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تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط

تقنيات التنظيف
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Presentation Notes
عند حدوث تسرب نفطي بكميات كبيرة يجب تنفيذ كثير من المهام اللوجستية وعمليات التنظيف على الساحل ، وفي أغلب الحالات )وخصوصاُ في الأيام /الأسابيع الأولى للاستجابة) فإن تلك المهام تحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة . من الممكن تنفيذ بعض أنشطة التنظيف عن طريق أشخاص غير متخصصين مثل فرق المتطوعين حيث يتم الاشراف عليها بواسطة قائد فريق مدرب. وحيث أن الأنشطة الأخرى تتطلب تجهيزات معينة وقدر من المعرفة أو أنها تتضمن مخاطر محددة فيجب تنفيذها من خلال أشخاص مدربين ومجهزين للعمل بشكل آمن، مثل شركات التنظيف المتخصصة، ويمكن التعاقد مع هذه الشركات بواسطة المسؤول عن التلوث  )أو عن طريق التأمين)  أو عن طريق السلطات المسئولة عن الاستجابة. يسلط هذا العرض الضوء على العمليات التي يمكن أن تقوم بها الفرق من غير المتخصصين )متطوعي الحماية المدنية، مندوبي المحليات، وموظفي الخدمة المدنية... (، ويتناول فقط مهام التنظيف والمهام اللوجستية المتصلة بتنظيم موقع العمل بالإضافة إلى بعض أنشطة التنظيف البسيطة والتي لا تتطلب معدات متخصصة أو مستجبين ذوي مهارات عالية، ولا تُعرّض فرق الإستجابة إلى ظروف خطرة، وذلك شريطة أن يكونوا مجهزين بشكل مناسب. 



قبل وصول النفط للخط الساحلي
التخلص من الفضالت البحرية والمخلفات 

:المتناثرة على الشاطئ وذلك من أجل
التنظيف المبدئية عملياتتيسير  -
المواد الملوثة بالنفطخفض حجم  -
خفض تكاليف معالجة المخلفات -
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وقبل أى إمتداد للنفط ولتقليل الكمية النهائية من المواد الملوثة قم بجمع أو نقل الى أعلى الشاطئ المواد الطبيعية (حشائش يحرية، نباتات زهرية) والنفايات والقمامة المسترجعة لتفادى إنسداد بعض المعدات مثل الكاشطات والمضخات.إعتماداً على كمية المواد التى سيتم التعامل معها:قم بتجميع النفايات يدوياً ثم أزلها بإستخدام طريقة ميكانيكية، أوجمع النفايات بطرقة ميكانيكية بإستخدام معدات تحريك التربة أو المعدات المتخصصة مثل غرابيل الرمل، المكابس الميكانيكية، ...كن إنتقائياً ومنهجياً بقدر الإمكان حتى يمكنك الإمتثال للوسائل المختلفة المختارة للمعالجة.يجب إخطار العاملين بكيفية التصرف عند إكتشاف مخلفات خطرة (هناك حاجة إلى التدريب على رموز الخطر).



بعض المبادئ
وال عالج دولي ” سحر“ال يوجد •

ولكن فقط بعض المبادئ األساسية ...
للتنظيف

قم بضبط واختبار التقنيات والمعدات–
أولويةتعد الصحة والسالمة •

تدريب وتلقين المتطوعين -
احترم البيئة•

عدم نشر النفط–
ال توجد تقنيات أكثر خطورة من تلك –

الخاصة بالنفط النفط
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يعد كل حادث تلوث حالة منفردة مختلفة عن الأخرى ولا يوجد علاج عام يصلح لجميع الحالات. ورغم ذلك، هناك بعض المبادئ الأساسية لعملية التنظيف والتي يمكن تهيئتها تبعاً للموقف وكيفية تطوره. ويوجد العديد من التقنيات المتاحة لعملية الاستجابة وهي تختلف بناءاً علي :خصائص التلوث (كميته، مدى الإنتشار أوالتركيز بالنسبة الى المساحة والزمن، طبيعة النفط وأنواع الرواسب).طبيعة الموقع: مدى سهولة الوصول إليه، تعرضه للعوامل المختلفة، طبيعة الطبقات التحتية، وجود مخلفات.إستخدامات وحساسية الموقعفى جميع العمليات، الأولوية لسلامة المتطوعين. لذلك من الضرورى تنظيم التدريب وعمل لقاء إحاطة قبل بدأ عمليات تنظيف الشاطئ. (أربط مع عروض باور بوينت الأخرى الخاصة بالسلامة)وهناك أولوية أخرى وهي عدم التسبب فى تأثير أكبر من النفط نفسه. هذا هو السبب في أنه من الأساسي ليس فقط لاستخدام تقنيات وإستجابات متوائمة ولكن أيضا تنظيم موقع العمل الخاص بك بشكل صحيح. على سبيل المثال، يجب عليك تفادى أن تنشر النفط حول كل المكان الملوث كما هو واضح فى هذه الصورة (أربط مع عروض باور بوينت الأخرى الخاصة بتنظيم موقع العمل)



مرحلتي التنظيف
:األولي التنظيف = األولى المرحلة
 شديدة والمواد النفطية التراكمات إزالة

وأثره النفط انتشار من للحد التلوث

:النهائي التنظيف = الثانية المرحلة
 من للتمكين المترسب النفط بقايا إزالة

 واألنشطة االستخدامات فتح إعادة
 استعادة على البيئة ولمساعدة المتأثرة

الطبيعية خصائصها

النفط من يتبقى ما تقبل
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في حالات التلوث الشديدة تبدأ عملية التنظيف بالمرحلة بالمرحلة (1) عمليات التنظيف الأولى، والتي يليها واتباعها بالمرحلة (2) عمليات التنظيف النهائية. عملية التنظيف الأولى  )المرحلة 1): يعد الهدف من المرحلة الأولى هو تحديد أولوية إزالة التراكمات النفطية والمواد الاخرى شديدة التلوث  الرواسب، المخلفات الطافية ، أعشاب البحر...( في أسرع وقت ممكن.الأهداف  ذات شقين:الحد من انتشار التلوث عن طريق تقليل خطر رجوع النفط الموجود على الشاطئ إلى البحر مرة أخرى أو تحركه بواسطة الرياح.الحد من التأثير البيئي عن طريق تقليل فترة احتكاك النفط بالبيئة المحيطة و/أو استخدام أقل التقنيات ضرراً. عملية التنظيف النهائى (المرحلة 2): يعد الهدف من المرحلة النهائية هو عودة المواقع لاستخداماتها السابقة والسماح للبيئة المتأثرة بالتلوث باستعادة وظائفها البيئية ، ويجب البدء في مرحلة التنظيف النهائي بمجرد انتهاء مرحلة التنظيف الأولى من إزالة التراكمات النفطية الكبيرة وبمجرد التخلص من تهديد وجود رواسب كبيرة .تتضمن هذه المرحلة استخدام عدد من التقنيات الأولية والمتقدمة لإزالة أثر التلوث المتبقي والذي يعيق إما الاستخدام الاقتصادي للموقع أو الأنشطة الترفيهية أو وظائف البيئة الطبيعية أو يؤثر على السمات العامة للموقع.



األساليب/ الطرق
توجد العديد من التقنيات

ويتم تعديلها لتتالئم مع كل 
مرحلة ومع نوعية الطبقة 

التحتية

ركز على تلك التي يمكن 
أن ينفذها المتطوعون

المرحلة األولى   

المرحلة الثانية   
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التقنيات المذكورة بالتفصيل فى هذا العرض هى التى يمكن أن تؤدى جزئياً أو كلياً بواسطة المتطوعين، وهى المتواجدة فى المجموعة التربوية التى تم تسليمها إليك.ولكن فى حالات معينة تتطلب عمليات التنظيف إقامة فنية لموقع العمل، حيث الوسائل والمعلومات المتخصصة, ومن المفضل من وجهة نظر الكفاءة، السلامة، وفى بعض الحالات الأسباب البيئية الإعتماد على خدمات شركات التنظيف المتخصصة (مثل، تنظيف المنحدرات والغطاء النباتي).بسبب أوجه التشابه من حيث الحساسية البيئية، وسلوك النفط في الطبقات التحتية وتقنيات التنظيف التي يمكن استخدامها، فإن أنواع الشواطىء عادة يمكن تقسيمها إلى 3 فئات وفقا لطبيعة الطبقات التحتية الغالبة:شواطئ رسوبيات (رمال وحجارة).أسطح صلبة متجانسة (صخور، كتل حجرية، منشآت من صنع الإنسان)مناطق استعمرها الغطاء النباتي. إن المصفوفات المعروضة فى صفحات 51 و52 من الدليل مفيدة لاختيار التقنية الأنسب. 



ضخ النفط الطافي1.طريقة 11اختيار 
استخدام شباك لحماية2.
التنظيف اليدوي3.
التجميع الميكانيكي4.
استخدام المواد الماصة 5.
ضخ المياه بضغط منخفض6.
الغربلة الميكانيكية7.
الغربلة اليدوية8.
أقفاص، : تنظيف الحصوات 9.

عربة اليد
بإستخدام : تنظيف الحصوات10.

خالط الخرسانة
الغسيل بالضغط العالي11.
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Presentation Notes
سيركز هذا العرض على 12 تقنية مذكورة بالتفصيل فى الجزء الثانى من الدليل الذى يقدم أوراق فنية عن عمليات التنظيف. وتقدم كل ورقة لكل تقنية معلومات عن:مبدأ العملظروف الإستخدامالمعدات المطلوبةالتأثير المتوقع على البيئةالأداء المتوقع 



ضخ النفط الطافي

الشاطئ على أو المياه حافة على المتراكم النفط ضخ–
التفريغ ونظام والكاشطات، المضخات، طريق عن االحتواء، بعد–
النفايات من للحد والمخلفات والماء النفط بفصل قم–
اللزوجة عالى للنفط بالنسبة فعالة ليست الطريقة هذه–
 على الجيدة القدرة وذات إليها الوصول السهل المواقع في فقط–

التحمل
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Presentation Notes
ضخ/كشط كتل النفط  تستخدم هذه التقنية عندما يمتد النفط على هيئة ترسبات كبيرة. يمكنك أن إما تضخه مباشرة من الشاطئ أو توجهه الى خندق/حفرة حيث يتم إسترداده بسهولة. هذه الخنادق يتم حفرها على الشاطئ بإستخدام معدات تحريك التربة وتبطن بشرائح بلاستيكية للحماية من الماء. يتم دفع النفط إليهم بإستخدام الجواريف أو معدات تحريك التربة. يمكن أيضاً إحتواء الزيت فى الحواجز (الحواجز المصنعة أو أى جهاز بديل مؤقت).العوامل المحددة لهذه التقنية هي: أولا لزوجة النفط (إذا تعدى قيمة معينة أو إذا كان النفط أصبح مستحلب، حيث يصعب ضخه)، ثانياً إمكانية نقل المعدات المناسبة الى الشاطئ.يتم سحب النفط بعدة طرق ويجب القيام بمراحل تصفية النفط طوال عملية الضخ حتى يتم التخلص من الماء الذى تم ضخه مع النفط. وهذا يمنع تشبع قدرات التخزين.مازالت معدات الزراعة وإزالة المخلفات قيد الإستعمال كثيراً منفردة أو بعد تزويدها بكاشط أو برأس شفط. ومن مميزات الشفط بالتفريغ قدرته على جمع النفط اللزج نسبياً والذى يحوى نفايات صلبة كبيرة. والعامل المحدد الوحيد هنا هو حجم أو قطر راس الكشط أو الشفط. هذه المعدات منتشرة على نطاق واسع ويمكن إستخدامها كسعة تخزين وسطية، حيث يمكنها إستيعاب من 4 متر مكعب فى حال العربات الصغيرة الى 20 متر مكعب لبعض معدات إزالة النفايات، ومن ناحية أخرى، تتصف بأداء منخفض نتيجة الوقت القليل المطلوب لمرحلة الفصل.هناك العديد من فئات المضخات التى تستخدم فى إسترداد النفط من الشاطئ، وإستخدام المضخات يكون جيداً عندما يكون الشاطئ صغيراً أو عندما يكون من الصعوبة وصول معدات ثقيلةالى المنطقة إلا أن يجب توفير وسائل للتخزين. 



النفط من التكتالت لتجميع الفتحات ضيقة شبكات استخدم–
المد منتصف خط فوق كبيرة حقيبة طرف بإرساء قم–
  البحر بفعل تمزقها أو بالنفط تلوثها عند بإزالتها وقم الشباك على راجع–
الخفيف النفط على فعالية أقل تكون حيث اللزج، للنفط استخدمها–
منها والتخلص بالنفط الملوثة الشباك تنظيف/معالجة إمكانية من تأكد–
اليدوي الجمع في المطلوبة تلك من أقل عمالة تتطلب الطريقة هذه–

أستخدام شباك الحماية
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شبكات الحماية تعتمد هذه التقنية على قدرة الشبكات ذات الفتحات الضيقة على حجز كتل نفط الوقود الثقيل. يتم رباط أحد أطراف الشبكة بمرساة وتتبع حركة المياه لإستخلاص كرات القار التى تقابلها وهى تقوم بعملية تمشيط المياه. والشبكات عامة تكون من 10 الى 20 متر طولاً ومن 1 الى 5 متر عرضاَ (ولكن يعتمد الحجم على كفاءة الشبكة – الذى يرتبط بصلابة تركيب المادة – وأن تكون مناسبة للموقع)، ويتم تثبيتهم أعلى منتصف خط المد (الذى يتغير طبقاً لإرتفاع تيار المد)، بحيث يكونوا مغمورين جزئياً عند المد العالى. ويجب ربطهم بمرساة عند الجذر بإستخدام رباط  مؤقت (شبكة ملفوفة على حجر، أو من الأفضل إستخدام كيس كبير مملؤ بالرمل) والذى يتم دفنه بإستخدام مثلا جاروف قوى.تستخدم هذه التقنية بطريقتين:(حالة 1) كحل علاجى، لإستخلاص الكتل الكبيرة من النفط المتحرر خلال عمليات غسيل الأسطح: توضع الشبكة أعلى تيار الأكوام المترسبة من الرسوبيات يتم إزالتها بعد الجذر التالى، وهذا الإستخدام للشبكة هو الأكثر تأثيراً.(حالة 2) كحل وقائى، لتصيد أى وصول محتمل للنفط، وفى هذه الحالة فإن الصيانة الداخلية للموقع تكون موفرة للوقت وتشمل: التفتيش على صلابة المراسى وتصحيح موقع الشباك طبقاً للمد والجذر، وإستبدال الشبكات .... هذا المجهود قد يكون غير متناسباً فى المظهر مع كمية الملوثات التى تم جمعها. هذا النظام من الممكن أن يصبح بمنتهى السرعة صعب الإدارة عندما يتم إستخدامه لمدة طويلة على نطاق واسع وعلى تلوث متناثر بشدة (فإن كفاءة النظام ليست مضمونة الإستمرارية: حيث أن وضع الشباك غير مناسب معظم الوقت كنتيجة لتغير إرتفاع المد والجذر، أيضاً يمكن أن تصبح الشباك مدفونة تحت الرمال أو ممزقة بفعل البحر، والشباك الملوثة بالنفط التى لم يتم إستبدالها فى الوقت المناسب يتم غسلها بواسطة البحر، وقد يصبح النظام غير فعال تماماً ...)



التنظيف اليدوي

والمخلفات للنفط يدوياً  التنظيف/األزالة تتم–
كثيرة لعمالة تحتاج ولكنها االنتقائية عالية طريقة تعد–
الميكانيكية المعدات بمساعدة النفط نقل يمكن–
 في الوضع / الجمع :وظائف بثالثة ليقوموا العاملين بتقسيم قم–

الفرق بين بالتبديل قم ثم المخلفات من التخلص / النفايات حاويات
 أكثر الصفائح بملء تقم وال الرواسب من زائدة كميات بإزالة تقم ال–

ينبغى مما

Presenter
Presentation Notes
الإسترداد اليدوى للكميات الكبيرة من النفط دعنا نذكر مرة أخرى أن هذه المرحلة تهدف الى إزالة التراكمات الكبيرة لتقليل تأثير النفط ولكى تحد من إمتداده بطول الشاطئ.قد تحتاج للجوء إلى الإستعادة اليدوية في جميع حالات التسرب النفطى. ومع ذلك، فإنها تقنية مثيرة للاهتمام بشكل خاص عندما يتناثر النفط داخل جيوب صغيرة، أو عندما يصعب دخول الموقع بالمعدات الثقيلة لأسباب تتعلق بطرق الوصول الى الموقع وإمكانية عمل المناورات، أو إذا كان الموقع غير مستقر. الوسائل والتقنياتالأدوات الأساسية المطلوبة: معاول، المعزقات (للأنقاض الصلبة) وكاشطات، مكابس، وفرش تنقية. يتم تخزين النفايات فى دلاء، وصناديق أو أكياس بلاستيكية. هذه الطريقة إنتقائية للغاية، ولكنها أيضاً بطيئة جداً، والى جانب ذلك تحتاج الى عمالة كثيرة.ولزيادة الأداء وراحة العاملين، فإنه ينصح بتقسيم العاملين على ثلاثة وظائف: جمع/كشط/تجميعتعبئة صناديق/حاويات نفاياتتخلص.ويتم عمل مناوبات للفرق على الثلاث وظائف.



التجميع الميكانيكي

النفط لجمع األرض تجريف معدات استخدم–
اللزوجة شديد والنفط الشديد للتلوث مناسبة–
التحمل على الجيدة القدرة وذات إليها الوصول يسهل التي المواقع في فقط–
اليدوي التنظيف من انتقائية أقل–
والرواسب النفط خلط يمكن–
السائق وتدريب تلقين–
السالمة–
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الإسترداد الميكانيكىتستخدم هذه التقنية عندما يمتد كم كبير من النفط على منطقة واسعة حيث حركة المعدات الثقيلة ممكنة. تأكد من أن الموقع سوف يصمد ويتحمل حركة المرور وأن لديه قدرة تحمل جيدة.الكشط باستخدام معدات تحريك التربة (الحفر)تتم هذه العملية باستخدام لودر ذو حد أمامى أو آلة تمهيد. يتم جمع النفط أولاَ على هيئة خطوط طولية بإستخدام آلة تمهيد أو لودر ذو حد أمامى مثبت عليه مكشط مطاطى مرن لزيادة الإنتقائية. ثم يتم جمع تلك الخطوط الطولية بواسطة لودر ذو دلو أمامى. هذه تقنية عادية ولذلك فهى ليست إنتقائية. وأنه فى الحقيقة ليس من الممكن عدم جمع الرواسب مع النفط ويزيد على ذلك نقص الكفاءة مع تقدم عملية التنظيف، وفى نهاية العمليات تكون قد وصلت الى 5%. الإزالة بإستخدام معدات تحريك التربةهذا الخيار يمكن أن يستخدم فقط كملاذ أخير عندما يكون الموقع ملوث بشدة بالنفط وتغلغلت الملوثات فى التربة عدة سنتيمترات. وتشمل عملية الإزالة طبقة التربة الملوثة بالنفط بواسطة معدات تحريك التربة (لودر ذو حد أمامى, بلدوزر، حفار، رافعة تليسكوبية). ومن الواضح أنه مهما حاول العامل جمع هذه الطبقة (وهو ليس بالأمر السهل)، فإنه يسبب تدمير بيئى خطير للموقع. الى جانب ذلك، فإن هذه التقنية تتضمن أن يتم وضع طبقة من الرواسب بكمية ونوعية مماثلة لم تم إزالته من التربة، وحجم النفايات التى سيتم معالجتها تثير الدهشة.



استخدام المواد الماصة

 في النفط المتصاص المعدة الصلبة المنتجات تتوافر–
 حواجز، وسادات، لفائف، صفائح، كتل، :مختلفة أشكال
مماسح

: النفط من محدودة لكميات مرن استخدام–
الطافي النفط استعادة•
بالنفط الملوثة المعدات أو المباني أو الصخور تنظيف•
السطح حماية•

المستخدمة الماصة المواد كافة ومعالجة باستعادة قم–

Presenter
Presentation Notes
إستخدام المواد الماصةيمكن إستخدام المواد الماصة بطرق مختلفة أثناء تنظيف الصخور والمشآت. ويتم استرداد النفايات السائلة باستخدام المواد الماصة الخام أو سابقة التشكيل. ويمكن أيضا إستخدام الشرائح الماصة فى مسح الصخور (أو حتى مسح الحصى منفرداً، كما حدث فى موقعى إكسون فلديز أو هيباى سبيرت).وهناك تقنية أخرى تتلخص فى رش المواد الماصة الخام على الأسطح الملوثة بالنفط, ثم يتم إزالة النفط المتكتل بإستخدام خزان تفريغ متحرك. والأفضل، إستخدام نفس الجهاز (معدة رش/شفط) للرش والإسترداد، هذه التقنية فعالة على النفط المنسكب حديثاً الذى يتميز بلزوجة منخفضة أو متوسطة. وتصبح هذه التقنية مرغوبة مع تنظيف الشواطئ التى يصعب الوصول إليها وكما فى جميع الحالات التى تستخدم فيها المواد الماصة فإنها يجب أن يتم إستردادها كلها.



ضخ المياه بضغط منخفض
اإلزاحة/الغمر

تجميع لنقطة النفط نزح / إزاحة / بإزالة قم–
 مثقوبة، أنابيب :منخفض وضغط عالي بتدفق المياه ضخ–

بخاخة خراطيم حريق، خراطيم
السائلة المخلفات كل بتجميع وقم البحر مياه استخدم–
 مياه خراطيم : وظائف بثالثة ليقوموا العاملين بتقسيم قم–

 بالتبديل قم - السائلة النفايات استعادة مضخات، ،)خرطوم/2(
الفرق بين

Presenter
Presentation Notes
عندما يكون التنظيف الذاتى غير فعال أو بطئ جداً، فإنه يمكن تنظيف الصخور والمنشآت بإستخدام خراطيم المياه عندما تسمح الظروف الطبيعية (إمكانية الوصول ...) والبيئية.هناك عدة تقنيات ذات كفاءات مختلفة ولكن لها تأثيرات متزايدة على البيئة مثل الماء البارد عند ضغط منخفض أو مرتفع، الماء الساخن بإضافات أو بدون. كل هذه التقنيات يمكن إستخدامها مع الوضع فى الإعتبار أن النفايات السائلة يجب تجميعها فى موقع الإسترداد المنشأ إما على الشاطئ أو فى الماء.الغسيل بالماء البارد/ضغط منخفضتستخدم هذه التقنية لتحرير وتوجيه النفط الممتد على الشاطئ، وهى فعالة بالأخص مع الحصى بشرط تشبع التربة بالماء (إبحث أكثر!). وهي طريقة "معتدلة" من وجهة النظر البيئية، كما انها آمنة للعاملين، وليست فعالة مع النفط الذى تعرض للظروف الجوية.إغمار الشاطئتستخدم هذه التقنية للشوطئ ذات الرمل الخشن أو الحصى وتسمح بتحرير وإسترداد النفط الحديث الذى تغلغل فى التربة لعدة سنتيمترات، وهذه العملية مع الغسبل وتقليب التربة تحت الماء تمنع النفط المتحرر من التوغل فى التربة مرة أخرى.تقليب التربة تحت الماءتسمح هذه العملية للنفط المدفون تحت التربة للوصول لسطح التربة مرة أخرى، ويتم هذا التقليب بإستخدام الهواء و/أو تيار الماء. وتستخدم هذه التقنية إما مع الرمل المغمور جزئياً أو للرواسب خارج الماء، وفى هذه الحالة يتم عمل تيار من الشاطئ الى الماء وذلك بإستخدام الخراطيم.الشواطئ الصخريةيجب إنشاء نظام غمر للشاطئ قبل البدأ فى أى عملية تنظيف للصخر (أنظر "شواطئ الرمل والحصى") طبقة الماء المتكونة تمنع النفط المتحرر من إختراق التربة وتسمح بحمل النفايات السائلة الى الماء لإستردادها.



ضخ المياه بضغط منخفض
المعدات

مضخة تحويل المياه

خراطيم الحريق

خراطيم بخاخة 

Presenter
Presentation Notes
فى الشواطئ الرملية أو شواطئ الحصى توجه بقعة النفط الى موقع الإسترداد، إما مباشرة بإستخدام خراطيم المياه، أو من خلال خنادق تم حفرها بواسطة الجوارف (المعاول) أو معدات تحريك التربة - والتى من الممكن أن تقوى بواسطة الألواح. هذا الموقع فى المياه يحدد بواسطة حاجز عائم خفيف أو حاجز شاطئ ويفضل الإسترداد عن طريق الكواشط. ويتم الإسترداد على الشاطئ من حفرة مبطنة أو مباشرة من خنادق الصرف، ويجب إعطاء عناية خاصة للحقيقة أن النفط المتحرر يميل الى إختراق التربة مرة أخرى إذا لم تكن مشبعة بالماء.فى الشواطئ الصخرية تستخدم تقنية خراطيم المياه لإزالة النفط المترسب على السطح، وتسمح بإسترداد الزيت الحديث المترسب بطبقات سميكة، ولكن يصبح غير فعال بسرعة مع النفط المعرض للظروف الجوية، وبعد عملية التنظيف تتبقى طبقة شحمية على الصخور. والتأثيرات البيئية لهذه العملية منخفضة، أوتقريباً لا يوجد - شريطة جمع المخلفات السائلة فى نهاية العمليات، أضف الى ذلك ان إستخدام الماء البارد مع الضغط المنخفض آمناً على العاملين.وتستخدم خراطيم إطفاء الحرائق عند ضغط يتراوح من 3 الى 10 بار، ويجب أن لا يكون إندفاع الماء قوياً، ويكون موجهاً بزاوية صغيرة كلما أمكن حتى لا يتحول النفط الى معلق ويخترق التربة.وتعمل الأجهزة عادة بمياه البحر مع أخذ عدد من الإحتياطات، ويمكن أخذ مصادر المياه الأخرى فى الإعتبار خاصة عند الجذر المنخفض.ومع النفط المدفون فى التربة ينصح بإستخدام خراطيم ظاهرة فينتورى التى يتم بها حقن المياه مع فقاعات الهواء. تستخدم هذه الخراطيم مباسرة إما بواسطة عامل يقف فى الماء أو من قارب متحرك شريطة وجود موقع إسترداد فى المياه.



الشواطئ تنظيف ماكينات استخدام–
 من حجماً  األكبر العناصر فصل مع الرمل غربلة –

إستقبال وعاء فى وتسقط الشبكة خيوط فتحات
 بالنفط الملوثة الجافة الرمال في خصيًصا تستخدم–

  بالنفط الملوثة المخلفات أو اللزج
 وذات إليها الوصول يسهل التي المواقع في فقط–

التحمل على الجيدة القدرة
السائق خبرة أهمية–

الغربلة الميكانيكية

Presenter
Presentation Notes
الغربلةتستخدم فى غربلة الطبقة السطحية للشاطئ لإزالة تجمعات الملوث والنفيات الصلبة، وفى هذه التقنية تستخدم غرابيل الرمل، وتستخدم مع الشواطئ السياحية. هناك نوعان من ماكينات الغرابيل الكبيرة والتى يتم قطرها بالجرارات الزراعية، والغرابيل الصغيرة التى تتحرك ذاتياً.تعمل الغرابيل الكبيرة على مرحلتين: يقوم حد متذبذب بالحفر فى التربة لرفع الطبقة السطحية التى يتم دفعها الى شبكة الحزام الناقل (معظم الأنواع مزودة بنظام الدرس/التفكيك أو رافعة المخلب للمساعدة فى عملية الرفع) حيث تتم الغربلة. القطع أكبر من قتحات الشبكة يتم استقبالها عند نهاية السير فى وعاء.وتعمل الغرابيل الصغيرة بنفس الطريقة ولكن من الطبيعى مع معدل إنتاج أقل، ومزودة بشبكة ذات فتحات أصغر (من 5 الى 15 ملليمتر بدلا من 15 الى 28 مللييمتر الغرابيل الكبيرة)، وتسمح بعملية غربلة أدق وخاصة فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها بالغرابيل الكبيرة.ويمكن إستخدام هذه التقنية مع الرمل الجاف نسبياً، والإنتقائية جيدة (على الأقل 20% من النفط فى المخلفات)، وخاصة مع النفط اللزج الذى تعرض للظروف الجوية وأيضا فى وجود مخلفات صلبة.المعدات متوفرة بكثرة خاصة فى المناطق السياحيةتتطلب جرارات والتى تسير بسرعة منخفضة (0.3 كم/ساعة)، وقوية بما يكفى (120 cV على الأقل) ومزود بإطارات مناسبة.يمكن أن تفتت الملوث فى ظروف معينة.تقنيات المرحلتين الأولى والثانية: يجب تهيئة المواد لتحسين أداء المعدات فى مرحلة التنظيف الإبتدائية، ويمكن إستبدال الرافعات ذات المخلب بلوحات مرنة.تتطلب تدريب مختصر على تهيئة المواد قبل العمل عليها (التنظيف الإبتدائى)، وأوضاع التشغيل والتأثيرات البيئية المحتملة.إتبع التعليمات البيئية والعملية ولا تستخدم التقنية أسفل تلال الرمال.



االنتقائية: الغربلة الميكانيكية 

نعم

ال



الغربلة اليدوية

المرحلة األخيرة من تنظيف الشاطئ–
:عندما ال يمكن استخدام الغربلة الميكانيكية–

تمر عبر (قطع شديدة الصغر من القطران •
)فتحات خيوط الماكينة

ال سبيل لوصول الوسائل الميكانيكية•
...)كثبان رملية(الموقع شديد الحساسية •

كثيفة للغاية/ عمالة بطيئة  –



 يتسم ال عمل مكانه في وهو الحصى تنظيف يعد–
 األسطح كافة غسل المستحيل من حيث :بالكفاءة

 المحار، حقائب في الحصى وضع ضرورة–
إلحاطتها ..... والصناديق اليد، وعربات

ساخن وماء عال ضغط ذو بمنظف بالتنظيف قم–
 السائلة المخلفات واستعيد البحر مياه استخدم–

تنظيف الحصى

Presenter
Presentation Notes
إغمار الحصى هذه التقنية تنطوي على التشبع بالإغمار ويتم ذلك بإستخدام أنابيب مثقبة مرنة (أنابيب صرف أو أنبوب مثقوب) ويتم وضعه طولياً فوق شريط الحصى الصغير المراد تنظيفه ويتم إمداده بمياه البحر بمضخة سريعة. الطريقة تتضمن عمل سريان على هيئة طبقة من النهاية العلوية لمقدم الشاطئ لإغمار الجزء المحتوى على الحصى الصغير المراد تنظيفه. هذه التقنية تستخدم الى جانب عملية الغسيل لمنع التغلغل العميق للملوث بفعل ضغط مياه الخراطيم ولتحسين الصرف فى إتجاه النهاية السفلية للحصى.إستخدم أنبوب مرن لتهيئته جيداً طبقاً لشكل الشاطئتجنب تلويث المستوى السفلى: أقم نظام صرف نفايات سائلة فى نهاية طبقة الحصى الصغير وأمنع هروب النفايات السائلة الى مقدم الشاطئتابع بشكل منهجي، طبقاً للأقساميستخدم مع عملية الغسيل بالماء الساخن أو البارد وضغط منخفض أو عالٍ طبقاً للحالةغسيل الحصى بضغط عالىهذه التقنية تستخدم فقط بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من التنظيف، وهى تتضمن غسيل الطبقة السطحية بالماء الساخن تحت ضغط عالى. تتضمن عملية الغسيل الإسترداد للمخلفات السائلة، هذا يعنى ضرورة إقامة نظام مصمم خصيصاً قبل البدء فى عملية الغسيل.وتكون كفاءة التقنية أفضل بكثير فى حالة فصل الحصى الملوث بالنفط عن النظيف، ثم يتم تنظيف الملوث فى عربات اليد، أكياس المحار، الأقفاص، الشبكات ... حتى يمكن تقليب الحصى وغسل جميع أسطحه. 



في خالط الخرسانة: تنظيف الحصى

الموقع خارج أو داخل ”الحصي غسل ماكينة“ تستخدم –
 حجم مع ليتماشى األسمنت خالط حجم بتعديل قم –

الحصوات
السائلة المخلفات واستعيد البحر مياه استخدم –
)كاختبار( دقيقة 20 إلى 15 من لتعمل اتركها–
بها مصرح مساعدة غسيل مادة استخدام إمكانية –
لموقعها الحصوات بإرجاع قم األمر، نهاية في –

Presenter
Presentation Notes
الغسيل فى وحدة غسيل متحركة (خارج الموقع)تطبق هذه التقنية على الرمل والحصى الملوث، ويتطلب ان يكون منظف المحجر التقليدي مهيأ للموقف. وهذ التقنية بالرغم من إرتفاع تكلفتها فهى تستخدم تحديداً مع الشواطئ الحساسة.، وهى تسمح بإستبدال الرمال والحصى المحدد بمجرد الإنتهاء من غسيله دون التسبب فى أي اضطراب شكلى للمنطقة.والغسيل فى وحدة الغسيل المتحركة يعني أنك تتخلص من محطة التنظيف أو خلاطة الخرسانة، ولودر ومقطورة مربوطة فى جرار (جمع ونقل الرواسب)، ومواد تنظيف عند الحاجة ونظام صرف المخلفات السائلة (كاشط، خزان فصل، وجهاز ترشيح ...). ويتم إستبدال الرواسب فى الموقع بأسرع ما يمكن.التنظيف فى خلاط الخرسانةيتم غسيل الرواسب فى الماء البارد (أو من الممكن بماء فاتر بإستخدام غسالات حرارية) لمدة 5 دقائق داحل خلاط الخرسانة، عند إستخدام مواد غسيل يتم أولا خلط الرواسب بالمذيب دون تخفيف (منتج بترولى) من 3 الى 5 دقائق، وبعد نهاية الدورة إملأ الخلاط بالماء لكشط النفط العائم بعمل فيض من الماء ثم يوجه الى خزان مخصص. والبديل عن ذلك، أن تصب كل محتوى الخلاط فى خزان بشبك سلك. ماء الغسيل يتم كشطه وترشيحه ويستخدم مرة أخرى بعد إستقراره. يتم شطف الحجارة فى ماء ساخن على شبكة فوق خزان ثم تعاد الى الشاطئ (غسيل سطح). الحجارة قليلة الإتساخ يمكن ببساطة خلطها مع الرمل (كشط). مع بعض الملوثات اللزجة، خلطها مع الرمل يمكن فى بعض الأحيان أن يكون كافياً لإسترداد النفط المتجمع فى صورة كتل من النفط الصافى.



غسيل الضغط العالي

  المنشآت تنظيف عميلة من األخيرة المرحلة–
)اختبار( الساخن والماء العالي الضغط–
بها مصرح مساعدة غسيل مادة استخدام إمكانية–
السائلة المخلفات واستعيد البحر ماء استخدم–
 المياه، ضخ الغسيل، :بالتناوب العاملين بتشغيل قم–

االستعادة
 ثياب قناع، واقية، نظارات( الشخصية الوقاية معدات/أدوات–

)قفازات للنفط، مضادة جلود العمل،

Presenter
Presentation Notes
التنظيف بالماء الساخن تحت ضغط عالىالعمل  بضغط يتراوح من 20 الى 150 بار، ودرجة حرارة من  95 الى 140 درجة مئوية، ولكن فوق 100 درجة مئوية يتم التنظيف بالبخار ولا يمكن الوصول الى أقصى ضغط. و درجة 95 درجة مئوية مع أقصى ضغط هو إختيار وسطى جيد. والمظفات بالضغط المستخدمة عادة سهلة النقل ويمكن أن تعمل بمياه البحر وذلك للتغلب عى المشكلة اللوجستية بالحصول على مياه عذبة، وهذا النوع من المعدات متاح بسهولة. وعلى العاملين لبس ملابس الحماية الشخصية (قفازات، ملابس الطقس العاصف، ونظارات الحماية). ويجب حتماً تواجد فريق الصيانة فى الموقع (مندوب صيانة لكل 10 أجهزة). هذه التقنية فعالة نسبياً مع النفط المعرض، ولكن على حساب النظام البيئي: التأثير مدمر تماماً للحياة الحيوانية فى المنطقة المصابة، ثم يقل بسرعة. وعلى العاملين أيضاَ أن ينتبهوا الى الأرض الغير ثابتة والى إنهيار التلال.بعد تعرض النفط للظروف الجوية يصبح من الصعوبة بما كان إزالته بالمياه، وبذلك يمكن إستخدام منتجات (مواد) التنظيف، ويجب ملاحظة أن إستخدام تلك المنتجات تنظمها القوانين، وإستخدامه ممنوع فى بعض الدول. هذا المنتج يجب رشه على السطح الملوث بالزيت فوراً بعد إزالة طبقة الزيت الكبيرة، وذلك قبل عملية التنظيف بحوالى من 15 الى 30 دقيقة، ويتم الرش بنسبة 1 جزء الى 3 جزء نفط. ويتم بعد ذلك شطف السطح بإستخدام جهاز تنظيف على الساخن.وكما ذكر سابقاً، يجب إسترداد النفايات السائلة متى كان ممكناً، وللقيام بذلك يتم التنظيف بمذيب (منتج بترولى). ويتم إسترداد النفط الذى تم إزالته فى خندق محفور عند حدود السطح الذى تم تنظيفه، أو على الماء داخل جهاز الإحتواء. 
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اسطوانات محبه النفط

دفع الرواسب الملوثة نحو : غسيل السطح
)  المد المتوسط(الشاطئ في منطقة األمواج 

)الشباك(استعادة النفط المتسرب 

العمليات الخاصة بالنباتات

المتسلقون

Presenter
Presentation Notes
التنظيف بالأمواجمن وحى عمليات التنظيف الطبيعية، تطبق هذه التقنية على الحصى ومن الممكن على الرواسب الكبيرة الموجودة فى منطقة تعرضت بشدة للأمواج. ويجب إستخدامها فقط فى المناطق المعرضة لعمليات المد والجذر. وتتلخص العملية فى جمع الرواسب الملوثة ووضعها فى منتصف أو أسفل الشاطئ، ويقوم البحر بهزها ومسحها وفى نفس الوقت إزاحتها الى موقعها الأصلى، وتحريك الرواسب يتسبب فى إضطراب مؤقت فى شكل الشاطئ. ويجب إعطاء الإهتمام الى المخاطر الناجمة عن التآكل المفاجئ أو الإغمار، ويجب عمل تقييم لهذه المخاطر قبل بدء العمليات. وبمجرد الإنتهاء يجب التأكد أن الحصى قد عاد الى موقعه الأصلى. ويمكن عودة التلوث للشاطئ  بواسطة عودة النفط الى السطح وأيضاَ من الممكن إمتداد النفط على الشاطئ. ويستخدم لودر ذو وعاء أمامى لتحريك الحصى لمنطقة الأمواج. يمكن إستخدام هذه التقنية مع إستخدام المواد الماصة لإمتصاص النفط المتحرر من الرواسب، ويجب إعادة إسترداد هذه المادة الماصة أعلى الشاطئ بعد نهاية العمليات.من الممكن إعادة العملية إذا كانت نتائج التنظيف غير مرضية. الإسطوانات (الدرافيل) المحبة للنفطتستخدم الأسطوانات المغطاة بالشباك أو النسيج الأرضى (نسيج مضاد الماء) أو المواد المحبة للنفط والتى تسمح بمسك/إلتصاق النفط على السطح. العمليات النباتية وعمليات التسلقيجب تنظيم وإدارة جميع أنواع هذه العمليات بواسطة خبراء وشركات متخصصة، وبعض هذه الأنشطة (المتسلقين) تحتاج رخصة عمل ولا يمكن أن يقوم بها المتطوعين.  



الخاتمة
السالمة = األولوية

العمل موقع تنظيم•
الفريق وتدريب إدارة•
الشخصية الوقاية معدات/أدوات•

:التخفيف من وطأة التأثيرات البيئية السلبية لعملية االستجابة
لة من الحد• الرواسب إزا
التلوث نقل من الحد•
البيئية اآلثار من الحد•

موقف كل لمالئمة التطويع مع األساسية والتقنيات المبادئ

Presenter
Presentation Notes
السلامة وحماية الأشخاصيجب الأخذ فى الإعتبار سمية النفط وقابليته للإشتعال ولا سيما فى وجود هذه المخاطر، وأيضاً لحماية فريق الإستجابة.الحد من تأثير الحادثالإجراءات السريعة عامةً ستجعل من الممكن الحد من تداعيات الحادث وبالتالى تقليل التأثير المتوقع لتلوث الشاطئ، وهذه حقيقة خاصة فى حالة (تخفيف حمولة السفن لتقليل أثر الحادث).سرعة الإستجابة سرعة تطور النفط المنسكب فى البحر تحد من إختيارات الإستجابة نتيجة تغيير بعض الخواص (لزوجة النفط، حجم البقعة، تكوين المستحلب ...)، فالبحث عن إمكانيات الإستجابة خاصة إستخدام الوسائل الجوية (مثل الإستطلاع الجوى) يعتبر من الدعائم الأساسية. "لا تقم بفعل يضر أكثر مما ينفع"هذا المبدأ واضح ولكن ربما يصعب تنفيذه وقت الكارثة. وهذه حقيقة خاصة فى حالة التدخل فى مناطق السبخات، والتى سيظل الدمار ظاهراً لعدة شهور بعد إنتهاء العمليات.إفهم وأدرك وقم بالإستجابةبطريقة فنية ومنهجيةمكافحة التلوث هو تقنية كبقية التقنيات يحتاج الى منهجية فى التنفيذ. هذه الفنية (الخبرة) يتم التمتع بها من خلال التدريبات العملية، وإذا كان من الممكن فى الموقع ذاته مع إحترام جميع مبادئ العمليات أثناء تنفيذ الإختيارات التى تم عرضها، يكون فى إستطاعتك جعلها أكثر فاعلية بتخفيض المخاطر المرتبطة بها.



شكًرا جزيالً 



POSOW is a project co-financed by EU under the Civil Protection Financial Instrument developed in cooperation with 
ISPRA, Cedre, Sea Alarm and CPMR and coordinated By REMPEC a regional Centre of the Barcelona Convention

 .تجارية ألغراض التوزيع أو اإليجار أو البيع أو لالستعارة أو تجارية ألغراض العرض شرائح مع التعامل ويحظر .مجاًنا متوافرة بوسو مشروع إطار في المنشورة العلمية المادة إن
 العرض شرائح إن .المتوسط البحر في السفن عن الناجم للتلوث واالستجابة االستعداد مجال في للمعلومات الوصول لتيسير التوضيحي العرض هذا في الموجودة المعلومات وتهدف
 هذا إطار في الصادرة العلمية للمادة تحديث أو تصحيح أو تعديل أي شركائها بموافقة ريمبيك تجيز أن ويجب .فحسب معلومات على الحصول بهدف متاحة بوسو بمشروع الخاصة
 مسئولية أية يتحملوا وال ضمانات أية يقدموا وال األخطاء من خالٍ  العمل هذا أن وشركاؤها ريمبيك تضمن وال .المشروع ضمن الصادرة األصلية للوثيقة تشير أن ويجب المشروع
 بشرائح الواردة العلمية المادة استخدام علي تترتب قد أو مباشرة غير أو مباشرة أضرار أية عن مسئولين غير أنهم إلي باالضافة هذا ،العرض هذا ونفعية وشمولية ،دقة إزاء قانونية
.بوسو مشروع إطار في الصادرة العرض

المعلومات القانونية
مركز استجابة الطوارئ للتلوث البحري اإلقليمي للبحر المتوسط: ريمبيك

ريمبيك
Maritime House, Lascaris Wharf 

Valletta, VLT 1921, Malta 
Tel: +356 21 337 296/7/8 

Fax: +356 21 339 951 
Email : rempec@rempec.org

Editor: F. HEBERT 

)تحديد المسئولية(تنويه 

mailto:rempec@rempec.org�

	Slide Number 1
	قبل وصول النفط للخط الساحلي
	بعض المبادئ
	مرحلتي التنظيف
	الطرق/ الأساليب
	اختيار 11 طريقة
	ضخ النفط الطافي
	Slide Number 8
	التنظيف اليدوي
	التجميع الميكانيكي
	استخدام المواد الماصة
	ضخ المياه بضغط منخفض�الغمر/الإزاحة
	ضخ المياه بضغط منخفض�المعدات
	الغربلة الميكانيكية
	الغربلة الميكانيكية : الانتقائية
	الغربلة اليدوية
	تنظيف الحصى
	تنظيف الحصى: في خلاط الخرسانة
	غسيل الضغط العالي
	تقنيات أخرى (فرق ذات مهارة عالية)
	الخاتمة
	شكرًا جزيلاً
	Slide Number 23

