Basal olje- og bensinutskiller
Klasse l & klasse ll utskiller i hht NS-EN 858-1

Basal olje- og bensinutskiller

Klasse l & klasse ll utskiller i hht. NS-EN 858-1
Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og
oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at
tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet. Basal oljeutskiller kan leveres
som klasse l (koalescensutskiller), og som klasse ll utskiller i NS
(nominell størrelse) 3-30..

Klasse l koalescensutskiller

Klasse l utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg
restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.
Klasse ll utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg
restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.
Koalescensutskiller (klasse l) benyttes for å holde tilbake mekanisk
og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som dannes ved bruk
av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier.
Basal oljeutskiller leveres ferdig montert med kjegle eller topplate.
Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål, borepakninger er
oljebestandige i samsvar med NS-EN 858-1.

Klasse ll utskiller

Funksjon
Oljedråpenes størrelse og tetthet er avgjørende for oljeutskillerens
tilbakeholdelse. Lavere tetthet og større oljedråper er fordelaktig
for separasjonen. Ved gjennomstrømning av koalescensenheten
vil oljedråpene holdes tilbake og samle seg til større dråper som
etterhvert vil stige til overflaten.
Basal oljeutskiller kan utstyres med mekanisk lukkeventil som er
konstruert slik at utløpet stenges når oljelageret er fullt.
Lukkeventilen bør ikke benyttes dersom oljeutskilleren tilføres
overvann.
Sandfang
Det skal alltid anvendes et sandfang foran en oljeutskiller,
størrelsen dimensjoneres i henhold til NS-EN 858-2.
Alarm
Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm. Basal oljeutskiller
kan leveres med alarm som varsler ved maks oljelagtykkelse, høy
vannstand og behov for tømming av sandfang.
Prøvetaking
Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver fra
oljeutskilleranlegg. Basal oljeutskiller kan leveres med integrert
prøvetakingspunkt eller med separat prøvetakingskum.
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Inspeksjon
Tilsyn bør foretas en gang per måned i oppstartsperioden. Tilsyn
utføres uten nedstigning og følgende parametre bør kontrolleres:
• Slamnivå
• Innløpsarrangement
• Oljelager
		 - Ved oljesjikt over 15 cm foretas tømming
• Vannstandsnivå
		 - Høyt vannivå under drift kan indikere at koalescensenheten
		 bør rengjøres.
• Alarm og følere
• Mekanisk lukkeventil
Detaljert tilsynsbeskrivelse følger med oljeutskilleren ved levering og
finnes på www.basal.no.

1. Utskillerbunn
2. Kumring og topplate/kjegle
3. Kumpakning
4. Innløpsarrangement
5. Stativ for lukkeventil
6. Mekanisk lukkeventil
7. Koalescensenhet
8. Oljelager
9. Integrert prøvetakingspunkt
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Tømming
Anlegget skal regelmessig tømmes for å sikre at sandfang og
oljelager ikke overskrides, slik at anlegget fungerer optimalt.
Under tømming skal det ikke røykes eller brukes åpen ild i nærheten
av oljeutskilleren.
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Rengjøring
Koalescensenheten skal med jevne mellomrom rengjøres grundig.
Hyppigheten varierer fra anlegg til anlegg.
• Koalescensenheten trekkes opp og skylles uten bruk
		 av høytrykksspyler.
• Lukkeventilen rengjøres og bunnfall fjernes.
• Beholderen spyles og tømmes.
• Beholderen fylles med rent vann før lukkeventilen monteres.
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Illustrasjonen viser en koalescensutskiller NS 10, med integrert
prøvetakingspunkt.

Utskilleren skal minimum tømmes og rengjøres en gang per år.

Koalescensutskiller
NS
(l/sek)

Volum
oljelager
(l)

Volum
vann
(l)

DN

OD

Innløp/utløp
(DN)

Innløpskote
Ik (mm)

Utløps-kote
Uk (mm)

Bunnkote
Bk (mm)

Vekt
tyngste
del
(tonn)*

3

330

920

1200

1380

110

955

935/720**
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* Vekt er veiledende og kan variere fra produsent til produsent
**Utløpskote for oljeutskillere med integrert prøvetakingspunkt (20 cm fritt fallende stråle)
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Tenk styrke. Tenk miljø.
Tenk norske arbeidsplasser.
Tenk Basal-produkter.
Kompetansebedriften Basal har 14 eiere
som produserer robuste VA-løsninger.
De er størst i Norge på overvannsløsninger, avløpskummer, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner.
Sammen er vi Norges største norskeide
totalleverandør av VA-produkter.
Basals eiere leverer innovative og
miljøvennlige Basal-løsninger rett til
grøftekanten. Med totalt 18 fabrikker og
28 utsalgssteder over hele Norge betyr
det at du får kortreiste VA-løsninger som
setter minimale klimaavtrykk. Rørene
og kummene i betong kan dessuten
omfylles og gjenfylles med gjenbrukte
masser fra anleggsstedet. Dermed
unngås transport av masser inn og ut
fra anlegg.

Din lokale
leverandør av
VA-løsninger

Vi er der anleggene er
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