
OilEClear
Projektin kuvaus:

Projektin tärkein tavoite on täyttää kaikki nykyiset ja odotetut vaatimukset ja viranomaissäädökset, jotka 
koskevat öljyn pääsyä vesistöihin. OilEClear-järjestelmän ensi sijaisena kohderyhmänä ovat alukset sekä 
öljyn- ja kaasunporauslautat. OilEClear-projektin yhtiökumppanit ovat asettaneet tavoitteekseen kehittää 
merenkulku- ja öljyteollisuudelle tehokas pilssi- ja likaveden puhdistusjärjestelmä, joka laskee päästö-
veden hiilivetypitoisuuden (THC) alle 5 miljoonasosaan (ppm).

■■ Kaikissa aluksissa syntyy pilssivettä esimerkiksi kone
huoneen pesun yhteydessä, ilmankosteuden tiivistyessä 
ilmanvaihtojärjestelmässä ja rungon pikkuvuodoista sekä 
matkustajaalusten kansitiloissa. Pilssivesi koostuu vaihte
levasti erilaisista öljyistä ja rasvoista, happea kuluttavista 
aineista, orgaanisista ja epäorgaanisista aineista, kuten 
helposti haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC ja 
SVOCpäästöt) sekä epäorgaanisista suoloista ja metalleista. 

■■ Päästövesi (slop water) on yleistermi vedelle, joka sisältää 
hiilivetyä sekä mahdollisesti muita kemikaaleja ja jätteitä, 
jotka ovat peräisin öljyn ja kaasunporauslautoilta. Öljyn ja 
kaasunporauslauttojen päästövesimäärät Pohjanmerellä ovat 
arviolta yhtä lauttaa kohden 10 000 m3 vuodessa ja yhteensä 
päästöt voivat nousta jopa 300 000 m3:iin vuodessa. 

■■ Globaalien säädösten mukaan öljyä sisältävää vettä ei saa 
vapauttaa vesistöihin ilman kunnollista käsittelyä. Öljy
pitoisen päästöveden laskemista mereen säätelee Kansain
välinen merenkulkujärjestö (IMO: MARPOL, Annex 1), 
joka on asettanut päästöveden hiilivetypitoisuudelle (THC) 
15 ppm:n rajan. Rajan laskemista 5 ppm:ään on esitet
ty sekä Yhdysvalloissa että Australiassa. Pohjanmerellä 
OSPARyleissopimus asettaa päästöveden öljypitoisuus
rajan 30 ppm:ään. 

■■ OilEClearjärjestelmä erottelee emulsioituneen öljyn ja ve
den toisistaan käyttäen uutta kolmivaiheista erittelyä, jossa 
pääkomponentit ovat: 
 itsensä huuhtova ja säädeltävä elektrolyysikammio 
 yhdistetty saostuneiden ja kelluvien jäteöljyjen   
 erottelu yksikkö 
 räjähdyksen kestävä suunnittelu 
 kaasutiivissuunnittelu 
 haihtuvien kaasujen katalyyttinen käsittely    
 ilman saasteiden hillitsemiseksi 
 hiilivetypitoisuuden valvonta ja hälytyslaite, joka   
 pysäyttää päästöveden, jos saastepitoisuus on liian   
 korkealla 

■■ Päästöjen data ja toiminta tulee olemaan integroituna 
prosessikontrollin kanssa, joka ultraäänimittauksen avulla 
mittaa virran partikkelit ja automaattisesti kirjaa ja valvoo 
hiilivetypäästöjä (THC) UV-fluoriloisteesta. 

■■ Puhdistusprosessia hallitaan ja valvotaan päästöveden 
ultraäänimittauksella sekä UV-fluorisenssiin perustuvalla 
hiilivedyn (THC) automaattisella pilkkomis ja valvonta
järjestelmällä. 
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■■ OilEClear aloitettiin Westmatic Ab:n toimesta Ruotsissa, 
Arvikassa. Projekti saa rahoituksen Euroopan Unionin 7. 
puiteohjelmasta ”Research for SME”. 

■■ Projektin virallinen aloituspäivä oli 15.11.2012 ja projektin 
kesto on 24 kuukautta. Projektin etenemistä voi seurata 
internetsivulta www.oileclear.com.


