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DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 
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1 RÉAMHRÁ 

Tá an cháipéis seo ag gabháil leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) maidir le 

Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir. Cuimsítear léi na 

nósanna imeachta as a mbaineann Garda Cósta na hÉireann (IRCG) leas nuair a 

thugann siad ceadú d’oibreáin rialaithe ar sceitheadh ola. 

Is táirgí iad na hoibreáin rialaithe sceitheadh ola a fhorbraítear chun an díobháil ó ola sceite a 

íoslaghdú nuair a úsáidtear iad in imthosca iomchuí agus údarúcháin. D’fhéadfaí a áireamh leo: 

 easróir; 

 oibreán bithfheabhsúcháin; 

 oibreán tiomána; agus 

 glantóir dromchla. 

1.1 BEARTAS 
Caithfidh na hoibreáin rialaithe sceiteadh ola a bheith ina dtáirgí faofa agus caithfidh a leas a 

bheith údaraithe ag IRCG thar ceann na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS). 

Ní féidir leas a bhaint astu gan cead roimh ré ach amháin má tá féidearthacht ann beatha 

duine a chosaint, mar shampla trí riosca ó dhóiteán a laghdú ag soitheach atá i mbaol a bháite 

nó aonaid amach ón gcósta nó gar dóibh. 

Is le haghaidh teagmhas amach ón gcósta a mheastar na heasróirí ola go príomha mar uirlis 

freagartha fhéideartha. Ní bheidh a leas in uiscí éadoimhne, i mbánna, i gcuanta nó i ngóilíní 

údaraithe ach amháin in imthosca mar a mbíonn fianaise láidir ar fáil go dtiocfadh tairbhe 

comhshaoil foriomlán as. 

1.2 BUNÚS DLÍ 
Is le hAlt 10 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999, arna leasú, a thoirmeasctar 

sceitheadh ola nó substaintí díobhálacha eile amach san fharraige. Tugtar díolúine ó Alt 10 in 

Alt 11(c) ámh nuair a shloinntear [nach mbeidh feidhm ag rialacháin faoi alt 10 ar] sceitheadh 

aon substainte forordaithe amach san fharraige chun na críche an damáiste ón truailliú a 

íoslaghdú, ar an gcoinníoll gurbh é an tAire féin a thug cead dó sin nó gur tugadh cead dó thar 

a gceannsan. 

Sin é an bunús lena rialaítear na hoibreáin rialaithe sceitheadh ola. 
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2 RÓL AN IRCG 

2.1 FAOMHADH TÁIRGÍ 
Is ar IRCG a tharmligtear an t-údarás ón DTTAS chun úsáid oibreán rialaithe sceite ola a údarú 

agus a rialú i bhfarraigí na hÉireann. 

2.2 ÚDARÚ ÚSÁIDE 
Déanfar an cinneadh chun leas a bhaint as oibreáin rialaithe sceitheadh ola faofa ar bhunús 

cás amháin go chéile, cé gur féidir a n-úsáid mar rogha fhéideartha a bhreithniú i bpleananna 

teagmhais maidir le sceitheadh ola. Is leis an bpleanáil teagmhais a ligfear do bhreithniú an 

chineáil ola agus na timpeallachta glactha d’fhonn cinnteoireacht mhear a bhrostú le linn 

teagmhais. 

Bunófar údarú d’úsáid ar mheastóireacht ar chinniúint dhóchúil an truaillithe agus ar thionchar 

féideartha an truaillithe chóireáilte os coinne an truaillithe neamhchóireáilte. Cuirfear 

prionsabal an ghlantairbhe chomhshaoil chun feidhme, agus ní dheonófar údarú ach amháin 

mar a mbíonn fianaise ann gur dócha go maolófar tionchar foriomlán sceite nuair a bhaintear 

leas as oibreán. 
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3 EASRÓIRÍ 

3.1 FAOMHADH TÁIRGÍ EASRÓRA 
Is é an t-easróir an t-aon chineál oibreáin rialaithe sceitheadh ola atá faofa in Éirinn. 

Rialaíonn an Ríocht Aontaithe easróirí, a thástáiltear dá dtocsaineacht agus dá n-éifeachtacht, 

sular liostaítear iad ar chlár na dtáirgí faofa. Ba é córas faofa na Ríochta Aontaithe an chéad 

cheann a forbraíodh siar sna 1980í, agus táthar tar éis é a athchóiriú idir an dá linn. Baintear 

leas as modheolaíochtaí tástála atá oiriúnach d’Éirinn. 

Ní mheasann IRCG gur gá córas tástála na Ríochta Aontaithe a mhacasamhlú, agus ní 

bhreithneoidh sé údarú d’úsáid ach amháin na heasróirí atá ar liosta faofa reatha na Ríochta 

Aontaithe1.  

3.2 ÚDARÚ D’ÚSÁID EASRÓRA 

3.2.1 Cur ar dhromchla 

Is amhlaidh nuair a bhíonn easróir éifeachtach ar ola shnámhach a chuireann sé chun cinn 

easrú na hola mar bhraoiníní beaga (de ghnáth <100µm ar thrastomhas) anuas ar an gcúpla 

méadar ar bharr na farraige, mar a gcaolaítear iad agus mar a mbith-dhíghrádaíonn siad ina 

dhiaidh sin gan teacht ar an mbarr arís. 

 

Fíor 1: Léiriú scéimreach den ghníomhaíocht easróra 

Caithfidh slaodacht oiriúnach a bheith ag an ola d’fhonn éifeachtacht na n-easróirí a áirithiú. 

D’fhéadfaidís oibriú ar roinnt amholaí agus ar ola bhreosla mheánach nó throm éigin. 

D’fhéadfadh na holaí in-easraithe éirí níos measa chuige sin de réir mar a athróidh a n-airíonn 

de bharr an phróisis síonchaite. Is amhlaidh dá réir má tá deis ann easróir a chur amach go 

rathúil, d’fhéadfadh an t-ionú a bheith teoranta idir roinnt uaireanta agus roinnt laethanta, ag 

brath ar an ola agus ar na dálaí timpeallacha is forleithne. Tugtar éagsúlacht foilseachán in Alt 

4 (Leabharliosta) ina mínítear gníomhaíocht agus úsáid na n-easróirí. 

                                                                 

1
 Cothabháiltear an liosta ag https://www.gov.uk/government/publications/approved-oil-spill-treatment-

products/approved-oil-spill-treatment-products. 

https://www.gov.uk/government/publications/approved-oil-spill-treatment-products/approved-oil-spill-treatment-products
https://www.gov.uk/government/publications/approved-oil-spill-treatment-products/approved-oil-spill-treatment-products
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San fharraige níos doimhne amach ón gcrios cois cósta is beag ábhar imní atá ann faoi chumas 

caolaithe na hola easraithe, agus glacfaidh IRCG cinntí an féidir údarú a thabhairt d’úsáid 

easróirí. 

Is amhlaidh ámh nuair a bhíonn an t-easróir: 

 san fharraige éadomhain (doimhneacht <30m); 

 laistigh de mhíle amháin nó laistigh de na bonnlínte; nó 

 laistigh de mhuirmhíle amháin ó bhruacha cairte, 

rachaidh IRCG i gcomhairle leis na comhlachtaí seo a leanas, chun cúnamh leis an 

gcinnteoireacht agus le breithniú an ghlantairbhe chomhshaoil, maidir le tionchar na hola 

easraithe. 

 An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Mara; 

 An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil; 

 An tÚdarás Cosanta Iascaigh Mara; 

 An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil; 

 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra; 

 na húdaráis áitiúla ábhartha; agus 

 údaráis chuanta ábhartha. 

3.2.2 Úsáid fo-mhuirí 

Is féidir easróir a chur ar sceití fo-mhuirí, go háirithe mar a mbíonn cailliúint fhéideartha ar 

rialú tobair i gceist a bhaineann le hoibríochtaí taiscéalaíochta nó táirgthe ola amach ón 

gcósta. Má bhaineann brú oiriúnach agus gás comhbhainteach leis an scaoileadh fo-mhuirí, 

soláthraíonn sé sin an tsuaiteacht agus an fuinneamh measctha chun éascú do ghníomhaíocht 

easróra agus do chruthú braoiníní níos lú. Táthar tar éis instealladh easróra fo-mhuirí a 

fhorbairt mar uirlis chun easróir a chur ar scaoileadh ola agus gáis faoi ardbhrú, i gcásanna nár 

éirigh le bearta rialaithe foinse eile. 

Cuirtear an t-easróir ag ceann an tobair trí leas a bhaint as trealamh speisialaithe. Méadaítear 

leis sin éifeachtúlacht an chuir, agus laghdaítear leis toirt an easróra a bheidh de dhíth ar dhá 

nó trí oiread i gcomparáid le cur ar an dromchla. 

Ní bhreithneoidh IRCG údarú don instealladh easróra fo-mhuirí ach amháin sa chás inar chuir 

oibreoir an aonaid amach ón gcósta cás glantairbhe comhshaoil mionsonraithe i láthair don 

teicníci, ina bplean teagmhais maidir le sceitheadh ola. 

3.3 OIBRÍOCHTAÍ SPRAEÁLA 
Is féidir easróir a spraeáil ar ola shnámhach ó roinnt ardán; soithí, héileacaptair agus aerárthaí 

sciatháin dhobhogtha de mhéideanna éagsúla. Is é an aidhm le hoibríocht spraeála easróra ar 

bith an t-easróir a shil-leagan go cruinn ar an ola sceite chomh cothrom agus is féidir agus an 

ráta dáileoige easróra molta a ghnóthú.  

3.3.1 Méid braoiníní easróra 

Ba cheart go sil-leagfaí braoiníní easróra leis an gcóras in úsáid anuas ar an ola sceite le 

trastomhais tuairim ar 0.4 go 0.7 mm, cosúil le báisteach éadrom. Is dócha go séidfí braoiníní 

easróra níos lú amach óna sprioc leis an ngaoth, agus d’fhéadfadh braoiníní easróra níos mó ná 

tuairim ar 1 mm ar thrastomhas gabháil trí shraitheanna ola níos tanaí agus a bheith caillte san 

uisce. 
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3.3.2 Ráta cóireála molta 

Is ionann gnáthráta curtha an easróra atá molta agus 1 pháirt amháin den easróir in aghaidh 

idir 20 agus 25 pháirt den ola sceite. D’fhéadfadh sé sin a bheith deacair sa 

ghnáthchleachtadh chun é sin a bhaint amach óir nach féidir tiús na hola snámhaí a mheasúnú 

go cruinn. Is minic a thoimhdítear meántiús 0.1 mm den tsraith ola, cé go bhféadann an tiús 

iarbhír a bheith éagsúil thar réimse leathan (idir níos lú ná 0.0001 mm agus os cionn 1 mm) 

thar achair ghearra.  Bíonn cásanna ródháileoige agus tearcdháileoige logánaithe 

dosheachanta nuair a spraeáiltear an t-easróir. 

3.3.3 Cumais na gcóras spraeála easróra éagsúil 

Teastaíonn pleanáil agus oiliúint chun úsáid rathúil a bhaint as easróirí. Is tasc speisialaithe é 

spraeáil chruinn an easróra anuas ar ola ó aerárthaí (héileacaptair nó aerárthaí sciatháin 

dhobhogtha) ag airde íseal óna dteastaíonn oiliúint agus taithí. Caithfear oiliúint a chur ar 

chriúnna na soithí deise in úsáid shábháilte agus éifeachtach an easróra. Teastaíonn eagrúchán 

agus cumarsáid maith idir roinnt grúpaí daoine ó oibríocht rathúil curtha easróra.  

Spraeáil easróra ó shoithí 

Caithfear leas a bhaint as córas spraeála easróra oiriúnach ó shoithí. Is féidir roinnt easróirí a 

spraeáil arna gcaolú le huisce agus níor cheart leas a bhaint as easróirí eile ar an gcaoi sin. Is 

minic a bhíonn córais spraeála comhdhéanta de ghéaga spraeála fada atá feistithe le soic 

iolracha, agus is féidir iad a fheistiú ag suíomhanna éagsúla ar an long (ceann, lár báid nó 

deireadh). Bíonn córais le soic aonair ar fáil freisin. 

Beidh tionchar díreach ag luas an tsoithigh ar thiúchan an easróra á chur ar an ola; dá ghasta 

luas an bháid is ea is ísle tiúchan an easróra agus droim ar ais (Merlin et al., 1989) Braithfidh an 

luas beacht ar roinnt fachtóirí, acu is iondúil go mbeidh sé laistigh den réimse idir 1 – 10 

muirmhíle. Gnáthráta curtha a bheadh idir 5-20 m3/km2 (tuairim ar 5-20 galún SAM in aghaidh 

an acra). D’fhéadfadh geábha athfhillteacha a bheith de dhíth ar roinn limistéar chun easrú na 

stráicí ola níos tibhe a áirithiú. 

Caithfear oibríocht easróra ar bith a threorú ar an gcuid is tibhe den leo (ciumhais tosaigh) 

agus gan í a threorú ar na limistéir níos tanaí le loinnir ildathach ar dhath an airgid iontu. Is 

amhlaidh nuair a aimsítear an chuid is tibhe den leo, ar minic le cuidiú ón aerfhaireachas é, ar 

cheart cur chuige dréimire nó fiarlánach a ghlacadh leis an ola níos tibhe a spraeáil. 

Spraeáil easróra ó aerárthaí sciatháin dhobhogtha 

Tá roinnt córas ann do spraeáil an easróra ó aerárthaí sciatháin dhobhogtha. Áirítear leo sin 

cur scairdbhunaithe, de thoirt ard (ca. 15,000 lítear de thoilleadh) lena mbaineann umair 

inmheánacha, caidéil agus spraebharra chun leacht an easróra a sheachadadh. 

D’fhonn sil-leagan cruinn an easróra ar an ola dhoirte a áirithiú, caithfear spraeáil an easróra a 

stiúradh ó airde íseal. Ba cheart go mbeadh an luas spraeála chomh híseal agus is ceadmhach 

le hoibriú sábháilte an aerárthaigh. Le linn spraeáil an easróra, ní féidir leis an gcriú san 

aerárthach spraeála suíomh na bpaistí ola níos tibhe a shainaithint go cruinn. Teastaíonn an 

dara haerárthach níos lú ag eitilt ag airde 400 nó 500 troigh chun an t-aerárthach spraeála a 

threorú ar an ola le spraeáil, agus treoracha a thabhairt; “castar spraeáil air” agus “castar 

spraeáil as” ag na heatraimh iomchuí. 

Instealladh easróra fo-mhuirí 
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Táthar tar éis córais insteallta easróra fho-mhuirí a fhorbairt i dteannta le córais chaidhpeála 

agus choimeádta chun freagairt ar chailliúint fhéideartha an rialaithe ar thoibreacha. 

Ceadaítear do rátaí rialaithe curtha easróra leis an instealladh easróra fo-mhuirí, le ráta 

teagmhála éifeachtúil i gcomparáid le cur ar an dromchla. Is idir 1 pháirt amháin d’easróir in 

aghaidh 100-200 páirt ola a bheidh ráta curtha fo-mhuirí den easróir. 

Baineann ionú inoibritheachta níos forleithne leis an instealladh easróra fo-mhuirí freisin i 

ndáil le staid na farraige, agus is féidir é a oibriú istoíche agus le linn drochléargais. 

3.3.4 Gnéithe sláinte agus sábháilteachta d’úsáid easróra 

Má bhaintear leas ceart as agus má chloítear leis na dea-nósanna imeachta oibriúcháin agus 

má bhíonn an Trealamh Cosanta Pearsanta ceart ar dhuine; níor cheart go mbainfeadh riosca 

ar bith le hoibríochtaí spraeála easróra do shláinte na n-oibreoirí trealaimh spraeála agus na 

bhfreagróirí eile. Is mó an riosca neamhchosanta nuair bhítear á chur ó shoithí i gcomparáid 

leis na córais aerga. Áirítear leis an trealamh cosanta pearsanta inmholta d’oibreoirí ar 

shoitheach; culaith neamh-thréscaoilteach, gaireas snámhachta pearsanta nó seaicéad 

tarrthála, gloiní agus lámhainní friotaíocha in aghaidh ceimiceán, cosantóirí cluas (agus an t-

innealra adhainte), buataisí le bairbín cruach agus análaitheoir. Ba cheart go nífí deiceanna 

soithí le sáile má shéidtear roinnt easróra ar bord, óir go n-éiríonn siad fíorshleamhnach leis an 

easróir. 

Ba chóir do bhreathnóirí trealamh cosanta pearsanta iomchuí a chur orthu freisin má bhíonn 

siad in aice le hoibríocht spraeála easróra, cé gurb iondúil gur féidir neamhchosaint breathnóirí 

a íoslaghdú trí ghaireacht don spraeáil a sheachaint. Is iondúil go spraeáiltear an t-easróirí ar 

ola sceite achar maith ón gcladach, agus ní bheidh an pobal i gcoitinne nochta do sprae an 

easróra. 

3.4 FAIREACHÁN AR ÉIFEACHTACHT 
Ba chóir go ndéanfaí faireachán ar éifeachtacht na hoibríochta spraeála easróra chun easrú na 

hola sceite a áirithiú.  

Bíonn fearais tástála allamuigh ar fáil chun tásc a thabhairt faoin dóchúlacht go n-éireoidh le 

húsáid an easróra. Ba cheart tástáil spraeála an easróra ar an ola sceite a dhéanamh sula 

gcuirtear tús le hoibríochtaí iomlána.  

3.4.1 Meastachán ar éifeachtacht easróra leis na súile 

Teastaíonn dálaí radhairc mhaithe ón mbreathnóireacht amhairc. Is le húsáid rathúil an easróra 

a ghinfear aistriú na hola sceite isteach sa cholún uisce mar steall nó scaird le dath donn 

éadrom (café au lait), a imíonn ó radharc go mall de réir mar a chaolaítear an ola easraithe 

isteach san uisce. B’fhéidir nach gcruthófaí an steall ola easraithe go láithreach óir go 

dteastaíonn oibriú na dtonnta chun an ola easróir-chóireáilte a easrú. Is amhlaidh dá réir nach 

gciallaíonn easpa steille láithrí nach bhfuil an t-easróir ag feidhmiú go héifeachtach. 

D’fhéadfadh an steall ola easraithe imeacht le sruth faoi fhuílleach na hola ar bharr na farraige 

agus imeacht ón radharc. Beidh steall le dath an bhainne ann mura ndearna an t-easróir 

teagmháil leis an ola nó má rith sé chun srutha ó ola fhíorshlaodach nó fhíoreiblitheach.  

3.4.2 Prótacal SMART 

Ba é Garda Cósta SAM (USCG) agus dreamanna eile a d’fhorbairt an prótacal SMART 

(Faireachán Speisialta ar Theicneolaíochtaí Freagartha Feidhmeacha). Is é cuspóir an 

fhaireacháin sin éifeachtacht oibríochtúil chur an easróra a bhreithniú agus cinneadh a 

dhéanamh an bhfuil sé ag obair nó nach bhfuil. Ní hé an aidhm leis faireachán a dhéanamh ar 
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thionchar na hola easraithe. Baineann trí shraith le SMART, agus tugtar faoi deara nach 

mbaineann siad le sraitheanna freagartha a úsáidtear sa phleanáil teagmhais. 

Sraith I Faireachán leis na súile (faoi mar a tuairiscíodh san fho-alt roimhe seo). 

Sraith IIMeascán den fhaireachán leis na súile agus foirne ar an uisce ag stiúradh faireacháin 

fhíor-ama ar an gcolún uisce (ach leas a bhaint as fluaraiméadar) ag doimhneacht 

shingil le bailiú sampla uisce le haghaidh anailíse níos déanaí. 

Sraith III Cuirtear leis an bhfaireachán uisce Shraith 2 chun éilimh faisnéise an 

teagmhais a shásamh. D’fhéadfaí a áireamh leis sin faireachán ag doimhneachtaí 

iolracha (ach leas a bhaint as fluaraiméadar) agus tomhais cháilíochta uisce nó samplaí 

uisce níos fairsinge a thógáil. 

Baintear leas as fluaraiméadar chun fluaraiseacht ultraivialaite den ola ar an uisce a thomhas. 

Is mar theicníc chomparáideach a bhaintear leas as fluaraiseacht ultraivialaite de réir an 

phrótacail SMART. Déantar an comhartha fluaraiseachta ultraivialaite ag doimhneachtaí uisce 

éagsúla a thomhas ag suíomhanna (i) nach bhfuil ola ar bith i láthair ar bharr na farraige iontu 

(cúlra), (ii) ina bhfuil ola le fáil ar bharr na farraige (easrú nádúrtha), agus (iii) mar ar spraeáladh 

an ola le heasróir le déanaí (easraithe go ceimiceach). Tásctar le comharthaí fluaraiseachta 

ultraivialaite i bhfad níos airde ó shuíomhanna faoi ola chóireáilte le heasróir i gcomparáid leis 

an gcúlra nó faoi ola neamhchóireáilte gur easraíodh an ola isteach san uisce. Ba chóir samplaí 

den uisce ina bhfaightear ola easraithe a thógáil d’fhonn an comhartha fluaraiseachta 

ultraivialaite a chalabrú, ach ní féidir leis an bhfluaraiseacht ultraivialaite sna himthosca sin a 

bheith cainníochtúil toisc nach ndéantar tomhais ach amháin i gcodán beag den uisce ina 

bhfaighfí ola easraithe. 

Bíonn solúbthacht agus inoiriúnaitheacht ríthábhachtach don rath le linn freagartha do 

sceitheadh. Feidhmíonn go leor fachtóirí mar threoir don phlean samplála cosúil le 

hinfhaighteacht an trealaimh agus an phearsanra, dálaí ar an láthair, agus an deis le tapú chun 

easróir a chur. Is é an t-éileamh ar sholúbthacht maidir le dearadh, iarracht agus imscaradh 

mear na samplála (b’fhéidir trí leas a bhaint as soitheach deise) a fhéadann dul i bhfeidhm ar 

chineál nó ar mhéid an fhaireacháin. Féadann sé a bheith deacair soitheach a shlógadh isteach 

i gcrios ina ndearnadh spraeáil ón aer, óir gur féidir leis an steall easraithe scaradh ó fhuílleach 

na hola snámhaí agus gur deacair í a aimsiú. Is éifeachtaí an faireachán sin ar spraeáil ó shoithí, 

ach bíonn dúshláin ann go fóill. Sna cásanna ina ndéantar an cur príomha ó chórais aerga, 

d’fhéadfaí faireachán ar an uisce faoi éifeachtacht oibríochtúil leanúnach ar shíonchaitheamh 

na hola a dhéanamh le córas spraeála ó shoitheach, a bheidh saintiomanta don chuspóir sin. 
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4 LEABHARLIOSTA 

Tá réimse leathan foilseachán ann lena gclúdaítear gach gné de ghníomhaíocht agus 

d’oibríocht an easróra. Soláthraítear rogha díobh sa mhéid seo a leanas. 

4.1 GINEARÁLTA 
EMSA Manual on the Applicability of Oil Spill Dispersants (2009) 

http://www.emsa.europa.eu/technical-ppr/item/719-manual-on-the-applicability-of-oil-

spill-dispersants.html 

IMO Dispersant Guidelines (2019) 

Cuid I – "Basic information on dispersants and their application" 

Cuid II – "Template for national policy for the use of dispersants (for surface application)" 

Cuid III – "Operational and technical sheets for surface application of dispersants" 

Cuid IV – "Sub-sea dispersant application" 

IPIECA-IOGP Dispersants: surface application (2016) 

http://www.ipieca.org/resources/good-practice/dispersants-surface-application/ 

IPIECA-IOGP Dispersants: subsea application (2016) 

http://www.ipieca.org/resources/good-practice/dispersants-subsea-application/ 

4.2 TREOIR OIBRIÚCHÁIN 
CEDRE Using dispersant to treat oil slicks at sea - Airborne and shipborne treatment (2005) 

http://wwz.cedre.fr/en/Resources/Publications/Operational-Guides/Dispersant 

OSRL Dispersant Application Field Guide (2015) 

https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-field-guide/ 

OSRL Vessel Dispersant Application Field Guide (2015) 

https://www.oilspillresponse.com/technical-library/vessel-dispersant-application-field-guide/ 

4.3 FAIREACHÁN AR ÉIFEACHTACHT 
OSRL Dispersant Application Monitoring Field Guide Tier I Visual Observation (2105) 

https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-monitoring-field-

guide---tier-i-visual-observation/ 

OSRL Dispersant Application Monitoring Field Guide Tier II and III (2015) 

https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-monitoring-field-

guide---tier-ii-and-iii/ 

IPIECA-IOGP At-sea monitoring of surface dispersant effectiveness (2015) 

http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/at-sea-monitoring-of-surface-

dispersant-effectiveness-oil-spill/ 

 

 

 

 

 

http://www.emsa.europa.eu/technical-ppr/item/719-manual-on-the-applicability-of-oil-spill-dispersants.html
http://www.emsa.europa.eu/technical-ppr/item/719-manual-on-the-applicability-of-oil-spill-dispersants.html
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/dispersants-surface-application/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/dispersants-subsea-application/
http://wwz.cedre.fr/en/Resources/Publications/Operational-Guides/Dispersant
https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-field-guide/
https://www.oilspillresponse.com/technical-library/vessel-dispersant-application-field-guide/
https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-monitoring-field-guide---tier-i-visual-observation/
https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-monitoring-field-guide---tier-i-visual-observation/
https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-monitoring-field-guide---tier-ii-and-iii/
https://www.oilspillresponse.com/technical-library/dispersant-application-monitoring-field-guide---tier-ii-and-iii/
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/at-sea-monitoring-of-surface-dispersant-effectiveness-oil-spill/
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/at-sea-monitoring-of-surface-dispersant-effectiveness-oil-spill/
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Cáipéis faoi rialú: Is cáipéis faoi rialú an cháipéis seo. Is í Rannóg 

Ullmhachta, Freagartha agus Pleanála Gharda 

Cósta na hÉireann a dhéanann aon athbhreithniú 

agus leasú a fhaomhadh. 

Aiseolas: Má tá aiseolas agat faoin gcáipéis seo, seol é 

chuig IRCGDIVISION@dttas.gov.ie, ionas gur 

féidir é a bhreithniú sa chéad athbhreithniú eile 

den phlean seo. 

Séanadh: Cé go ndearnadh gach uile chúram agus dícheall 

cuí agus an fhaisnéis seo á baint, á hanailísiú agus 

á cur i dtoll a chéile, ní thugann Garda Cósta na 

hÉireann aon ghealltanas go bhfuil an fhaisnéis 

arna cur ar fáil saor ó locht.  

2020 bliain a fhoilsithe 

Garda Cósta na hÉireann 

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

Lána Líosain 

Baile Átha Cliath 

D02 TR60. 

Tá an doiciméad seo ar fáil freisin ar ár láithreán gréasáin: 

http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg 

mailto:IRCGDIVISION@dttas.gov.ie
http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg


 

 

 

 


