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Προστασία Περιβάλλοντος
Συστήματα συναγερμού για διαχωριστές 

(oil-petrol separators) για την προστασία του νερού 
και των αποχετευτικών συστημάτων  

Για την οικονομική και ασφαλή λειτουργία των διαχωριστών καυσίμων και ορυκτελαίων χρη-

σιμοποιούνται συστήματα συναγερμού που παρακολουθούν το διαχωριστικό σημείο του καυ-

σίμου και / ή τη μέγιστη στάθμη των καυσίμων εντός του διαχωριστή.
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Ποιός είναι ο λόγος
χρήσης ενός διαχωριστή
ορυκτελαίων / καυσίμων; 

Βάσει της νομοθεσίας, πρέπει να

λαμβάνονται μέτρα προστασίας

όταν: 

•Πρόκειται να εισαχθούν

ορυκτέλαια στο αποχετευτικό

σύστημα 

•Υπάρχει η πιθανότητα

περιβαλλοντικής ρύπανσης /

μόλυνσης από τα ορυκτέλαια 

Από την άλλη βέβαια, όλοι μας

γνωρίζουμε καλά ότι οι άμεσες αλλά

και έμμεσες πηγές ρύπανσης μπορεί

να είναι τα ορυκτέλαια καθώς και

πετρέλαιο, βενζίνη, diesel, λάδια

θέρμανσης, λάδια κινητήρα κ.λ.π. Σε

όλες αυτές τις περιπτώσεις που ο

κίνδυνος ρύπανσης είναι υπαρκτός

(π.χ. το άδειασμα ορυκτελαίων-

καυσίμων στο χώμα από ατύχημα)

τα συστήματα συναγερμού των

διαχωριστών παίζουν ένα

σημαντικότατο ρόλο στην προστασία

του νερού και των αποχετευτικών

συστημάτων. 

Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό

πρότυπο ΕΝ 858-1: 2002 που

καθορίζει τη διαμόρφωση και τις

γενικές αρχές κατασκευής, αυτό το

Ευρωπαϊκό /Διεθνές πρότυπο

καθορίζει και τις λειτουργικές

απαιτήσεις για     τη χρήση ενός

διαχωριστή. 

Για να είμαστε σύμφωνοι με το

πρότυπο, οι διαχωριστές θα πρέπει

να διαθέτουν αυτόνομο σύστημα

συναγερμού εγκεκριμένο και με

σήμανση για χρήση στη Ζώνη Ο. 

Tι ακριβώς είναι ένα
διαχωριστής (separator)
ορυκτελαίων /
πετρελαιοειδών; 

Βασικά, ένας διαχωριστής είναι ένα

δοχείο στο οποίο συγκεντρώνονται

τα χρησιμοποιημένα υγρά και βάσει

του γεγονότος ότι τα πετρελαιοειδή

/ ορυκτέλαια είναι ελαφρύτερα από

το νερό, ο διαχωριστής μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό

τους από το νερό. 

Αρχικά, οι διαχωριστές ήταν

κατασκευασμένοι από ένα πλήθος

δακτυλίων, το ένα πάνω στο άλλο

και είχαν σταθερή βάση. Οι σωλήνες

εισαγωγής-εξαγωγής μπαίνουν στο

κάτω σημείο. 

Αυτή η πολύ απλή διαμόρφωση ήταν

αρκετά αποδοτική αλλά οι ενώσεις

μεταξύ των δακτυλίων και των

ενώσεων προς τις αποστραγγιστικές

σωλήνες ήταν συχνά τόσο άσχημες

που η διαρροή ήταν αναπόφευκτη. 

Και βέβαια μια διαρροή σε ένα

διαχωριστή, είναι το τελευταίο που

πρέπει να συμβεί, ειδικά τη στιγμή

που η “δουλειά” του separator είναι

o διαχωρισμός των ορυκτελαίων-

καυσίμων από τα απόβλητα και τα

βρώμικα νερά ακόμη και πολύ

μικρές δόσεις ορυκτελαίου μπορούν

να μολύνουν πολλά κυβικά μέτρα

καθαρού νερού. 

Οι σύγχρονοι διαχωριστές

διατίθενται σε πληθώρα υλικών

όπως: πλαστικό, fiber glass,

τσιμεντένιο, χαλύβδινο κ.λ.π. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν

VA πιστοποίηση, που σημαίνει ότι ο

διαχωριστής θα πρέπει να ελεγχθεί

με σκοπό να επιβεβαιώσουμε ότι

είχαν τη σωστή δυνατότητα

διαχωρισμού. Τα σημερινά

separators είναι αρκετά περισσότερο

στιβαρά και αυτή η βελτιωμένη

σχεδίαση, έχει κάνει το μέγεθος του

διαχωριστή μικρότερο, αλλά

ταυτόχρονα, περισσότερο αποδοτικό

και με καλύτερη δυνατότητα

διαχωρισμού και συγκέντρωσης

όγκου ορυκτελαίων - καυσίμων. 

Κάτω από ποιες συνθήκες
ένας διαχωριστής
προκαλεί ρύπανση; 

Οι παρακάτω λόγοι μπορούν να

οδηγήσουν σε ρύπανση:

• Εάν έχει υπερβεί το μέγιστο

επίπεδο στάθμης ορυκτελαίων-

καυσίμων εντός του διαχωριστή, το

νερό που εξάγεται από τον αγωγό

μπορεί να περιέχει έλαια. 

• Εάν ο διαχωριστής έχει διαρροή,

τα λάδια “γλείφουν” και καταλήγουν

στο έδαφος και αυτό είναι κάτι που

δεν χωράει αμφισβήτηση μιας και


