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PROJEKT 2017-049: Udvikling af bionedbrydelig anti-lækage additiv til 

undervands oliesmurte fremdriftssystemer 

 

BAGGRUND 

Bionedbrydelige smøremidler oplever betydelig vækst i Europa, USA og Canada. 

IMO (International Maritime Organization) MARPOL-konventionen fastslår, at fartøjet er forpligtet til 

at rapportere enhver observeret forurening til søs. Skibsførere bør være meget bevidste om 

olielækage, da det bliver mere og mere risikabelt ikke at rapportere utilsigtede udslip. De ikke-

rapporterede olieudslip kan resultere i store bøder og fængselsstraf. 

I 2013 har USA’s Environmental Protection Agency (EPA) udstedt det nye regelsæt Vessels General 

Permit (VGP) for alle fartøjer, der kommer ind i USA-farvande. Fra 2013 skal alle fartøjer, der er 

omfattet af VGP, bruge bio-nedbrydelige olietyper i systemer med direkte kontakt til havet. 

Alle store olieraffineringsvirksomheder, der er i traditionel smøremiddelvirksomhed, leverer også 

bionedbrydelige smøremidler til marine industri. Der er også en del mindre virksomheder, der kun er 

fokuseret på forskning og udvikling af bio-smøremidler. Forøgelsen af tilbuddet om bio-olier vil på 

længere sigt gøre udvalg af bio-nedbrydelige produkter bredere, mere tilgængelige og billigere.  

Tætningsproducenter laver store investereringer i udviklingen af tætninger og systemer, som er 

kompatible med bio-nedbrydelige olier, hvilket også vil øge efterspørgslen på bio-nedbrydelige 

smøremidler. 

 

PROJEKT 

Lindemann vil indgå i et samarbejde med danske videns institutioner med formål på at udvikle en 

effektiv bio-nedbrydelige anti-lækage additiv, som ikke indeholder PTFE. PTFE har altid været en 

bærende del af MPS Stop Leak produkter, men er på listen over de forbudte stoffer hos alle 

miljømærkningsprogrammer.  

Målet ved projektet er at finde en alternativ til PTFE for at fremstille bio-nedbrydelig MPS produkt, 

som vil have alle fordele af de traditionelle MPS produkter. Dette nye MPS produkt vil give 

Lindemann en mulighed at konkurrere på lige vilkår med andre anti-lækage løsninger på det 

amerikanske og canadiske marked. 

 

AFSLUTTENDE STATUS 

Udvikling af produktet var ikke uden nogen forsinkelser og tekniske udfordringer, da til udviklingen 

og test er blevet benyttet nye teknologier og fremstillingsmetoder. 

Til gengæld blev feltforsøgene på de rigtige skibe afviklet på meget kort tid, da det nye produkt var 

mødt med den stor efterspørgsel og opbakning fra de nuværende kunder.  
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Projektet er nu afsluttet med færre udgifter end oprindeligt budgetteret. Det udviklede produkt har 

alle de egenskaber og krav til at performe godt i det barske undervandsforhold. 

Projektets resultater tegner en positiv tendens og vil derfor give grundlag til at fortsætte med flere 

test i felten inden produktet kan tilbydes som en fast del af MPS produktudvalget. De fremtidige test 

vil være finansieret af egne midler. 

Vi vil gerne takke Den Danske Maritime Fond for den store støtte i vores projekt og ikke mindst 

meget gode kommunikation og vejledning, som har gjort hele processen meget nemmere. 

++ bugdet 
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