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När oljan var övertäckt med
fiber blandade sig tvã smaba
tar i leken. Mellan smaba
tarna släpade en tral där den
oljeindränkta fibern samlades
upp.

att hindra oljan att breda ut
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Svensk upfinning imponerade pa FN-giipp

Fiber st ‘ar oljekatastrof
Om vi bara
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Den här bekampningstek
niken med fiber är verkligen
imponerade. Sverige är ett fö
regängsland mom detta om
râde. Det är verkligen ingen
tillfällighet att denna tvãvec
korskurs av IMCO, ett inter
nationelit rnarint samarbets
organ i FN-regi, har forlagts
till Sverige.
Mycket imponerande!
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SUGER UPP
Donna fiber suger
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• Bogserfartygel sprutar ut “petro-fiber’.
syns en av smibitarna som drar ir1en.
grader.
Därefter lyfte en kran upp he- en upphettning till 100
framgäng
en
var
övningen
Att
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la trâlen
gick inte att ta miste pa. Det
ling.
idel glada miner pa kajen.
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Aiyers
meluppfinning i samarbete
Sverige kommer att göra
lan ett vellinge- och ett götestora affärer med donna tek
sig och borgsforetag.
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DEMONSTRATION
Det hade samlats mycket folk
längst ute i Oljehamnen for
att följa Malmö brandkârs de
monstrationen av hur man
bekampar oljeutslapp i Sve
rige.
Med megafon i handen berät
tade hamnkapten Lars-Olof
Skoglund vad som hände ute
pa hamnbassängens vatten.
IMCO-delegaterna följde med
spänt intresse den välregisse
rade övningen.
Mitt i hamnbassangen slappte
man Ut olja, motsvarande en
fotbolisplan i ytstorlek.
Ett bogserfartyg gick ut och
begjöt oljan med “petrofiber”.
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