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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ratkaisu jopa kaikkein vaikeimmin puhdistettaviin ympäristöihin 
Matalainjektiokäsittely: petrolin saastuttama kosteikko 

 

Vuotava maanalainen putki oli saastuttanut puustoisen kosteikon petrolilla Kaakkois-Massachusettsissa sijaitsevan asutusalueen 

lähettyvillä. Koska petrolin katku oli hyvin vahva, oli selvää, että soinen maaperä oli petrolin kyllästämä. Eräs taho suositteli kaiva-

maan alueelta kaiken saastuneen maa-aineksen ja kuljettamaan sen ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. 

 

Maanomistaja oli osavaltion ympäristönsuojeluviranomaisen tarkkailussa, joten hän päätti kysyä neuvoa MicroSorbilta. Yhtiön insi-

nöörit ehdottivat tilanteeseen vaihtoehtoista ratkaisua, jossa maata ei tarvitsisi lainkaan kaivaa. Heidän mielestään oli järkevää käyt-

tää pintakäsittelyyn Ultra-Archaea-arkeoneja sekä pohjaveden puhdistukseen kierrätysjärjestelmää. Tämä oli ensimmäinen kerta, 

kun Massachusettsin ympäristönsuojeluviranomaiset antoivat luvan käyttää puhdistukseen mitään Ultra-Archaean kaltaista tuo-

tetta. 

 

Vahva petrolin haju oli hävinnyt jo 24 tuntia Ultra-Archaea-käsittelyn jälkeen. MicroSorbin insinöörit olivat suunnitelleet tekevänsä 

vertailutestin, jossa he jättivät suoalueen toisen pään käsittelemättä ja levittivät arkeoneja alueen toiseen päähän. Kuitenkin kuuden 

viikon jälkeen laboratoriotulokset osoittivat, että käsittelyssä käytetyt mikrobit olivat levinneet saasteen perässä koko kosteikon 

alueelle puhdistaen sen petrolista. 

 

Pohjaveden kierrätysjärjestelmällä puhdistettiin noin 160 miljoonaa litraa vettä, ja vedestä erotettiin noin 143,830 litraa petrolia. 

Aluksi kokonaisöljyhiilivetyjen kokonaistaso oli 310 000 ppm, mutta vuoden päästä se oli enää 21 400 ppm. Viiden vuoden kuluessa 

koko kosteikko oli palautunut hyvinvoivaksi, hedelmälliseksi metsämaaksi. Alueen kotoperäinen ekosysteemi elpyi ja saastetasot 

laskivat tunnistettavaa tasoa matalammiksi. 

  

Petrolin saastuttama kosteikko ennen Ultra-Archaean levitystä. 

Käsittelyn jälkeen – maaperää ei tar-

vinnut poistaa. 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ratkaisu jopa kaikkein vaikeimmin puhdistettaviin ympäristöihin 
Mikrobien levitys avokaivantoon: vuotavat säiliöt maan tasossa ja putket maan alla 

 

Maan tasossa olleista säiliöistä ja maanalaisista putkista vuotaneet lentopetroli, dieselöljy ja bensiini olivat saastuttaneet Michiganin 

Bay Cityssä sijaitsevan öljy-yhtiö BP:n käytössä olleen alueen. Paikalla tehtyjen kaivausten jälkeen tarvittiin puhdistustoimenpiteitä, 

jotta saasteet eivät leviäisi läheiselle kosteikolle ja Saginaw-jokeen. MicroSorbin insinöörit auttoivat paikallisen yrityksen työnteki-

jöitä suunnittelemaan puhdistustoimenpiteet tarjoamalla heille koulutus- ja konsultointipalveluja. Ultra-Archaea-arkeoneja levitet-

tiin pintamaaperään, sekoitettiin maa-ainekseen ja injektoitiin maahan poraamalla. Puhdistusprosessin seuraamista varten asennet-

tiin tarkkailukaivot. Michiganin ympäristöviranomaisten luvalla Michiganjärveen vuotaneen suuren öljykalvon puhdistamiseksi mik-

robeja levitettiin myös järven pintavesiin. Ultra-Archaea toimi avainasemassa saastuneen alueen ja lähiympäristön täydellisessä 

puhdistuksessa. Onnistuneen puhdistuksen ansiosta kiinteistöön rakennettiin uusi yritysalue. 

 

 

Diesel ja bensiini olivat saastuttaneet Massachusettsissa sijaitsevan alueen. Kiinteistön omistajat aloittivat kunnostuksen kaivauk-

silla, mutta vaihtoivat menetelmää kaivausten kalliin hinnan vuoksi. Omistajat valitsivat ratkaisuksi yllä havainnollistetun BioFarm-

käsittelyn. Tämän lisäksi Ultra-Archaea-arkeoneilla puhdistettiin vesisäiliöihin kerättyä vettä juomavedeltä vaadittavalle tasolle, ja 

käsitelty vesi palautettiin pohjaveteen. Ainutlaatuisella paikallisella ratkaisulla onnistuttiin kunnostamaan 30 vuotta vanhan vuodon 

saastuttama alue, jota edes kotoperäiset mikrobit eivät olleet kyenneet tässä ajassa puhdistamaan. 

 

  

Saastunutta maaperää puhdis-

tettiin paikallisella injektoinnilla, 

mikrobien levityksellä avo-

kaivantoon sekä muualla sekoi-

tetun maa-aineksen yhdistämi-

sellä paikalliseen maaperään. 

MAHDOLLINEN: RIIPPUU 

KOHTEESTA 

RUUVISEKOITIN 

(SEKOITUS) 

KÄSITELTY 

MAA-AINES 

KOHTEESTA RIIP-

PUVA PINTA-ALA JA 

SYVYYS 

(JAETTU SOLUIHIN 

LISÄKÄSITTELYÄ 

VARTEN) 

BIOFARM-JÄRJESTELMÄ 

KÄSITELTY (PUHDAS) 

MAA-AINES 

PALAUTETAAN 

KAIVANTOON 

RAVINTEIKKAANA 

BIOFARM-JÄRJESTELMÄSSÄ MAA-AINEEN VOI: 

1) SEKOITTAA SÄÄNNÖLLISESTI 

2) KYLLÄSTÄÄ BIOKÄSITTELYÄ NOPEUTTAVILLA AINEILLA 

3) PEITTÄÄ KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ KASVIHUONEILMIÖN AIKAANSAA-

MISEKSI 

4) KASTELLA AUTOMAATTISESTI OPTIMAALISEN SATURAATION YLLÄ-

MIKROBI-

KONSOR-

TIO 

SUMUTUSJÄR-

JESTELMÄ 

SYÖTTÖSIILO 

SAASTUNUT ALUE 

(JAETTU SOLUIHIN 

KAIVAUKSIA 

VARTEN) 

KAIVETTU 

MAA-AINES 

PUHDAS KARKEA- 

AINES (KIVET JNE.) 

PALAUTETAAN 

KAIVANTOON 

SEULONTA-ASEMA 

KÄSITTELYYN 

MENEVÄ HIENOJA-

KOINEN AINES 

MICROSORB INTERNATIONAL, LLC 
111 SUMMER STREET, SCTIUATE, MASSACHUSETTS, 02066 

PÄIVÄYS: 29.10.2017 

EI MITTAKAAVASSA 

TIEDOSTO: KAAVIO LAATINUT: JAS 

MAAPERÄN PUHDISTUS JA KUNNON PALAUTUS BIOMENETELMÄLLÄ 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ratkaisu jopa kaikkein vaikeimmin puhdistettaviin ympäristöihin 
Sekoitus, asettuminen, suihkutus: Mega Borg -öljytankkerin räjähdys ja Galvestoninlahden öljyvuoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noin kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Mega Borgin räjähtämisestä syntynyt öljylautta oli saatu puhdistettua, tapahtui toinen vakava 

öljyvuoto erään tankkerin törmättyä kahteen proomuun Galvestoninlahdella. Törmäysten seurauksena lähes kaksi miljoonaa litraa 

raskasta öljyä vapautui veteen. Veden voimakas virtaus sai öljyvuodon leviämään nopeasti laajalle alueelle marskimailla – myös ää-

rimmäisen herkille, suojelluille muuttolintujen pesimäalueille. 

 

Ultra-Archaea-arkeonit voidaan levittää suoraan herkille vuorovesivyöhykkeille, rantakaistaleille, ja marskimaille vaarantamatta alu-

een eläimistöä ja kasvistoa. Itseasiassa, mikrobit eivät ainoastaan käytä hiilivetysaastetta ravinnonlähteenään, vaan saasteen hajot-

tamisen sivutuotteina syntyvät rasvahapot myös ravitsevat heinäkasveja edistäen niiden uudistumista. Ultra-Archaea-arkeoneilla 

käsitelty marskimaa alkoi toipua hedelmälliseksi, hyvinvoivaksi ekosysteemiksi jo kuudessa viikossa. Sen sijaan verrokkina käytetyn 

alueen kuolleet, puhdistamattomat heinät eivät alkaneet kasvaa uudelleen, eivätkä eläimet palanneet alueelle. 

 

  

Meksikonlahdella suoritettiin valtava puhdistusoperaatio, kun 

Mega Borg -öljytankkeri räjähti, ja miljoonia litroja öljyä valui me-

reen. Yhdysvaltain rannikkovartiosto sekoitti Ultra-Archaea-arkeo-

neja veteen ja suihkutti seosta syntyneen öljylautan pinnalle yli 80 

km päässä Texasin rannikosta avomerellä. Tämä oli ensimmäinen 

kerta, kun viranomaiset antoivat luvan käyttää Ultra-Archaean kal-

taista tuotetta avomerellä. Mikrobit onnistuttiin levittämään te-

hokkaasti, ja lopputulosta pidettiin suurena menestyksenä. 

Ultra-Archaea-arkeonit eivät ainoastaan puhdista 

saasteita, vaan ne myös vauhdittavat luonnollista 

elpymisprosessia. 

Galvestoninlahden marskimaat: 

Käsittelemätön alue verrattuna 

Ultra-Archaea-arkeoneilla käsitel-

tyyn alueeseen. 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ratkaisu jopa kaikkein vaikeimmin puhdistettaviin ympäristöihin: 
Maanalaisen veden ja pohjaveden puhdistus: Pintakäsittelyn lisäksi Ultra-Archaea-arkeoneja voidaan käyttää injek-

tiokaivoissa sekä matalissa injektioissa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uponneen öljyn biopuhdistus: Ultra-Archaea-arkeonit voidaan levittää uponneeseen öljyyn injektoimalla ne proomulle 

rakennetun järjestelmän avulla. 
 

 
 

  

KANSI 

NAARASLIITIN 

INJEKTIOKAIVO 

(HALKAISIJA: 2–5 CM) 

30–46 CM BETONITIIVISTE 

30–46 CM BENTONIITTITIIVISTE 

HIEKKAA 

MAHDOLLISIMMAN SUURI 

SEULAPUTKI 

TULPPA KAIVON POHJALLA 

PAINEINJEKTIOKAIVO 
EI MITTAKAAVASSA 

MAAPERÄN KÄSITTELY: 

1,5 M SEULA, JONKA YLÄOSA ON 0,6 M 

SAASTUNEEN MAA-AINEKSEN YLÄPUOLELLA 

 

VEDEN PUHDISTUS: 

1,5 M SEULA, JONKA YLÄOSA ON SAMALLA 

TASOLLA KUIN POHJAVESI KORKEIMMILLAAN 

MICROSORB ENVIRONMENTAL PRODUCTS 11/99 

PROOMU N. 9 M X 4,5 M ILMAKOMPRESSORI 

TAI 

HAPPIGENERAATTORI 

SEKOITUSSÄILIÖ 

(MIKROBIT JA 

RAVINTEET) 

INJEKTOINTIPUTKISTO 

KENTÄN MÄÄRITYS 

TERVAMATTO TAI UPONNUT ÖLJY 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ratkaisu jopa kaikkein vaikeimmin puhdistettaviin ympäristöihin: 
Horisontaalinen poraus pinnanalaisia injektioita varten rannikolla 

Saastuneille rannoille voidaan levittää Ultra-Archaea-arkeoneja tehokkaasti horisontaalisen porausjärjestelmän avulla. Järjestelmä 

minimoi ympäristölle aiheutuvan häiriön rajoittamatta pääsyä rannalle. 

 

Ultra-Archaea- ja BioFence-järjestelmä haavoittuvien ympäristöjen, kuten osterisärkkien, riuttojen ja suojärvien suojeluun 

Järjestelmää voidaan käyttää myös esteenä saastuneen venesataman ja avoimen veden välissä tai soveltaa muuhun vastaavaan 

tarkoitukseen. 

 

  

KUKIN PUTKI N. 3 M 

ÖLJYNKERÄYS JA 

-KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ 

PORAUSRIKI 

USEITA PUTKIA TILAN-

TEEN MUKAAN 

YLHÄÄLTÄ KUVATTU 

LAHTI 

HIEKKARANTA 

HORISONTAALINEN PORAUSRIKI 

ÖLJYNKERÄYS JA 

-KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ 

PARKKIPAIKKA 

PINNANALAINEN ÖLJYTASKU 

PUTKI ÖLJYNKERÄYSTÄ 

TAI MIKROBI-INJEKTIOITA VARTEN 

POIKKILEIKKAUS 

MICROSORB INTERNATIONAL, LLC 
111 SUMMER STREET, SCTIUATE, MASSACHUSETTS, 02066 

PÄIVÄYS: 17.4.2017 

EI MITTAKAAVASSA 

LAATINUT: JAS TIEDOSTO: RANTA 

ÖLJYNKERÄYS/-PUHDISTUS RANNALLA 

BioFence-järjestelmä käytössä 

Patentoitu BioFence-järjestelmä ilmastaa ve-
den ja levittää Ultra-Archaea-arkeonit. Järjes-

telmällä voidaan suojella suojärviä ja oste-
risärkkiä, puhdistaa pohjakerrostumia, nos-
taa pinnanalaista öljyä ja pumpata ilmaa ve-

teen. Samalla mikrobit levitetään hajotta-
maan öljyä. 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ratkaisu jopa kaikkein vaikeimmin puhdistettaviin ympäristöihin: 
Ultra-Archaea-puomit ja imukykyiset tuotteet 

Puomit ja imukykyiset tuotteet, joissa on Ultra-Archaea-arkeoneja, soveltuvat vuotojen torjuntaan ja jatkuvaan puhdistukseen. Kun 

puomeihin ja imukykyisiin tuotteisiin lisätään arkeoneja, niiden käyttöikä pitenee. 

 

Teollisen jäteveden puhdistus uudelleenkäyttöä varten 

Ultra-Archaea-arkeoneilla voidaan jätevedenkäsittelyssä puhdistaa saasteet, jotta poistovettä voidaan käyttää keinokastelussa ja 

muissa maatalouden prosesseissa. 

 

 

 

 

  

SATAMA 

VIRTAUKSEN SUUNTA 

PROOMU 

TANKKAUSLAITURI 

ÖLJYVUOTO/-KALVO 

PUOMIEN SISÄPUOLELLA 

PUOMI: 

PERINTEINEN TAI MICROSORB-PUOMI, 

JOHON ON LISÄTTY ARKEONEJA 

MIKROBEILLA KYLLÄSTETYT 

MICROSORB-IMUTUOTTEET 

MICROSORB INTERNATIONAL, LLC 
111 SUMMER STREET, SCTIUATE, MASSACHUSETTS, 02066 

PÄIVÄYS: 11.4.2017 

EI MITTAKAAVASSA 

LAATINUT: JAS 

SATAMAN PUHDISTUS PUOMEILLA 

TIEDOSTO: PUOMI 

ÖLJYKENTTÄ VESIALLAS 

ÖLJYN-/ 

VEDENEROTIN 

ÖLJYSÄILIÖ 

KERÄYS TYYPILLISESTÄ 

ÖLJYNPORAUSREIÄSTÄ 

ILMASTUS-

LAITTEET 

OTTOVESI 

MIKROBIEN LISÄYS 

OTTOVETEEN MANUAALISESTI 

POISTOVESI KEINOKASTELUUN 

MIKROILMASTUS 

KÄSITTELYALLAS 

MICROSORB INTERNATIONAL, LLC 
111 SUMMER STREET, SCTIUATE, MASSACHUSETTS, 02066 

PÄIVÄYS: 21.1.2017 

EI MITTAKAAVASSA 

LAATINUT: JAS 

TEOLLISEN JÄTEVEDEN PUHDISTUKSEN PROSESSIKAAVIO 

TIEDOSTO: ÖLJYKENTÄN ALLAS 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Vertaisarvioitu vertailututkimus kymmenestä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) 

kansallisen valmiussuunnitelman tuotelistassa (NCPPS) olevasta biopuhdistustuotteesta 
 

Meksikonlahden vuoden 2010 öljyonnettomuuden jälkeen öljy-yhtiö BP teki tutkimuksen EPA:n NCPPS-listan biopuhdis-

tustuotteiden tehokkuudesta raakaöljyn hajottamisessa yhteistyössä Louisianan osavaltionyliopiston ympäristötieteiden 

professorin, tohtori Ralph J. Portierin, kanssa. Kutakin tuotetta verrattiin luonnolliseen kotoperäisen mikroflooran ja hivenainei-

den aiheuttamaan biohajoamiseen Meksikonlahdessa. 

 

Tulokset: Ultra-Archaea suoriutui 

kilpailevia tuotteita tehokkaammin 

kaikissa testeissä. 
 

• Dieseleihin luettavat orgaaniset 

yhdisteet (DRO, C10–C28) vä-

henivät 99,8 %, öljyihin luetta-

vat orgaaniset yhdisteet (ORO, 
C20–C35) vähenivät 100 %, 

kokonaisöljyhiilivedyt (TPH, 

C10–C40) vähenivät 99,8 %, 

polysykliset aromaattiset hiili-

vedyt (PAH-yhdisteet) väheni-

vät 98,5 % ja alkaanit vähenivät 

99,9 %. 

• Ultra-Archaea vähensi erityisen 
herkästi leviäviä ja myrkyllisiä 

PAH-yhdisteitä huomattavasti 

(98,5 %). Keskimäärin muut yh-

deksän biopuhdistustuotetta 

vähensivät PAH-tasoja vain 37,9 

%. Toiseksi tehokkaimmalla tuot-

teella saavutettu vähennys oli 70 

prosentin luokkaa. 
 

Tärkeimmät ominaisuudet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analyyttinen tiivistelmä: Laboratoriotutkimus kaupallisten biopuhdistustuotteiden 

tehokkuudesta Meksikonlahden öljyonnettomuuden torjuntaan 

 

Ralph J. Portier, Ph.D, Louisianan osavaltionyliopisto, elokuu 2011. 

a) ”Tutkimus osoittaa, että öljyonnettomuu-
den toksikologisten vahinkojen minimoimi-

seen tarvitaan nopeutetulla biohajoami-

sella toteutettua puhdistusta.” 

 

b) ”Tutkimuksen loppuun mennessä havait-
tiin, että alkaanit olivat hävinneet lähes 

täysin, sillä 99,9 % alkaanien ainesosista oli 

hajonnut. PAH-yhdisteistä 98,5 % oli ha-

jonnut 12. viikon loppuun mennessä. Yh-

teensä noin 99,8 % säistyneestä raakaöl-

jystä – mukaan lukien sekä alkaani- että 

PAH-ainesosat – oli hajonnut.” 

 

c) ”Tutkimusajanjakson aikana Ultra-Archaea 

vähensi kymmenestä testatusta tuotteesta 

öljyn kokonaismäärää tehokkaimmin.” 

Saaste Viikko 

0 

mg/kg 

Viikko 12 

mg/kg 

keski-

määrin 

Viikko 12 

vähenty-

minen % 

Saaste Saaste Viikko 

0 

mg/kg 

Viikko 

0 

mg/kg 

Viikko 12 

mg/kg 

keski-

määrin 

Viikko 12 

mg/kg 

keski-

määrin 

Viikko 12 

vähenty-

minen % 

Viikko 12 

vähenty-

minen % 

Positiivinen verrokki 1: Hieman säistynyt 

raakaöljy, kotoperäisiä mikrobeja 

Positiivinen verrokki 2: Hieman säistynyt raa-

kaöljy, ravinteita lisätty, kotoperäisiä mikro-

beja 

Tuote A: Hieman säistynyt raakaöljy, ravin-

teita lisätty, kotoperäisiä mikrobeja, biokata-

lyytti 

Tuote B: Erittäin säistynyt raakaöljy, sisältää 

pinta-aktiivista ainetta 

Tuote C: Erittäin säistynyt raakaöljy, ravinteita Ultra-Archaea (tuote D): Erittäin säistynyt 

raakaöljy, ravinteita 

Tuote E: Hieman säistynyt raakaöljy, ravin-

teita lisätty 
Tuote F: Kohtalaisesti säistynyt raakaöljy, si-

sältää entsyymejä ja pinta-aktiivista ainetta 
Tuote G: Hieman säistynyt raakaöljy, sisältää 

entsyymejä ja pinta-aktiivista ainetta 

Tuote H: Hieman säistynyt raakaöljy, ravin-

teita lisätty, sisältää entsyymejä ja pinta-

huuhtelulisäainetta 

Tuote I: Hieman säistynyt raakaöljy, ravin-

teita lisätty, sisältää entsyymejä 
Tuote J: Hieman säistynyt raakaöljy, ravinteita 

lisätty, sisältää humushappoa, aminohappoja 

ja pinta-aktiivista ainetta 

Alkaanit Alkaanit Alkaanit 

Alkaanit Alkaanit Alkaanit 

Alkaanit Alkaanit Alkaanit 

Alkaanit Alkaanit Alkaanit 

PAHS = Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet 
TPH = total petroleum hydrocarbons, kokonaisöljyhiilivedyt (C10–C40) 

DRO = diesel range organics, dieseleihin luettavat orgaaniset yhdisteet, (C10–C28) 

ORO = oil range organics, öljyihin luettavat orgaaniset yhdisteet (C20–C35) 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Alkuaineet, joita Ultra-Archaea-arkeonit 

voivat käyttää ravinnonlähteinä: 

Mitä Ultra-Archaea voi puhdistaa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puhdistaa: hiilivedyt ja orgaaninen jäte Ei puhdista 

Akryylialdehydi 

Akryylinitriili 

Alkaanit 

Alkyyliaminioksidit 

Ammoniakki 

Aromaattiset yhdisteet 

Asenafteeni 

Bensiini 

Bentseeni 

Bifenyyli 

BTEX-yhdisteiden vähennys 

DDT 

Dieldriini 

Dieselöljyt 

Dietyleeniglykoli 

Diklooribentseeni 

Dioksiinit 

E.coli 

Eteenidikloridi 

Etyylibentseeni 

Fenoksiasetaatti 

Fenyyliurea 

Fluoranteeni 

Ftalaatit 

Ftalaattiesteri 

Glykoli 

Haarautuneet hiilivedyt 

Heksaani/hekseeni 

Heptaani 

Hydraulinesteet 

Ihmis- ja eläinperäinen jäte 

Isopreeni 

Jarrunesteet 

Jätevesi 

Kaatopaikan suotovesi 

Kasvimyrkyt 

Kasviöljyt (käytetyt) 

Ketonit 

Kloorattu fenoli 

Kloorattu hiilivety 

Klooratut liuottimet 

Klooribentseeni 

Kloorinaftaleeni 

Klordaani 

 

Kloroformi 

Kolibakteerit* 

Lakkasprii 

Leikkuuöljyt 

Lentopetrolit 

Levät* 

Meripolttoaineet 

Merkaptaani 

Metyleenikloridi 

Monoalkyylibentseeni 

MTBE: metyylitertiääributyylieetteri 

Naftaleenit 

Nitrofenolit 

Orgaaniset kasvimyrkyt 

Orgaaniset tuholaismyrkyt 

PAH-yhdisteet: Polysykliset aromaat-

tiset hiilivedyt 

Pentaani 

Petroli 

Pitkäketjuiset alkaanit 

Pitkäketjuiset alkeenit 

Polttoaineiden hiilivedyt 

Polttoaineiden öljyt #1–6 

Polyakryyliamidi 

Polysykliset aromaattiset yhdisteet 

Raakaöljy 

Rasva 

Saasteen aiheuttamat hajut 

Sec-alkyylibentseeni 

Selluloosan sivutuotteet 

Syanidi 

TCE: trikloorietyleeni 

Tetrakloorieteeni 

Trikloorietikkahappo 

TNT 

Tolueeni 

Trikloorietyleeni 

Tuholaismyrkyt 

Virtsa 

VOC-yhdisteet 

Voiteluöljyt 

Öljypohjaiset maalit 

Öljypohjaiset musteet 

Öljypohjaiset nesteet 

 

Synteettiset öljyt 

Suolat 

PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit) 

Raskasmetallit (epäorgaaniset) 

Radionuklidit 

Kromi, Cr (24) 

Elohopea, Hg (80) 

Lyijy, Pb (82) 

Arseeni, As (33) 

Uraani, U (92) 

Teknetium, Tc (43) 

Plutonium, Pu (94) 

Cesium, Cs (55) 

Strontium, Sr (38) 

Polymeroidut asfalteenit 

Erittäin liukenemattomat yhdisteet 

Typpi 

Fosfori 
Kalium 

Muut hivenalkuaineet 

*Ultra-Archaea-arkeonit vähentävät näitä tai 

hävittävät ne syrjäyttämällä. 

 

**Korkeat saastepitoisuudet saattavat tuhota 

osan tai kaikki mikrobeista. 

 

Sekoittaminen veteen voi olla tarpeellista. 

Ota Powdertechiin yhteyttä saadaksesi lisätie-

toa. 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ultra-Archaea-tuotteen hyväksynnät 
Ultra-Archaea-tuotteelle on myönnetty seuraavat hyväksynnät ja luvat: 
+ Massachusettsin vesivaroista vastaavan viranomaisen lupa käyttää tuotetta Bostonin jätevesien puhdistukseen 

+ Mississipin merellisistä luonnonvaroista vastaavan viranomaisen lupa käyttää tuotetta Mississipin osavaltiossa 

+ Floridan luonnonsuojeluviranomaisen lupa käyttää tuotetta merenpinnan alaisiin kohteisiin Floridan osavaltiossa 

+ Padovan yliopiston maatalousbioteknologian laitoksen hyväksyntä tuotteen käytölle EU:ssa 

+ Massachusettsin luonnonsuojeluviranomaisen lupa käyttää tuotetta viemärijärjestelmissä Massachusettsin osavaltiossa 

+ Michiganin luonnon laadusta vastaavan viranomaisen lupa käyttää tuotetta Michiganin osavaltion pintavesissä 

+ Yhdysvaltain rannikkovartiosto käytti Ultra-Archaea-arkeoneja Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n luvalla Meksikonlah-

della sattuneen öljytankkerin räjähdyksestä johtuneen vuodon puhdistukseen. 

+ Yhdysvaltain rannikkovartioston antama lupa liittovaltion ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavalle päällikölle harkita tuotteen 

käyttöä Meksikonlahden öljyonnettomuuden torjunnassa 

+ Massachusettsin Interstate 90 -tiestä vastaavan viranomaisen lupa käyttää tuotetta vuotojen torjuntaan 

+ Hyväksyttiin käytettäväksi Nakhodkan öljyvuodon torjunnassa Japaninmerellä 1997. 

+ Texasin osavaltion valtuutus käyttää Ultra-Archaea-arkeoneja raskaan öljyn torjunnassa haavoittuvilla marskimailla, vesilintujen ja 

muiden vesieläinten pesimäalueilla sekä avovesillä Galvestoninlahdessa 

+ Lakisääteinen hyväksyntä käyttää tuotetta seuraavissa Yhdysvaltojen osavaltioissa: Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, New 

York, Connecticut, Indiana, Pohjois-Carolina ja Georgia. 

+ Tuote on listattu Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) kansallisen valmiussuunnitelman tuotelistassa (NCPPS). 

 

Tietoa tuotteesta 
Ultra-Archaea on markkinoiden johtava arkeoniteknologia hiilivetyjen torjuntaan. Se on osa Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston 

(EPA) kansallisen valmiussuunnitelman tuotelistaa (NCPPS). Tutkimusten mukaan arkeoniseos on valmiussuunnitelman tuotelistan 

tehokkain biopuhdistustuote. Ultra-Archaea on ylivoimainen sekoitus luonnossa esiintyviä geenimuuntelemattomia, tauteja aiheut-

tamattomia arkeoneja ja niiden toimintaa tehostavia aineita. Tuotteen arkeonit hajottavat laajan valikoiman orgaanisia saasteita, 

mukaan lukien öljyn hiilivedyt sekä ihmis-, eläin- ja kasviperäiset jätteet (jätevesi, rasvat ja öljyt). Arkeonit myös vähentävät levää ja 

tauteja aiheuttavia mikrobeja (esim. kolibakteeri) kuluttamalla niiden ravinnonlähteitä. 

 

Parhainkaan mikrobiseos ei olisi tehokas ilman toimivaa levitystapaa, jolla mikrobit saadaan kosketuksiin saasteen kanssa. Ultra-

Archaea on kehitetty käytettäväksi hankalasti puhdistettavilla alueilla, joilla tarkkuus, suunnitelmallisuus ja kokemus ovat oleellisia. 

Useita valmiita menetelmiä on helppo soveltaa tilanteen mukaan, jotta puhdistus onnistuu mahdollisimman hyvin. 

 

Ultra-Archaean edut muihin biopuhdistustuotteisiin verrattuna 
Jotta saastuneiden alueiden biopuhdistus onnistuu mahdollisimman tehokkaasti, tarvitaan insinööritekniikan, geologian, ekologian, 

mikrobiologian, biokemian ja muiden alojen vankkaa tuntemusta SEKÄ ennen kaikkea markkinoiden tehokkain mikrobiseos. 

 

Powdertechin kautta käytössäsi on Ultratechin kokemus ja ratkaisut hiilivetyjen saastuttamien alueiden puhdistamiseen. Tiimimme 

auttaa sinua erityisesti heikosti hajoavien aineiden vuotojen torjunnassa sekä alueilla, joissa muut torjuntatoimenpiteet eivät tehoa 

tai ovat liian haitallisia luonnolle (esim. kosteikoissa, mangrovemetsissä, kivisillä rannikoilla jne.). 

 

Ultra-Archaea-tuotteessa on valtava määrä arkeoneja elintarviketurvallisessa, hivenainepitoisessa, kasvupohjana toimivassa kulje-

tusaineessa. Tuotteen arkeonisekoituksessa on yli sata mikrobilajiketta, jotka pystyvät hajottamaan useita erityyppisiä saasteita 

käyttämällä niitä ravinnonlähteenään. 

 

Arkeoneja pidetään planeettamme vanhimpina elävinä organismeina. Ensimmäisenä arkeonit löysi tohtori Carl Woesse 1970-luvulla. 

Arkeonit tunnetaan ekstremofiileinä eli eliöinä, jotka selviävät ja jopa menestyvät äärimmäisissä olosuhteissa, joissa elämän ei en-

nen uskottu olevan mahdollista (esim. tulivuoret, vedenalaiset hydrotermaaliset aukot ja korkean suolapitoisuuden omaavat alueet 

jne.). Nykyään tiedetään, että arkeoneja on kaikkialla ihmisten, eläinten ja kasvien elinympäristöissä. Niitä on suolistossamme ja 

ihollamme, maassa, vedessä – kaikkialla – ja ne ylläpitävät elämällemme tärkeitä toimintoja. 
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Ultra-Archaea®
 

Arkeoniteknologia 

hiilivetyjen biohajottamiseen 

Ultra-Archaean edut muihin biopuhdistustuotteisiin verrattuna (jatkoa edelliseltä sivulta) 
 

Ultra-Archaea-arkeonien tärkeimmät edut: 
+ TODISTETTU TEHOKKAIMMAKSI kaikkein kattavimmassa kolmannen osapuolen (Louisianan osavaltionyliopiston ja öljy-yhtiö BP:n) 

tekemässä biopuhdistustuotetutkimuksessa sekä useissa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa. 

+ Käyttökohde- ja asiakaskohtaisesti räätälöitävät, skaalautuvat ratkaisut. 

+ Useat tutkimukset osoittavat tuotteen olevan täysin turvallinen ympäristölle. Turvallista käyttää ihmisten, kasvien ja maa- sekä 

vesieläinten ympäristöissä. 

+ Täydellinen myrkkyjen puhdistus molekyylitasolla. Saasteita ei piiloteta tai siirretä, vaan ne hävitetään täysin. 

+ Kiihdyttää alkuperäisen mikrobipopulaation elvyttämistä. 

+ UltraTech on pisimpään toiminut biopuhdistusalan yritys, joka on mukana Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) kansalli-

sen valmiussuunnitelman tuotelistassa (NCPPS). 

+ Tuotekehitysryhmällä on vuosikymmenten kokemus tuotteen onnistuneesta käytöstä. Koulutus- ja konsultointipalvelut saatavilla. 

+ Akeonisekoitus (tuote ei siis pohjaudu bakteereihin, ravinteisiin tai entsyymeihin). 

+ Markkinoiden paras mukautuvuus erilaisiin olosuhteisiin (esim. lämpötila, pH-arvo, suolapitoisuus). 

+ Markkinoiden monipuolisin mikrobisekoitus (yli 100 lajiketta) sekä suurin mikrobipitoisuus grammaa kohti (saatavilla 5 mrd./g, 20 

mrd./g ja 100 mrd./g -pitoisuuksissa). Monipuolisuus ja suuri mikrobipitoisuus mahdollistavat pienenkin tuotemäärän tehokkuuden 

kohteissa, joissa kilpailevien valmistajien tuotteita jouduttaisiin käyttämään suurempia määriä useammin levitettyinä ja ilman ta-

keita toimivuudesta. 

+ Ravinnelisiä saatavilla tuotteelle. 

+ Mikrobisekoituksen aerobiset, anaerobiset ja fakultatiivisesti anaerobiset arkeonit selviytyvät monipuolisissa olosuhteissa mata-

lista korkeisiin happipitoisuuksiin. 

+ Joustava levitys (esim. kuivana, sekoitettuna tai ruiskutettuna). Saatavilla myös räätälöidyt ratkaisut. Levityksen voi usein tehdä 

paikan päällä, mikä vähentää puhdistuskäsittelyn kustannuksia. 

+ Ultra-Archaean viiden vuoden säilyvyysaika on pidempi kuin useimmilla vastaavilla tuotteilla. Koska tuote on jauhemuodossa, sen 

toimituskustannukset ovat edulliset (vrt. raskaisiin nestepohjaisiin tuotteisiin). 

+ Puhdistusprosessin sivutuotteina syntyy vettä, hiilidioksidia ja tärkeitä rasvahappoja, joita pieneliöt käyttävät ravinnonlähteinä. 

+ Hyväksytty useissa valtioissa. Yhdysvaltain rannikkovartioston suosittelema. 

 

Biopuhdistuksen yleiset edut: 
 • Ei vahingoita luontoa kuten perinteiset torjuntamenetelmät (esim. polttaminen, kaivaminen). 

• Voidaan levittää paikan päällä (in-situ-torjunta) tai muualla kuin vuodon tapahtumapaikalla (ex-situ-torjunta). Paikan päällä tapahtuva käsittely 

säästää luontoa, sillä maaperää, pohjakerrostumia tai vettä ei tarvitse siirtää. 

• Edullisempi kuin perinteiset torjuntamenetelmät. 

• Biopuhdistus on helppo tehdä paikassa kuin paikassa: puhdistustuotteen levitys vaatii vähemmän välineitä ja työtä. 

• Puhdistustoimenpiteet ovat yksinkertaisia ja helppoja opettaa työntekijöille. 

Powdertech Ltd Oy 
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