ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I POSΠRS

ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟ ΝτΙΚΗ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙ ΣΗ I

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στέλλα Αλεξοπούλου 1, Λευτέρης Καραyιαννίδης z, Νίκος Κάρναβος 3
ΕΠΕ, Αβέρωφ 30, 10433, Αθήνα. , 2 Sρeed Γραφείο Βορεlου Ελλάδας ΕΠΕ, Π. Ιωακε fμ 2,
54622, Θεσσαλ ο νίκη, 3 ΕΛ.ΠΕ ΑΕ , Βιομηχανι κές Εγκαταστάσει ς Θεσσαλονlκης,
54110, Ιωνία Θεσσαλονfκης.

1 Sρeed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρώτη και μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες στις προσπάθειες πρόληψης της
ρύπανσης σε μία βιομηχανική εγκατάσταση είναι η συστηματική καταγραφή των παραγόμενων
αποβλήτων και εκπομπών. Οι διαρροές από το μηχανολογικό εξοπλισμό αποτελούν μία από
τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών και απώλειας οικονομικού κεφαλαίου. Στο άρθρο αυτό
παρουσιάζεται η μεθοδολογία εφαρμογής ενός προγράμματος Ανίχνευσης και Αποκατάστα
σης Διαρροών Εξοπλισμού , με στόχο τον έλεγχο , την έγκαιρη και αποτελεσματική αποκατά
σταση των διαρροών εξοπλισμού, που εμφανίζονται σε μία βιομηχανική εγκατάσταση με απο
τέλεσμα τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και οικονομικής λε ιτουργίας της.

METHODOLOGY FOR ΤΗΕ IMPLEMENTATION OF LEAK
DETECTION AND REPAIR PROGRAMS ΙΝ CPI
Stella Alexopoulou1 , Lefteris Karagiannidis2, Nikos Karnavo s3
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Ltd, 30 Aνerof, 10433, Athens, Greece, 2Sρeed Northern Greece Oftice Ltd, 2 Patriarchou
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SUMMARY
The first and more important procedυre in pollution preνention , in a chemical process
is the systematic inν entory of the of all wastes and emissions. Leaks in process
eqυipment consist one of the biggest soυrces of chemicals and capital losses. ln this paper a
program for the Detection and Repair (LDAR) of leaks in ρrocess eqυipment (i.e. νalνes, flanges
etc) is presented. The deνelopment and implementation of sυch a program aims to the control,
qυick and effectiνe repair of all potential leaks in process e qυ ip m ent, resυlting to the
improνement of enνironmental performance and financial profits of chemical indυstries.
indυ stry ,
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I CONFE RENCE PROCEEOI NGS

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον όρο διαρροές εξοπλισμού (fυgitiνe
κό οργανικών ενώσεων

(Volatile Organic

emissions)

αναφέρονται οι εκπομπές πτητικών, βασι

Comρoυnds-VOC 's)από το σημείο στο οποίο βρίσκονται ,

διαμέσω του εκόστοτε χρησιμοποιούμενου μηχανισμού φραγής , ο οποίος διαχωρίζει την πτητική
ένωση από το περ ιβόλλον . Λόγω του μεγάλου αριθμού και της μεγάλης ποικιλίας των συσκευών

διεργασίας, που χρησιμοποιούνται σήμερα σε μ ία σύγχρονη χημική βιομηχανία, τα ποσοστό των
διαρροών εξοπλισμού είναι συνήθως μεγάλα . Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι δ ιαρροές εξοπλισμού
μπορεί να φτάσουν μέχρι και το
εγκατόσταση

1/3 των συνηθισμένων εκπο μπών των πτητικών
[1] . Απώλειες ενώσεων αυτής της τόξης σημαίνει, για μία επ ιχείρηση

ουσιών από μία

1. Σημαντικές οικονομικές απώλειες.
2. Χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.
3. Επιβαρημένο με αέριους ρύπους εργασιακό περιβόλλον.
4. Κινδύνους παραβίασης τη ς υπόρχουσας νομοθεσίας, .
Από νομοθετικής πλευρός στην Ε υρωπαϊκή Ένωση ισχύει σήμερα μόνο μία Κοινοτική Οδηγία
(94/63/ΕΕ) που αφορό την αποθήκευση και διακίνηση πτητικών ουσιών, για τη βενζίνη. Το

1998

συντόχθηκε μία κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την έκδοση Οδηγίας που θα αφορά
τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων, που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών
σε ορισμένες εγκαταστόσεις και δραστηριότητες. Η νέα Οδηγία δεν αναμένεται να ισχύσει πριν
από το

2007.

Για την αντιμετώπιση αυτού του νομοθετικού κενού, τα κράτη μέλη ορίζουν περιβαλ

λοντικούς όρους που καθορίζουν τις ετήσιες εκπομπές των ενώσεων αυτών. Σε παγκόσμιο επίπε
δο περισσότερο ολοκληρωμένη μπορεί να θεωρηθεί η αντίστοιχη νομοθεσία που δ ιέπει τον έλεγ
χο των πτητικών οργανικών ενώσεων στις Η .Π.Α. και η οποία καθορίζεται από την Αμερικανική Επι
τροπή Προστασίας Περιβάλλοντ ος (ΕΡΑ).

Η βασικότερη τακτική στην αντιμετώπιση του προβλήματος των διαρροών εξοπλισμού αποτελεί
σύμφωνα με την ΕΡΑ, όχι μόνο ο έλεγχος των εκπομπών τους αλλό η πρόληψή τους . Για το λόγο
αυτό στις Η.Π.Α. έχουν ξεκινήσει, αναmυχθεί και εφαρμοστεί σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστό
σεις προγρόμματα Ανίχνευσης και Αποκατάστασης Διαρροών Εξοπλισμού
Re ρair

Programs) . Η

(Leak detection and

εφαρμογή των προγραμμότων αυτών γίνεται βασικό στις χημικές βιομηχανίες

που παρόγουν οργανικές ουσίες

(Synthetic Organic Chemical

Manυfacturing lndυstry

- SOCMI).

Ένα πρόγραμμα Ανίχνευση ς και Αποκατόστασης Διαρροών Εξοπλισμού (ΑΑΔΕ) βρίσκει την

καλύτερη εφαρμογή του συνήθως σε διυλιστήρια πετρελαίου, όπου υπόρχει ένας μεγάλος αριθμός

τμημότων μηχανολογικού εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται πολλών ειδών μηχανισμοί φραγής , οι
οποίοι μπορούν να εμφανίζουναπό ελόχιστες έως πολύ σημαντικές διαρροές. Στον Π ίνακα

1

παρουσιόζεται ενδεικτικό η κατανομή ενός τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού σε ένα μέσης
δυναμικότητας διυλιστήριο και τα αντίστοιχα ποσοστό των διαρροών. Όπως προκύπτει από τη
σύγκριση μεταξύ των στηλών της κατανομής του μηχανολογικού εξοπλισμού και του ποσοστού των
διαρροών η πλειονότητα του εξοπλισμού περιλαμβάνει συνδέσμους (φλάντζες σε ποσοστό

76%) οι

οποίες δίνουν μόνο το
χούν συνολικά στο

5.7 % των διαρροών που έχουν μετρηθεί. Αντίθετα οι βάνες που αντιστοι
22.7% του εξοπλισμού αποδίδουν το 77.5 %των διαρροών. Όπωςπροκύmει,

υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και των διαρρο
ών που παρατηρούνται. Διαφορετικοί ρυθμοί και ποσοστό εκπομπών αναμένονται να υπάρχουν από
ίδιου τύπου εξοπλισμό που χρησιμοποιείται όμως σε διαφορετικές διεργασίες.
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Για τον υπολογισμό των διαρροών αυτών έχουν προσδιοριστεί συντελεστές εκπομπής από το

SOCMI. Οι συντελεστές αυτοί που χρησιμοποιο ύνται και από την ΕΡΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
ΠΙ ΝΑΚΑΣ

1.

Κα τανομή του μηχανολο γικού εζοπλιαμού σε ένα μέσης δυναμικό τητας δι υλιστήριο και τα αντι'στοι χα

ποσοστά των διαρροών εζοπλισμού {3].
Είδος Εξοπλισμού

1. Συνδεσμοι (Connectors)
2. Βάνες σε ελαφριά υγρά
3. Βάνες σε βαρ ιά υγρά
4. Βάνες σε αέρια
5. Άλλα (Φραγές αντλιών, Ανοι κτές γρα μμές, Φ ραγές
6. Βάνες ασφαλιστικ ές

Κατανομή Εξοπλισμού

Ποσοστό διαρροών

(%)

(%)

76.0
11.0
6. 6
5.1
1.0
03

5.7
380
0.5
39.0
6.6
11 .0

συμπιεστών)

ΠΙΝ ΑΚΑΣ

2.

Συντελεστές εκπομπών διαρροώ ν εζοπλισμού οργανικω ν πτητικών ενώσεων (Πηγή:
Είδος Εξοπλισμού

Χρήση

SOCMI) {4}.

Συντελεστές εκπομπής (Kg/h/nηyή)

Περιοχές τιμών ppmν

- 1.000
0.00014
0.00028
0.00023
0.00198
0.00380
0.011 32
0.011 40
0.00002
0.00013

ο
Β άνες

Αέρ ιο

Ελαφρύ Υγρό
Βαρύ Υγρό

Φραγ ές Αντλιών

Ελαφρύ Υγρό
Βαpύ Υγρ ό

Φρ αγές Συμπιεστών

Αέριο

Ασφαλιστι κές Βάνες

Αέ ριο

Σύνδεσμοι

Όλα

Αποστραγγιστικό

Όλα

1.001 - 10.000
0.00165
0.00963
0.00023
0.03350
0.09260
0.26400
0.27900
0.00875
ο 00876

10.000
0.04510
0.08520
0.00023
0.43700
0.38850
1.60800
1.69100
0.03750
0.01195

άνω των

Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να χρησιμο ποιούνται, πάντοτε, με προσοχή καθώς στη
βιβλιογραφία έχουν αναφερθε ! αποκλίσε ις τους από την πραγματική κατάσταση.

2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Από τα παραπάνω γίνεται φανε ρό ότι η ανάπτυξη π ρογραμ μ άτων ΑΑΔΕ για τη μείωση των

διαρροών εξοπλισμού είνα ι σημαντική. Τέσσερα είναι τα βασικά μέρη από τα οπο ία αποτελείται
έν α πρόγραμμα ΑΑΔΕ:

1. Το Π ρόγραμμα Ανίχνευσης
2. Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης
3. Το Πρόγραμμα Καταγραφή ς των Ανιχνευθέντων Διαρροών
4. Η Εκπα ίδευση του Προσωπικο ύ, που το εφαρμόζει.

2.1 ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Στο Πρ όγραμμα Ανίχνευση ς εν ό ς ΑΑΔΕ θα πρέπει να καθορίζεται:

α. Ο τuπος του εξοπλισμοu που πρόκειτα ι να aνιχνευθεί.
β. Το ποσό της διαρροής που καθορίζει πότε ένα κομμάτι του μηχανολογικ ού εξοπλισμού θεω
ρείται ότι διαρρ έ ει και ο χρόνος μεταξύ δuο δ ιαδοχικ ών aνιχνεύσεων .

γ . Η μεθοδολογία ανίχνευσης, που θα χρησιμοποιηθεί.
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/ CONFERENC E PR OCEEOΙNG S

Τύπος Εξοπλισμού που θα Ανιχνευθεί

Το πρώτο βήμα του προγράμματος ανίχνευσης είναι η επιλογή και η ταξινόμηση του συνόλου
του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, που πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα , σε
επιμέρους μικρότερα τμήματα . Από τα υπάρχοντα και ισχύοντα σχέδια του μηχανολογικού εξοπλι
σμού θα πρέπει να γίνει μία καταγραφή του συνόλου των επιμέρους κομματιών του , που μπορούν
να εμφανίσουν διαρροές (βάνες, σύνδεσμο ι , φλάντζες). Αυτή είναι μία επίπονη εργασία που απαι
τεί πολύ χρόνο και θα πρέπε ι ν α επιμερίζεται μεταξύ του προσωπικού του τμήματος συντήρησης

και παραγωγής .
Μετά την πρώτη κ αταμέτρη ση τα τμή ματα το υ μηχανολογικού εξοπλισμού με τα τεχνικά χαρα

κτηριστικά τους, τις συνθήκες λειτουργίας τους θα πρέπε ι να εισαχθούν σε ένα πρόγραμμα δια
χείρισης , σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ,

(data management system)

κατά κατηγορίες (βάνες , φλά 

ντζες). Για παράδειγμα στην περίπτωση μίας βάνας θα πρέπει να καταγράφονται ο κατασκευα
στής , ο τύπος της , ο τύπο ς φραγής που χρησιμοποιείται , η θερμοκρασία και πίεση λειτουργίας , το
προϊόν , κλπ.
Η καταγραφή που θα γίνει , στην συνέχεια, θα πρέπει να επαλη θευθεί επιτόπου στο χώρο τη ς
εγκατάστασης . Το στάδιο αυτό της επαλήθευσης μπορε ί να συνδυα στεί με την πρώτη επιχείρηση

ανίχνευσης των διαρροών. Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται και τα σημεία ανίχνευση ς του μηχανο
λογικού εξοπλισμού.

2.1.2 Το

ποσό τη ς διαρροής και ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών aνιχνεύσεων .

Πριν από την έναρξη ανίχνευσης των διαρροών εξοπλισμού θα πρέπει να καθορισθεί το ποσό
της διαρροής με βάση το οποίο ένα τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού θεωρείται ότι διαρρέει,
π.χ .

10.000

ρρmν. Μπορεί να καθορισθεί διαφορετική τιμή διαρρ οής για δ ιαφορετικ ό τμήμα εξο

πλισμού. Στη συνέχεια θα πρέπει να καθορισθεί και το χρονικό διάστημα της επόμενης ανίχνευ
σης. Το χρονικ ό αυτό δ ιάστημα μπο ρεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικά τμήματα εξοπλισμο ύ .
Το χρονικό διάστημα τη ς επόμενη ς ανίχνευσης εξαρτάται από το εάν ο εξοπλισμός που εξετάζεται
βρεθεί να διαρρέει ή όχι. Δύο χαρακτηριστικό παραδείγματα καθορισμού του χρόνο υ τη ς επόμενης
ανίχνευση ς δίνονται παρακάτω:
α . Στην περίπτωση που η προηγ ούμενη ανιχνευθείσα διαρροή ήταν μεγαλύτερη από

10,000

ρpmν, οπότε και ο εξοπλισμός θεωρήθη κε ότι διαρρέει, πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση της
διαρροής , η επό μενη ανίχνε υση μπορε ί να γίνει σε χρονικό δ ιάστημα έξι

(6)

μηνών.

β . Στην περίπτωση που η προηγούμενη ανιχνευθείσα διαρροή ήταν μικρότερη από
ρρmν , η επόμενη ανίχνευση μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα τρ ιών

διαρροή είναι μικρότερη από
στημα δώδεκα

2.1.3

10,000

(3)

10,000

μηνών . Εάν και πόλι η

ppmν, η επόμενη ανίχνευση να γίνει μετά από χρονικό διά

(12) μηνών.

Η Μ εθοδολογία Ανίχνευση ς.

Στη μεθοδολογία ανίχνευσης θα πρέπει να καθορίζεται το είδος του εξοπλισμού που πρόκ ειται
να χρη σιμοποιηθε ί για τη μέτρηση των διαρροών. Για το σκοπό αυτό και ειδικότερα για τις μετρή
σ εις των πτητικών οργανικών ενώσεων η ΕΡΑ στις Η.Π.Α. έχει αναmύξει τη Μέθοδο

Method 21),

21

(ΕΡΑ

μέσα στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες μέτρη 

ση ς π ου θ α πρέπει να εφαρμοστούν , π.χ. η μέθοδος μέ τρησης , οι τεχνικές προδιαγραφές των

φορητών μετρητών , η τοποθέτηση του αισθητήρα σε σχέση με το μηχανολογικό εξοπλ ισμό κλπ.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία ανίχνευσης , στα τμήματα του μηχανολογικού εξοπλι

σμού, που βρέθηκαν να διαρρέουν, πρέπει να τοποθετούνται ετικέτες διαφορετικού χρώματος για
διαφορετικά τμήματα εξοπλισμού , όπου να αναφέρονται το ποσό της διαρροής, ο χρόνος και ο
τρόπος αποκατάστασης της διαρροής . Τα ίδια στοιχεία θα καταγράφονται στο πρόγραμμα διαχείρι
σης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης διαρροών εξοπλισμού
μέσα από το οποίο θα μπορεί το προσωπικό:
α . Να παρακολουθεί τις διαδικασίες αν ίχνευσης και αποκατάσταση ς των διαρροών του μηχανο 
λογ ι κού εξοπλισμού.
β . Να προβλέπει για ορισμένο τύπο μηχανολογικού εξοπλισμού άλλα πιθανό σημεία διαρροής

μέσα στην εγκατάσταση που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΑΑΔΕ αλλά είναι δυνατόν να παρου
σιάσουν παρόμοια προβλήματα. Όλη η πληροφορία και εμπειρία που θα συγκεντρώνεται και θα
εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνου είναι ανεκτίμητης αξίας όσον αφορά την καταγραφή επό
μενων μελλοντικών προσπαθειών ανίχνευσης διαρροών. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό μπορούν να
προσδιοριστούν για κάθε κομμάτι μηχανολογικού εξοπλισμού νέοι περισσότερο ακριβείς συντελε
στές διαρροών και με βάση αυτούς να γίνεται ο προσδιορισμός των διαφυγόντων εκπομπών με
μεγαλύτερη ακρίβεια. Σε μελέτη της Ένωσης Χημικών Βιομηχανιών Αμερικής αναφέρεται ότι οι

2 υπερεκτιμούν τις εκπομπές από 1Ο
10.000 φορές σε σχέση με τιμές που μετρήθηκαν με την εφαρμογή προγραμμάτων ΑΑΔΕ .

συντελεστές που παρουσιάστηκαν στον Π ίνακα

2.3 ΤΟ

έως και

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΗΑΣΗΣ

Στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης ενός ΑΑΔΕ θα πρέπει να καθορίζεται :

1) Ο χρόνος αποκατάστασης μίας ανιχνευθείσας διαρροής.
2) Οι ενέργειες αποκατάστα σης μίας ανιχνευθείσας διαρροής .
2.3.1 Ο

Χρόνος Αποκατάστασης Ανιχνευθείσας Διαρροής

Στο τμή μα αυτό του προγρά μματος καθορίζεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει
να ληφθούν είτε τα πρώτα μέτρα, είτε να γίνει η αποκατάσταση της διαρροής. Συνήθως η πρώτη
προσπάθεια αποκατάσταση ς της διαρροής θα πρέπει να γίνεται όχι αργότερα από

5 ημερολογια

κές ημέρες . Ο χρόνος αποκατάστασης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος και σε καμία
περίmωση να μην υπερβαίνει το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων, με μέγιστο

χρονικό διάστημα τους

15

6 μήνες.

Ο συνήθης χρόνος αποκατάστασης δε πρέπει να υπερβαίνει τις

ημερολογιακές ημέρες . Καθυστέρηση στο χρόνο αποκατάστασης επιτρέπεται μόνο στην περί

mωση όπου αποδεδειγμένα η αποκατάσταση της διαρροής πρόκειται να οδηγήσει σε έκλυση
μεγαλύτερης ποσότητας του διαρρέοντας υλικού από το σύνολο της διαρροής του εξοπλισμού
κατά το συνολικό χρονικό διάστημα της καθυστέρησης . Στην περίmωση αυτή η αποκατάσταση της
διαρροής θα πρέπει να γίνεται στην πρώτη προγραμματισμένη εργασία συντήρησης του διαρρέο 
ντας τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού.

2.3.2 Οι Ενέργειες Αποκατάστασης Ανιχνευθείσας Διαρροής
Ο τρόπος και οι ενέργειες αποκατάστασης της ανιχνευθείσας διαρροής καθορίζονται από το
σημείο της διαρροής και το είδος του διαρp_έοντος εξοπλισμού. Όλες οι διαρροές εξοπλισμού θα πρέ
πει να αποκαθίσταται κατά τη διάρκεια του σταματήματος τη ς μονάδας για συντήρηση . Υπάρχουν όμως

περιmώσεις που οι διαρροές θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα, με κριτήριο το όριο διαρροής.
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2.4

Π ΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

CONFERENCE PROCEEOINGS

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠ Ι ΚΟΥ

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας στην ανόmυξη και υλοποίησης ενός
προγράμματος ΑΑΔΕ είναι η κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού στην:
α. Καταγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού .
β. Πραγματοποίηση των μετρήσεων και ανίχνευση των διαρροών (Μέθοδος

21

ΕΡΑ).

γ. Αποκατάσταση των διαρροών.

δ . Καταγραφή και κωδικοποίηση των ανιχνευθέντων και αποκατασταθέντων διαρροών.
Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα εμπλακεί στην πραγματοποίηση και εφαρμογή των τμη
μάτων του προγράμματος θα πρέπει να είναι θεωρητική και πρακτική. Το ίδιο προσωπικό που θα
κάνει τις μετρήσεις ανίχνευσης μπορεί να εκπαιδευτεί και για να κάνει την πρώτη απλούστερη

ενέργεια αποκατόστασης , φέροντας μαζί του τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Από παραδείγματα εφαρμογής του προγράμματος ΑΑΔΕ προκύπτει ότι τα καλύτερα αποτελέ
σματα λαμβάνονται στην περίmωση που το προσωπικό, το οποίο πρόκε ιται να ασχοληθεί με την

ανίχνευση και την αποκατάσταση των διαρροών , ευαισθητοποιηθεί προηγούμενα, πάνω σε περι
βαλλοντικό θέματα και θεωρήσει ως εργασιακή του ευθύνη, σε σχέση με τους υπόλοιπους εργα
ζομενους , την ανίχνευση και την αποκατάσταση των υπαρχόντων διαρροών.

3.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑΔΕ
Γι α την εφαρμογή ενός επιτυχούς προγράμματος ΑΑΔΕ θα πρέπει να α κολουθηθούν οι

αρχες/πρ α κτικές που εφαρ μ όζονται και στα προγράμματα ολικής ποιότητας (τo t al Qυality

Management).
· Η εφαρμογή

ενός προγράμματος ΑΑΔΕ στη χημική βιομηχανία , ιδιαίτερα στην περίmωση των

διυλιστηρίων πετρελαίου παρουσιάζει πολλά οφέλη :
α. Σε οικονομικό επίπεδο από την εξο ικονόμηση προϊόντων που παλαιότερα χάνονταν ως αέρι
οι ρύποι Η εφαρμογή ενός προγράμματος ΑΑΔΕ σε διυλιστήριο στις Η.Π.Α . είχε σαν αποτέλεσμα

τη σταδιακή μείωση των εκπομπών των οργανικών ενώσεων, σε χρονικό διάστημα
ποσοστό

228%,

όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα

1.

3

ετών, σε

Ως παράδε ιγμα μπορεί να δοθεί η περί

πτωση μίας βάνας μέσω της οποίας διακινείται βενζίνη. Σύ μφωνο με την ΕΡΑ ο ρυθμός διαρροή ς
μίας βάνας στο κύκλωμα της βενζίνης δίνεται από την εξίσωση:

tn/h = 0.003728 (1 ο-4.342) (ρpmν)0.47

(1)

Θεωρώντας ότι η ετήσια λειτουργία ενός διυλιστηρίου είναι
από μία μόνο βάνα διαρρέει ποσότητα ίση με

0.1016

8.300

ώρες Ι έτος, προκύπτει ότι

τόνους βενζίνης ετησίως με κόστος

5.500

δρχ/έτος, ποσό πολύ σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι σε ένα διυλιστήριο μπορεί να υπόρχουν συνο
λικό περίπου

15.000 βάνες

και αντλίες. Ο χρόνος αποπληρωμής σε προσωπικό και εξοπλισμό που

απαιτείται για την ανόmυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος ΑΑΔΕ είναι συνήθως μικρός.
β. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία γιο τον έλεγχο των
αέριων ρύπων, μειώνοντας σημαντικό τις περ ιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία

των

εγκαταστάσεων και βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης . Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα και η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις εκάστοτε περιβαλλοντι
κές νομοθετικές ρυθμίσεις , που σήμερα τείνουν να γίνουν διαρκώς αυστηρότερες .
γ . Στην προστασία της υγείας και της α σφάλεια ς των εργαζομένων με τη μείωση της έκθεσής
τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.
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I ENVIRONMENTAl MANAGEMENT

Τα ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη που προκύmουν από την εφαρμογή ενός προγράμματος ΑΑΔΕ
δεν περιορίζονται μόνο στα δ ιυλ ιστήρ ια πετρελαίου, όπου το πρόγραμμα βρίσκει ίσως την καλύτε

ρη εφαρμογή του , αλλά ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στην παραγωγική
τους διαδικασία, ή αποθηκεύουν πτητικές

οργανικές ουσίες (π.χ. διαλύτες). Η ανάmυξη και η

εφαρμογή ενός προγράμματος ΑΑΔΕ βοηθάει σημαντικά μία βιομηχανία για την ολοκληρωμένη δια

χείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που την απασχολούν, aπλοποιώντας και τις διαδικασίες
εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
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