπκαησγήο (κεζαία παιίξξνηα)
Πεξηζπιινγή ηνπ απνδεζκεπκέλνπ πεηξειαίνπ
(δίρηπα)

Πξντόληα
αλαξξίρεζεο

Σπκπέξαζκα
Πξνηεξαηόηεηα = Αζθάιεηα:
Οξγάλσζε εξγνηαμίνπ πεξηνρήο κε ξύπαλζε
Γηνίθεζε ηεο νκάδαο θαη εθπαίδεπζε
ΜΑΠ

Μεηξίαζε ησλ δπζκελώλ πεξηβαιινληηθώλ επηδξάζεσλ ηεο
αληαπόθξηζεο:
Διαρηζηνπνίεζε ηεο απνκάθξπλζεο ηδήκαηνο
Διαρηζηνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο ξύπαλζεο
Διαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδξάζεσλ

Βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο αιιά ηαπηόρξνλα πξνζαξκνγή ζε
θάζε θαηάζηαζε

Αποποίηση ευθύνης
Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ PowerPoint
δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι διαφορετικά μζςα. Οι
πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε
πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι
παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ. Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ
του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ
Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια
τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό
είναι άψογο και δεν εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των
περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ ι εγγφθςθ
για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ παρουςιάςεισ PowerPoint του
ζργου POSOW.

Νομικζσ πλθροφορίεσ
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ
επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου)
REMPEC
Maritime House, Lascaris Wharf
ValLetta, VLT 1921, Μάλτα
Σθλ.: +356 21 337 296/7/8
Φαξ: +356 21 339 951
Email : rempec@rempec.org
υντάκτθσ: F. HEBERT
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