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Sammanfattning 
 

Examensarbetet är utfört via konsultföretaget Rejlers i Skellefteå. Beställaren av projektet har en 

teknisk lösning som han vill utveckla. Projektet grundar sig i ett problem som enligt beställaren finns 

inom gruvindustrin. I Gruvor rinner det vatten som tar med sig olja som läckt från maskiner. Vattnet 

tillsammans med oljan samlas i gropar och pumpas sedan ut från gruvan. Det finns idag regler 

gällande hur mycket olja som vattnet får innehålla för att få pumpas ut ur gruvan. 

Syftet med examensarbetet är därför att ta fram en teknisk lösning som kan hjälpa till att hålla nere 

oljemängden i vattnet innan man tar ut det från gruvan. Målet är att göra en portabel användarvänlig 

lösning som kan användas som redskap för att separera olja från vattnet.  

Resultatet blev en teknisk lösning monterad i en konstruktion. Tekniska lösningen uppfylldes med 

hjälp av oljeskimmer, koncentrator, flygtpump, IBC container samt nivåvakt. Konstruktionen gjordes 

helt i rostfritt stål och fick en rektangulär form. Förflyttningen av konstruktionen kunde göras via två 

olika lyftmöjligheter. Samtliga komponenter placerades lättillgängliga inuti ramverket.  

Examensarbetet har bland annat resulterat i 

 Den färdiga produkten kan separera fri olja som skiktat sig och ligger på ytan i pumpgropen. 

 Den färdiga produkten kan separera minst 200 liter olja per timme. 

 Resultatet efter separering kan uppkomma till 99 procent olja. 

 Konstruktionen kan placeras direkt i pumpgropen. 

 Resultatet blev en användarvänlig produkt. 

 Konstruktionen kan förflyttas med hjälp av befintliga maskiner i gruvan. 

 Totala vikten blev ca 1800 kg. 

 Yttermått konstruktion blev ca 2,3m x 1,48m x 1,77m (L x B x H). 

Slutsats är att examensarbetet uppfyllt den krävda funktionen att separera olja från vattnet innan 

det fraktas ut ur gruvan. Resultatet har uppfyllt de krav som ställts på funktionen och konstruktionen. 

Projektet har lett till en portabel lösning som kan flyttas mellan olika gropar i gruvan för att separera 

oljan ur groparna. 
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Symbol  Beskrivning    Enhet 
 

P  Punktlast    [N] 

F1  Kraft på övre delen av fyrkantsröret  [N] 

F2  Kraft på nedre delen av fyrkantsröret  [N] 

Ftot   Totala tyngdkraften   [N] 

F  Tyngdkraft halv konstruktion   [N] 

Fö1-Fö4  Krafter på vardera lyftögla   [N] 

𝛿  Nedböjning/deformation   [m] 

𝑙  Totala längden på balken   [m] 

E  Elasticitetsmodul   [N/m2] 

I  Tröghetsmoment   [kg·m2] 

t1   Tjocklek vägg    [m] 

t2  Tjocklek vägg     [m] 

h  Höjd     [m] 

b  Bredd    [m] 

m  Massa     [kg] 

ρ  Densitet     [kg/m3] 

V  Volym    [m3] 

L  Sträcka tyngdkraften-fyrkantsrör  [m] 

L1  Sträcka M-F1    [m] 

L2  Sträcka M-F2    [m] 

M  Moment    [N·m] 

g   Tyngdacceleration   [m/s2] 

δmax  Maximal deformation   [m] 

σ(δmax)  Spänning vid maximal deformation  [MPa] 

σmax  Maximal spänning   [MPa] 

δ(σmax)  Deformation vid maximal spänning  [m] 

Rp0,2  Sträckgräns för rostfritt stål 1.4000  [MPa] 
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1 Inledning 
Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg- 
och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. De är ca 2 000 medarbetare på ungefär 80 orter i 
Sverige, Finland och Norge. I Sverige arbetar närmare 1 000 konsulter över hela landet. Beställaren av 
projektet, som ska utföras via Rejlers, jobbar idag inom skogsnäringen med skogsbruk, 
maskinreparationer och tillverkning av maskiner. Detta examensarbete kan bli startpunkten för ett 
nytt bolag som riktar sig mer mot industri och gruvnäring. 
 

1.1 Bakgrund 
Olja är sedan ungefär 50 år tillbaka världens mest använda energiråvara. Det beror på att olja 
innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera. Det är ett fossilt bränsle som har 
bildats på havets bottnar av växter och djur som levt för hundratals miljoner år sedan och som vi idag 
pumpar upp och raffinerar till olika oljeprodukter (Energikundskap. 2009). 
 
Olja kan ha toxiska effekter på djur och växtliv. Kontinuerliga mindre utsläpp är svåra att fastställa 
och effekterna som oljan medför är också svåra att påvisa. Trots detta innebär det inte att det är 
mindre allvarliga effekter som uppstår på grund av utsläpp av olja (Naturvårdsverket. 2007). 
 
För att värna om naturen och miljön finns det idag olika regler gällande utsläpp av oljehaltiga ämnen. 
Man får tillexempel inte späda ut en blandning om innehåller olja med mer vatten för att minska 
mängden föroreningar så att det blir lagligt att släppa ut. 
 
Det finns företag som har sett behovet av att kunna separera olja från vatten och har därför tagit 
fram olika metoder och maskiner som kan utföra den funktionen såsom oljeavskiljare, bandskimmer, 
slangskimmer och skivskimmer 
 
Detta examensarbete grundar sig i ett miljöproblem som enligt beställaren finns inom gruvindustrin. 
Gruvor i Sverige har maskiner i form av lastare, skrotare, laddbilar m.m. Alla maskiner i gruvan utsätts 
för en tuff miljö ur drift synpunkt. På grund av de hårda driftförhållandena som maskinerna arbetar i 
så tränger det ut olja från maskinerna.  
 
I gruvor rinner det vatten. Vattnet som flödar i gruvorna drar med sig oljan som läckt från 
maskinerna. Tillsammans med oljan samlas sedan vattnet i större gropar och pumpas därefter ut ur 
gruvan.  
 
För att förstå omfattningen på detta så är ett exempel en mindre gruva nära Skellefteå där det 
förbrukas ca en kubikmeter olja i månaden. Det är till absolut största delen olja som försvunnit och 
rinner ut i gruvan, men det sker även oljebyten där oljan hanteras korrekt.  
 
Det finns inget bestämt sätt att hantera oljan på i dagsläget. I en gruva i Skellefteå kommun har man 
provat att använda sig av en bandskimmer för att separera oljan. Det finns däremot inget smidigt sätt 
att förflytta skimmern på vilket gör att det tar tid och resurser om den behöver placeras på en ny 
position i gruvan 
 
Idag finns det krav på hur mycket olja som vattnet procentuellt får innehålla för att få pumpas ut ur 
gruvan. Beställaren av projektet har därför funderat på en teknisk lösning som dom vill utveckla. Iden 
bygger på att ta fram en lösning som gör att man kan separera en större mängd av oljan från vattnet 
innan man pumpar ut ansamlingen ur gruvan.  
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1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att i samarbete med Rejlers och beställaren av projektet ta fram en teknisk 
lösning som kan hjälpa till att hålla nere oljemängden i vattnet som finns i gruvor. Projektet 
genomförs för att underlätta till att mängden olja per vattenmängd som släpps ut ur gruvor ska vara 
godkänd ur miljösynpunkt. 
 

1.3 Mål 
 Under tio veckor utforma en portabel användarvänlig teknisk lösning för gruvindustrin.  

 Lösningen ska ha en kapacitet på att minst kunna separera 200 liter olja per timme.  

 Separeringen ska kunna ske innan vattnet pumpas ut ur gruvan. 
 

1.4 Avgränsningar 
 Ingen prototyp kommer att tas fram under projektet. 
 Inga utredningar om styrsystem kommer göras. 
 Vid val av komponenter kommer inga kostnadsberäkningar att göras. 
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2 Teori 
 

2.1 Oljans fyra tillstånd 
De flesta maskinerna som finns på marknaden idag och som har funktionen att separera oljan från 
vätskor bygger i stort sett på samma princip. Principen är att då olja har lägre densitet än vatten 
medför det att oljan på grund av att tyngdkraften verkar starkare på vattnet, kommer dra sig upp 
mot vattenytan.  
 
Hur snabbt oljan stiger till ytan beror på hur droppstorleken. Större droppe gör att oljan stiger 
snabbare (Naturvårdsverket. 2007).  
 
Oljan brukar betecknas på fyra olika sätt. Nedan beskrivs de olika tillstånden för oljan rangordnade 
med största droppstorleken först. 
 
Fri olja: Större oljedroppar. Oljan flyter upp till och lägger sig på ytan på kortast tid. 
 
Dispergerad olja: Små oljedroppar som kräver många dagar eller veckors uppehållstid innan en 
separation hinner ske.  
 
Emulgerad olja: Kan uppkomma när oljehaltigt vatten utsätts för mekanisk påverkan. Oljan 
finfördelas i mycket små droppar i vattnet, som då ser ”mjölkigt” ut.  
 
Löst olja: Separation kan inte ske av sig självt. För avskiljning av löst olja måste man utföra en 
extraktion, absorption, ultrafiltrering eller liknande. 
 
(Skellefteå kommun. 2016). 
 

2.2 Teknisk balkteori 
En kropp där utsträckningen i en riktning är mycket längre än utsträckningen i de andra två 
riktningarna definieras som en balk. Balkar är ett av de vanligaste konstruktionselementen. Laster 
som appliceras på en balk kan medföra att balken kommer böjas (Lundh, H. 2010). 
 
Om man har balkar i en konstruktion som utsätts för stora laster kan det vara viktigt att göra 
hållfasthetsberäkningar för att försäkra sig om att de är dimensionerade för att klara lasten som 
appliceras på balken.  
 

2.2.1 Deformation balk 
Om en fast kropp utsätts för pålagda krafter så uppstår krafter mellan kroppens inre delar, vilka i sin 
tur medför att kroppen deformeras. Hur stor deformation som uppstår blir beror oftast på storleken 
hos de yttre lasterna, formen på kroppen och vilket material som kroppen är tillverkad i  
(Lundh, H. 2010). 
 
Vid beräkning av deformation av en balk kan man använda sig av elementarfall.  
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Elementarfall fast inspänd balk 

En balk är fast inspänd i en av sina ändkanter. På balken appliceras en punkt last, vinkelrätt mot 
balken, med ett visst avstånd från inspänningen. Lasten medför att balken böjer sig i samma riktning 
som den är pålagd. Nedböjningen som också kallas för deformation kan beräknas på valfri punkt 
efter balken. Hur stor deformationen blir längs med balken beror på, hur stor lasten som applicerats 
är, var man valt att lägga kraften, hur tvärsnittet på balken ser ut och vilket material man använder 
sig av.  Se figur 1. 
 

 

 
 

 

 

Figur 1. Fast inspänd balk i en ände med en 
punktlast som är applicerad vinkelrätt mot 
balken. Den pålagda lasten resulterar i att 
balken deformeras med sträckan δ 

 

 

Där 

P = Punktlast   [N] 

𝛿 = Nedböjning/deformation  [m] 

𝑙 = Totala längden på balken  [m] 

𝛼 ; 𝛽 = Beskriver hur stor del av balkens längd som är på vardera sida om punktlasten.  

 
För att beräkna nedböjningen längst till vänster på balken i figur 1 kan följande formel användas.  
 

𝛿(𝛼) =
𝑃𝑙3

3𝐸𝐼
𝛽2                                                             (1) 

 

Där 

E = Elasticitetsmodul [N/m2] 
I = Tröghetsmomentet [kg·m2] 
 
Elasticitetsmodul  
Elasticitetsmodul är en materialkonstant. Värdet på elasticitetsmodulen beskriver ett specifikt 
materials styvhet (Nationalencyklopedin. 2017a). Värdet varierar beroende på vilket material som 
man använder sig av. Konstanten kan fås ur materialtabeller, svenskstandard eller om det är en 
färdig produkt så kan den oftast fås från leverantören. 
 

Tröghetsmoment 

Tröghetsmoment är en storhet som används vid bland annat beräkningar av balkars deformationer 
och spänningar.  Värdet ger olika motstånd mot böjning i olika riktningar. Tröghetsmomentet 
beräknas i förhållande till en axel i eller utanför kroppen.  
(Nationalencyklopedin. 2017b) 
 
Tröghetsmomentet för en kvadratisk/rektangulär ihålig balk kan beräknas enligt nedan. 
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𝐼 =
𝑡2ℎ

3

6
+

1

2
𝑡1ℎ

2𝑏                     (2) 

 
 
Där 
t1 = Tjocklek vägg [m] 
t2 = Tjocklek vägg  [m] 
h = Höjd   [m] 
b = Bredd   [m] 
 
Se figur 2 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 2. Kvadratisk/rektangulär ihålig balk med beteckningar 
för beräkning av tröghetsmoment. Pilen visar kring vilken axel 
som tröghetsmomentet beräknas. 

 
Om t1=t2 och h=b fås följande ekvation 
 

𝐼 =
𝑡ℎ3

6
+

1

2
𝑡ℎ3                    (3) 

 
 
 
Om man ska beräkna tröghetsmomentet för en solid kvadratisk/rektangulär balk kan man använda 
ekvation 4. 
 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
                     (4) 

Där  
b = Bredd [m] 
h = höjd  [m] 
 
Se figur 3. 
 

 

 

 

Figur 3. Solid kvadratisk/rektangulär balk med 
beteckningar för beräkning av tröghetsmoment. Pilen 
visar kring vilken axel som tröghetsmomentet beräknas. 
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Om h=b fås följande ekvation 
 

𝐼 =
ℎ4

12
                      (5) 

 

 

2.2.2 Sträckgräns 
Sträckgränsen anger den högsta spänningen som ett material kan utsättas för innan det böjar 
deformeras plastiskt. (Nationalencyklopedin. 2017c) 
 

Vid spänningar under sträckgränsen kommer materialet deformeras elastiskt vilket innebär att 
deformationen återgår vid avlastning. Om materialet utsätts för spänningar över sträckgränsen 
kommer deformationen vara permanent och alltså inte återgå till sin ursprungliga form. 
(Nationalencyklopedin. 2017d) 
 
Om man har ett material som kommer utsättas för en last är det därför nödvändigt att räkna ut 
vilken spänning som uppstår i materialet. Vare sig man anser om deformationen som uppstår i 
materialet på grund av en pålagd kraft är liten eller stor behöver man alltså veta spänningen för att 
kunna avgöra om materialet kommer deformeras plastiskt eller elastiskt. Därefter kan man göra ett 
antagande om deformationen anses vara inom rimliga gränser eller inte. Vilken sträckgräns ett visst 
material har kan man få ur materialtabeller.  
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3 Metod   
Här beskrivs den arbetsgång som använts genom examensarbetet. Den valda metoden är framtagen i 
samråd med beställaren av projektet och handledaren på Rejlers.  
 

3.1 Förstudie 

Som start i projektet gjordes en förstudie. Förstudien gjordes för att bland annat få en överblick av 
hur hanteringen av vattnet i gruvor gick till i dagsläget. För att komma till rätta med det så besöktes 
en av Skellefteå kommuns befintliga gruvor. Vid besöket noterades vattnets väg i gruvan från det att 
vattnet rann ut från bergväggarna till det att ansamlingen pumpades ut ur gruvan. Fokus lades på att 
se över förutsättningarna i gruvan kring pump groparna då detta ansågs ha avgörande roll i hur 
konstruktionen skulle utformas och var den skulle kunna placeras. 
 
Förstudien gick också ut på att utreda hur man ville att hanteringen av utrustningen skulle gå till då 
den informationen ansågs viktig vid utformning av konstruktionen. 
 
Utredningen i förstudien innefattade också att ta reda på om det fanns några tekniska data som 
kunde medföra eventuella krav för val av komponenter.  
 
Då tanken var att använda en redan befintlig separerings metod så undersöktes två olika typer av 
maskiner som skulle kunna användas för att uppfylla funktionen att skilja oljan ur vattnet. 
 
Frågeställningar som låg till grund för förstudien var följande 
 

 Hur går processen till i gruvan med att pumpa vattnet mellan pumpgropar och ut ur gruvan? 
 Hur ofta pumpas vattnet vidare? 
 Mäng olja som ska hanteras? 
 Vad är oljan i för form: fri olja, dispergerad olja, emulgerad olja, Löst olja? 
 Hur tung får utrustningen maximalt får vara? 
 Hur vill man hantera utrustningen? 
 Hur ser miljön ut för utrustningen? 
 Vilka tekniska begränsningar finns? 
 Vilka funktioner måste finnas? 

 
Samtliga krav och önskemål sammanfattades i en kravspecifikation som också redovisas i förstudien. 

 

3.2 Koncept tekniska lösningar 

Med utgångspunkt i förstudien gjordes fyra olika koncept på hur den tekniska lösningen skulle kunna 
utformas. Två koncept byggde på att använda en oljeavskiljare och två koncept byggde på att en 
oljeskimmer skulle användas för att uppfylla den krävda funktionen. Flödesschema ritades för 
samtliga koncept med en kort förklaring till hur processen var tänkt gå till. För att förenkla val om 
vilket koncept som skulle användas plockades delar ur kravspecifikationen ut som underlag för 
jämförelse av koncepten. Tillsammans med beställaren och handledaren på Rejlers valdes det 
koncept som uppfyllde funktionen och kraven bäst. 
 

3.3 Teknisk lösning 

Den valda tekniska lösningen utformades ytterligare ett steg för att optimera funktionen och anpassa 
den för dess ändamål på bästa sätt. I detta steg lades det till komponenter som ansågs nödvändiga 
för att lyckas uppfylla fler av kraven som tagits fram i förstudien.  
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3.4 Val av komponenter 

När den tekniska lösningen var definierad valdes komponenter som var bestämda att användas i den 
valda lösningen. Olika leverantörer kontaktades och i samråd med dem samt beställaren av projektet 
valdes de komponenter som ansågs vara lämpligast för den tekniska lösningen. Förstudien låg som 
grund för vilka förhållanden som komponenterna skulle klara av samt vilka prestationer som de olika 
komponenterna skulle behöva uppfylla. 
  

3.5 Konstruktion 

När komponenterna för den tekniska lösningen var valda började skissning göras på hur 
konstruktionen skulle se ut. Med utgångspunkt i förstudien gjordes ett förslag på hur konstruktionen 
skulle utformas för att på bästa sätt uppfylla de krav som fanns i kravspecifikationen. Här tillkom 
även andra komponenter som hörde till själva konstruktionen. Hela konstruktionen ritades upp i 
SolidWorks tillsammans med samtliga komponenter.  
 

3.6 Beräkningar 
I projektet ansågs det nödvändigt att göra beräkningar. Beräkningar gjordes för att kunna se om krav 
i kravspecifikationen var uppfyllda samt för att försäkra sig om att den slutliga konstruktionen var 
korrekt dimensionerad. Först räknades totala vikten på den slutgiltiga lösningen ut och användes som 
grund för att beräkna krafter som verkade på konstruktionen. Hållfasthetsberäkningar ansågs 
nödvändiga att göras på två kritiska punkter. Där beräknades deformation samt spänning ut.  
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4 Förstudie 

Här redovisas de material som tagits fram under förstudien. Informationen som tagits fram anses 
vara viktig för utformning av produkten. Som grund för förstudien ligger frågeställningarna som 
beskrivs i metod delen. 
 

 Hur går processen till i gruvan med att pumpa vattnet mellan pumpgropar och ut ur gruvan? 
 Hur ofta pumpas vattnet vidare? 
 Mäng olja som ska hanteras? 
 Vad är oljan i för form: fri olja, dispergerad olja, emulgerad olja, löst olja? 
 Hur tung får utrustningen maximalt får vara? 
 Hur vill man hantera utrustningen? 
 Hur ser miljön ut för utrustningen? 
 Vilka tekniska begränsningar finns? 
 Vilka funktioner måste finnas? 

 

4.1 Vattnets väg i gruvan 
I de flesta gruvor läcker det in grundvatten. Vattnet som har kommit in i gruvan har gjort det genom 
att tryckas ut från bergsväggarna inuti gruvan. Hur mycket grundvatten som finns i en gruva varierar 
beroende på var gruvan är placerad, alltså hur fuktig marken är där gruvan är grävd. För att 
gruvdriften ska kunna fortsätta måste man få ut vattnet ur gruvan.  
 
Vattnet som tryckts ut från bergsväggarna i gruvan leds via diken till så kallade pumpgropar. Både 
dikena och groparna är grävda just för att transportera vattnet ut från gruvan. På vägen till de så 
kallade pumpgroparna drar vattnet med sig olja som läckt från maskiner. Hur mycket olja som 
vattnet drar med sig beror på hur stora läckage som har inträffat. Mängden olja som läckt ut i en 
gruva kan variera från ca 1kubik/månad till större oljeläckage som 1 kubik på en dag.  
 
I groparna dit vattnet och oljan leds finns pumpar placerade, där av namnet pumpgrop. Pumparna är 
placerade i groparna för att kunna transportera massan som samlats där, vidare från gropen. 
Transporteringen av blandningen sker alltså genom att pumparna pumpar ansamlingen uppåt i 
gruvan.  
 
Då gruvor ofta är flera meter djupa måste man först pumpa massan till en annan högre nivå i gruvan 
där vattnet och oljan får mellanlanda. Det beror på att pumpen inte klarar av att trycka ansamlingen 
på en och samma gång direkt till marknivå. Vattnet och oljan pumpas alltså upp till en annan 
pumpgrop på en nivå närmare marknivån. Beroende på hur långt ner i gruvan en pumpgrop är 
placerad så kan vattnet och oljan behöva pumpas mellan ett flertal gropar innan det kommer ut ur 
gruvan. Pumparna körs inte konstant utan används efter behov beroende på hur mycket vatten som 
finns i gruvan.  
 

4.2 Förutsättningar pumpgrop 
Pumpgropar finns på flera olika ställen i en gruva. Det finns inget tydligt mönster på hur många 
gropar som finns i en gruva utan pumpgroparna grävs där behov anses finnas. Oftast finns det ett 
flertal pumpgropar på samma nivå i en gruva. Hur många pumpgropar som finns styrs beroende på 
hur mycket grundvatten som gruvan tar in. För att få plats med en pumpgrop gör man en infällning i 
gruvväggen där pumpgropen sedan grävs.  
 
Utseendet varierar från grop till grop. Vid vissa gropar finns en platå som man kan stå på vid sidan av 
gropen och på andra ställen är gropen i direktkontakt med bergväggen så att ingen yta finns runt 
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omkring gropen. Elanslutning finns vid varje pumpgrop då pumparna som fraktar vattnet vidare drivs 
av elektricitet.  
 
Storleken på groparna kan variera. Uppskattning görs att groparna har en area på ca 6-8 
kvadratmeter och ett djup på upp till ca 0,5 meter. Flera gropar är översedda och uppskattning är 
gjord att bredden på ingången till den minsta gropen är ca 3 meter. Hur mycket det strömmar i 
groparna varierar också. Det kan vara allt från helt stillastående vatten till ordentligt strömmande 
beroende på om det sker en pumpning till gropen eller om pumparna är avstängda.  
 
Att avgöra vilket tillstånd oljan är i är nästintill omöjligt med blotta ögat men vid inspektion kan man 
se att en viss mängd olja ligger flytande på ytan vilket antas vara fri olja. Enklare skisser tagits fram 
som visar hur pump groparna ser ut. 

 

 

         
Figur 4. Pumpgrop grävd i direktkontakt med                Figur 5. Pumpgrop som är grävd med en platå 

gruvväggen. Ingen yta finns vid sidan av gropen           vid sidan av gropen. Yta finns därför vid sidan 
att stå på förutom på vägen utanför gropen.                 av gropen att stå på om så önskas. 

                   

4.3 Hantering konstruktion 
Då det finns flera pumpgropar måste konstruktionen enkelt och smidigt gå att flytta mellan groparna. 
Att flytta utrustningen anses ske enklast med hjälp av befintliga maskiner i gruvan och därför är det 
viktigt att konstruktionen anpassas för att kunna lyftas med dessa maskiner. Max vikt för utrustning 
som ska lyftas med maskinerna i gruvan är uppskattat att ligga kring 3 ton. För att konstruktionen ska 
vara användarvänlig är det bra om det finns mer än en lyft möjlighet på konstruktionen.  
 
Komponenter ska vara placerade lättillgängliga så man enkelt ska kunna utföra underhåll på 
maskinen. För att på ett enkelt sätt kunna hantera oljan som tagits upp ur vattnet är det smart att 
använda samma oljekärl som oljan fraktas i till gruvorna. Oljan som separerats ur vattnet bör ha hög 
koncentration då det leder till att oljekärlet inte behöver bytas eller tömmas så ofta.  
Alla komponenter och delar ska vara monterade i en och samma konstruktion så att man på 
smidigaste sätt kan flytta hela produkten samtidigt. 
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4.4 Oljeavskiljare vs Oljeskimmer 
Då funktionen för att separera olja från vatten ska uppfyllas med hjälp av en befintlig produkt på 
marknaden har två olika typer utretts, oljeavskiljare och oljeskimmer. 
 

4.4.1 Oljeavskiljare  
Principen för en oljeavskiljare bygger på att olja i till exempel en behållare med vatten har skiktat sig 
och lagt sig på ytan. På oljeavskiljaren sitter en pump som via en slang är kopplad till en flottör. 
Flottören placeras i behållaren där vatten och olja är samlat. Utformningen på flottören gör att den 
ligger och flyter på ytan i behållaren. Att flottören ligger på ytan är för att den till så stor del som 
möjligt endast ska ta med sig olja från behållaren in till oljeavskiljaren. För att flottörens funktion ska 
fungera är det viktigt att ytan i behållaren är någorlunda stilla och inte strömmar. 
 
När oljeavskiljaren startas börjar pumpen suga och ytskiktet i behållaren dras ner genom flottören 
och in i oljeavskiljarens tank. Trots att oljan ligger skiktad i behållaren och flottören suger in ytskiktet 
så kommer det ändå dras med en viss mängd vatten in i till oljeavskiljarens tank. I tanken i 
oljeavskiljaren finns det en skiljevägg.  
 
På ena sidan av skiljeväggen pumpas oljan och det vatten som följt med in. Då oljan har lägre 
densitet än vatten så flyter den upp till ytan och leds vidare ut ur oljeavskiljaren till ett separat 
oljekärl. Vattnet drar sig ner mot botten inuti oljeavskiljaren och åker under skiljeväggen till den 
andra sidan. På den sidan finns ett utloppsrör för vattnet så att det så gott som rena vattnet enkelt 
kan fraktas tillbaka till ursprungstanken. Se figur 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Inlopp i oljeavskiljaren sker till höger 
om skiljeväggen. Oljan leds ut upptill i 
oljeavskiljaren medan vattnet drar sig under 
skiljeväggen och vidare ut via ett annat 
utloppshål.  
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4.4.2 Oljeskimmer 
Band-, slang- och skivskimmer är exempel på oljeskimmers som finns på marknaden. Den 
oljeskimmern som är vald att se över är en så kallad bandskimmer. Principen för oljeskimmers är 
densamma som för oljeavskiljare att oljan först och främst har skiktat sig och ligger på ytan av 
vattnet.  
 
En bandskimmer drivs av en motor som gör att ett band roterar vinkelrätt mot vattenytan. Beroende 
på längden på bandet och på vilken höjd man placerar ojleskimmern på kommer en viss bit av nedre 
delen av bandet att vara nedsänkt i vattnet. När bandet roterar lyfter det upp oljan som har skiktat 
sig på ytan och tar med sig den upp från vattnet. Innan bandet vänder och går ner mot vattenytan 
igen skrapas oljan av och leds från oljeskimmern till ett separat oljekärl.  
 
Beroende på hur mycket olja som finns på ytan av vattnet så kommer oljeskimmern dra med sig mer 
eller mindre mängd vatten också. För att få ner procenten vatten i oljan som man separerat kan man 
montera en oljekoncentrator mellan oljeskimmern och oljekärlet.  
 
Koncentratorn fungerar ungefär på samma sätt som en oljeavskiljare. Den bygger alltså på att 
gravitationen gör att oljan lägger sig på ytan i koncentratorn och leds ut från övre delen till ett 
separat oljekärl. Skillnaden mellan koncentratorn och oljeavskiljaren är att den inte kräver någon 
elektricitet, pump eller andra rörliga delar. Se figur 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Olja är skiktat på ytan av vattnet. 
Banden roterar och drar med sig oljan upp 
från vattnet. Innan banden är på väg ner på 
vattenytan igen skrapas oljan av och leds via 
en kanal till ett separat oljekärl. 
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4.5 Kravspecifikation 
Här sammanfattas krav som ställs på den färdiga produkten.  

 

4.5.1 Funktion 

 Den färdiga produkten ska kunna separera fri olja som skiktat sig och ligger på ytan i 

pumpgropen. 

 Den färdiga produkten ska kunna utskilja minst 1000 liter olja på ca 5 timmar vilket är 200liter/h. 

 Oljan som är separerad från pumpgropen bör inte innehålla mer än 30 % vatten. 

 Komponenter ska vara eldrivna med 230 volt. 

 Den färdiga produkten ska kunna hantera surt vatten med PH-värde ner till 3.  

 Den färdiga produkten ska kunna hantera vatten och olja som innehåller partiklar och slam.  

 

4.5.2 Konstruktion  

 Konstruktionen som tas fram ska gå att placera i pumpgropen då det inte alltid finns en platå vid 

sidan av gropen. 

 Komponenter ska tåla att vatten från pumpgropen vidrör komponenten. 

 Den färdiga konstruktionen ska vara en portabel lösning som ska gå att flytta mellan olika 

pumpgropar. 

 Samtliga komponenter ska monteras i en och samma konstruktion för att man på enklast sätt ska 

kunna förflytta hela produkten samtidigt.  

 Konstruktionen ska ha mer än en lyft möjlighet. 

 Den färdiga konstruktionen ska gå att flytta med befintliga maskiner i gruvan. 

 Konstruktionen och komponenter ska till största möjliga grad vara i rostfritt stål.  

 Konstruktionens delar ska till största möjliga grad ske genom att svetsas ihop. 

 Max mått på konstruktionen får vara 2,5m x 2m x 2m (L x B x H). 

 Max vikt på konstruktion tillsammans med komponenter är 3 ton. 

 Utrymme för placering av befintligt oljekärl ska finnas i konstruktionen. 

 

4.5.3 Önskemål  

 Snygg design. 

 Minimalt underhåll önskas. 
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5 Koncept tekniska lösningar 

Här redovisas de koncept med tekniska lösningar som blev framtagna för att uppfylla kravet om att 
kunna skilja olja från vattnet i pumpgroparna. 

 

5.1 Koncept 1: Oljeavskiljare med tank 
Vattnet och oljan som samlats i en grop i gruvan fraktas till en tank med hjälp av en pump som suger 
in ytskiktet i gropen. När tanken är fylld till en viss nivå stoppas inflödet och oljeavskiljaren startar. 
Oljeavskiljaren står placerad vid sidan av tanken och är utrustad med en flottör som ligger och suger 
på ytan i tanken. Avskiljaren separerar olja från vattnet i tanken.  
 
Det vatten som renats åker tillbaka ner i tanken och oljan som tagits upp rinner till ett separat 
oljekärl. Efter en bestämd tid stoppas avskiljningen och tömning av tanken startar. Tanken töms med 
hjälp av en annan pump som skickar tillbaka vattnet till gropen. När tanken är tom börjar processen 
om och ny vätska samt olja pumpas in i tanken. Figur 8 är ett flödesschema som beskriver processen 
ovan. 
 
 

 
Figur 8. Flödesschema som visar process för koncept 1, oljeavskiljare med tank. Där 
1. Vatten/olja pumpas från pumpgrop med pump 1 
2. Pump 1 pumpar vattnet och oljan till en tank 
3. Ytskiktet i tanken sugs in i oljeavskiljaren med hjälp av flottör 
4. Olja rinner till separat oljekärl. Vatten rinner tillbaka till tank 
5. Pump 2 tömmer tanken på renat vatten 
6. Vattnet pumpas tillbaka till pumpgropen 
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5.2 Koncept 2: Oljeskimmer med tank 
Vatten och olja som samlats i en grop i gruvan fraktas till en tank med hjälp av en pump som suger in 
ytskiktet i gropen. När tanken är fylld till en viss nivå stoppas inflödet och oljeskimmer startar.  
 
Oljeskimmern är monterad över tanken och har ett band som roterar vinkelrätt mot ytan. Skimmerns 
band plockar upp oljan och separerar den från vattnet i tanken. Oljan skrapas av från banden och 
leds vidare till ett separat oljekärl.  
 
Efter en bestämd tid stoppas oljeskimmern och tömning av tanken startar. Tanken töms med hjälp av 
en pump som skickar tillbaka vattnet till gropen. När tanken är tömd börjar processen om och ny 
vätska samt olja pumpas in i tanken. Figur 9 är ett flödesschema som visar konceptet. 

 
 
 

 
Figur 9. Flödesschema för koncept 2, oljeskimmer med tank. Där 
1. Vatten/olja pumpas från pumpgrop med pump 1 
2. Pump 1 pumpar vattnet och oljan till en tank 
3. Oljan som ligger på ytan i tanken tas upp med hjälp av oljeskimmer 
4. Olja rinner till separat oljekärl.  
5. Pump 2 tömmer tanken på renat vatten 
6. Vattnet pumpas tillbaka till pumpgropen 
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5.3 Koncept 3: Oljeavskiljare pumpgrop 
Vatten och olja som samlats i pumpgropen fraktas in till oljeavskiljaren direkt. Inloppet till tanken i 
oljeavskiljaren sker med hjälp av en pump som är kopplad till en flottör. Flottören är placeras på ytan 
i pumpgropen och suger in ytskiktet till oljeavskiljaren. Inne i avskiljaren separeras oljan från vattnet. 
Oljan leds från oljeavskiljaren till ett separat oljekärl och vattnet som är renat rinner tillbaka ner i 
gropen. Processen körs konstant och stängs av när man anser att man fått upp den olja som fanns i 
gropen.  Se figur 10. 
 

 
Figur 10. Koncept 3, oljeavskiljare pumpgrop. Flödesschemat visar processen som sker enligt följande: 
1. Ytskiktet i pumpgropen sugs in i oljeavskiljaren med hjälp av flottör  
2. Olja rinner till separat oljekärl. Vatten rinner tillbaka till pumpgrop 
 

5.4 Koncept 4: Oljeskimmer pumpgrop 
Oljeskimmern är monterad ovanför ytan på pumpgropen och har ett band som roterar vinkelrätt mot 
pumpgropens vattenyta. Oljeskimmern tar med sig oljan som ligger på ytan av vattnet i gropen. När 
bandet når sin högsta punkt skrapas oljan av och leds sedan vidare via en kanal till ett separat 
oljekärl. Processen körs till dess att man anser att all olja eller önskad mängd är separerad från 
vattnet i pumpgropen. Se figur 11. 

 

 
Figur 11. Flödesschema som visar koncept 4, oljeskimmer pumpgrop. Processen sker enligt följande: 
1. Oljan som ligger på ytan i pumpgropen tas upp med hjälp av oljeskimmer 
2. Oljan rinner till separat oljekärl.  
 
 
 



 

17 
 

5.5 Jämförelse koncept 
De fyra olika koncepten är jämförda mot varandra med utgångspunkt i förstudien. Krav och önskemål 
som anses vara relevanta för den tekniska lösningen är urplockade från kravspecifikationen.  
Varje koncept får ett poäng för det krav eller önskemål som de anses kunna klara av att uppfylla. Det 
är valt att endast basera poängen på ja eller nej svar. Krav, önskemål plockade från 
kravspecifikationen samt poäng för varje koncept redovisas i tabell 1. Om ett krav uppfylls med ett 
”ja” tilldelas konceptet 1 poäng. Vid ett ”nej” på ett krav tilldelas inget poäng. 
 
Tabell 1. De fyra koncepten som tagits fram jämförs mot varandra. Krav och önskemål är plockade 
från kravspecifikation och ligger som grund för betygsättning av varje koncept. Vardera koncept får 
ett poäng för varje krav eller önskemål som det anses kunna uppfylla. Längst ner i tabellen redovisas 
antal poäng som varje koncept uppnått. 

Koncept 1 2 3 4 

Kan separera olja i form av fri olja Ja Ja Ja Ja 

Kan separera olja med flöde 200liter/h Ja Ja Ja Ja 

Kan placeras i kontakt med vatten Nej Ja Nej Ja 

Eldriven 230V Ja Ja Ja Ja 

Kan uppnå resultat på 70 % olja efter separering Ja Ja Ja Ja 

Kan hantera surt/orent vatten med PH ner till 3 Nej Ja Nej Ja 

Litet underhåll Nej Nej Nej Ja 

Resultat 4p 6p 4p 7p 

 
Resultatet för jämförelse av koncepten ligger som grund för val av teknisk lösning. 
Det konceptet som fått flest poäng vid jämförelse är koncept 4. 
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6 Resultat 

 

6.1 Teknisk lösning 
Koncept 4 är valt då det efter jämförelse var det konceptet som uppfyllde kraven bäst. Här redovisas 
den slutliga tekniska lösningen som modifierats för att förbättra den slutliga funktionen. Se figur 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Vald teknisk lösning som där det 
är tillagd komponenter som anses behövas 
för att förbättra den slutgiltiga funktionen. 
I figuren visas en ungefärlig placering av 
komponenterna jämte mot varandra där 
 
1. Oljeskimmer 
2. Koncentrator 
3. Pump 
4. Oljekärl 
5. Nivåvakt  
 

 
Oljeskimmer av modell banskimmer placeras så att banden till en viss del är nedsänkta i vattnet i 
pumpgropen. Oljan som är skiktad på ytan dras med upp på banden när motorn startar och banden 
på oljeskimmern börjar rotera. Oljeskimmern kommer alltid dra med sig en viss mängd vatten från 
gropen. Trots att processen kan uppnå en oljemängd med 70 % olja efter separering är det valt att 
använda en oljekoncentrator för att ytterligare få ner procenten vatten i blandningen.  Det valet 
gjordes eftersom ju högre oljeprocent man får efter separering desto långsammare kommer IBC 
containern att fyllas. Detta gör att oljekärlet inte behöver bytas lika ofta, 
 
Med hjälp av att man placerat en koncentrator i systemet kan man uppnå 99 % olja efter separering. 
Den olja som skrapats av från oljeskimmern rinner alltså via en kanal från skimmern vidare in till en 
oljekoncentrator där avskiljning sker i ett ytterligare steg.  
 
En pump finns placeras vid sidan av oljeskimmern. Pumpen är nedsänkt en bit i vattnet i 
pumpgropen. Pumpens funktion är att suga vatten under ytan och genom detta skapa en rotation på 
oljan som ligger på ytan. Detta gör att olja som finns på vattenytan en bit från oljeskimmern kommer 
börja dra sig närmare och närmare banden på oljeskimmern.  
 
När oljan lämnar koncentratorn rinner den ner i ett oljekärl. I oljekärlet placeras en nivåvakt som 
säger till när kärlet är fyllt till sin maximala nivå och stänger därmed av processen innan kärlet blir 
överfullt.   
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6.2 Komponenter teknisk lösning 
Här redovisas de komponenter som valts för att uppfylla den tekniska funktionen. Varje komponent 

beskrivs kortfattat och teknisk specifikation är sammanfattad för vardera komponent. Samtliga 

komponenter för den tekniska lösningen finns också redovisade i komponentlistan som finns i bilaga 

A. 

6.2.1 Oljeskimmer 
Bandskimmer modell Abanaki MB. Modellen finns att välja med antal band från 2 till 5 stycken. Vald 
skimmer med två band då den uppfyller kravet om att kunna hantera större oljeläckage (200 liter/h). 
Den finns att få i enbart rostfritt stål vilket är ett önskemål. Motorn drivs med 230 volt. 

 

Teknisk specifikation 

Modell:   Abanaki MB 2 
Material konstruktion:  Rostfritt stål 
Kapacitet:   300 liter/h 
Band material:  Rostfritt stål 
Antal band:   2st 
Band längd:   1220 mm (Bestäms genom 

C-C avstånd mellan 
drivrullarna med intervall 
305 mm) 

Minsta area nedsänkning:  35.56 cm x 60.96 cm (14’’ x 
24’’) 

Minsta monteringshöjd:  50,8cm (20’’) 
Vikt:   51,5 kg 
Yttermått:   96,52 x 41,91 x 53,975 (cm3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Förenklad skiss av Oljeskimmer                          
modell Abanki MB. 

 
 
Övrigt:   -      Enkel montering. 

- Fungerar vid varierande vattennivåer. 
- Stabil konstruktion utan löst hängande delar. 
- Klarar PH mellan 1-13. 
- Hela enheten kan levereras i rostfritt stål. 
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6.2.2 Koncentrator 
Smidigt val av koncentrator då det fanns en att tillgå som var anpassad för den utvalda oljeskimmer. 
Därmed behövs igen utredning om kapacitet göras. Koncentratorn går att få i rostfritt stål vilket är ett 
bör krav. 

 

Teknisk specifikation 

Modell:   oc200 
Material:   Rostfritt 
Volym:   64 liter 
Vikt:  38 kg (tom behållare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
Figur 14. Visar en skiss på vald 
oljekoncetrator av modell oc200.  

 
 
Övrigt:  -      Kräver ingen elektricitet, timer, sensorer,  

       pumpar eller rörliga delar.  
- Resultat efter koncentrator kan uppnå 99 % olja. 

 

6.2.3 Pump 

Dränkbar flygtpump som fungerar för alla sorters vatten. Levereras med flottör som har funktionen 
att stänga av pumpen om vattennivån blir för låg och risk för att pumpen ska börja suga luft uppstår. 

 

Teknisk specifikation 

Modell:   Flygt pump SX 2 
Max nedsänkningsdjup:  5m 
Max flöde   135 liter/min 
Material:   Rostfritt stål 
Vikt:   4kg 
Partikelstorlek:  Upp till 10 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                       Figur 15.  Dränkbar flygtpump SX2 
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Övrigt:  -      Kompakt design, enkel att hantera, lätt att placera. 
- Utrustad med flottör som stänger av pumpen om vattennivån blir 

för låg och risk för att pumpa luft uppstår.  
- Kan hantera både rent och förorenat vatten med partiklar.  
- Enkel montering. 

 

6.2.4 Oljekärl 

IBC container valt som oljekärl då de redan är tillgängliga inom gruvindustrin eftersom oljan fraktas 
till gruvorna i sådana oljekärl. Pallens utformning gör det enkelt att flytta med hjälp av befintliga 
maskiner i gruvan. De är konstruerade för att kunna transportera ämnen som är svårhanterliga.  

 

Teknisk specifikation 

Modell:   IBC container 
Max yttermått:  1200x1000x1175 
Max volym:   1000liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Skiss på oljekärl som är valt att 
använda i den tekniska lösningen. Modell IBC 
container. 

 
 
Övrigt:   -      Placerad på pall med mått enligt svensk standard lyftning. 

- Utlopp kran nertill. 
- Påfyllningsöppning med lock upptill. 
- Samma kärl som används när olja levereras. 
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6.2.5 Nivåvakt 
 
Nivåvakt av modell LS 1700 är vald då det är en allround nivåvakt som är lämplig för vatten, oljor och 
andra kemikalier. Nivåvakten finns att få i rostfritt stål. 
 

Teknisk specifikation 

Modell: LS-1700 
Material: Rostfritt stål 
Klarar temperatur: -40◦C-148◦C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Förenklad skiss av nivåvakt modell 
LS-1700. 

 
Övrigt:   -      Monteras genom att gängas fast. 

- Lämplig för medium med vatten och olja. 
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6.3 Konstruktion 
Konstruktionen är utformad för att placeras direkt i pumpgropen. Yttermåtten som är satta på 

ramveket är ca 2,3m x 1,48m x 1,77m (L x B x H) och håller sig inom ramarna för vad som var satt till 

maximalt mått på konstruktionen.  

Alla komponenter kommer monteras inuti konstruktionen och kan därför lyftas tillsammans för att 

förflyttas till en annan pumpgrop. Konstruktionen är en portabel lösning och är gjord i rostfritt stål. 

Samtliga delarna i ramverket ska svetsas ihop.  

Konstruktionen är rektangulärt uppbyggd av fyrkantsrör, vinkeljärn, rundstänger, fyrkantsstänger, 

bockad plåt och plåt. På konstruktionens fyra lodräta sidor finns fyrkantsrör och bockad plåt 

monterade. Bockad plåt är placerade vid hörnen och ger stabilitet till konstruktionen med hjälp av 

dess vingar vid ändkanterna. Bottendelen är uppbyggd av fyrkantsrör och taket är av vinkeljärn och 

plåt. Ramverkets inre delar bestående av vinkeljärn, fyrkantsrör, fyrkantsstänger och rundstänger 

beskrivs senare. Se figur 18. 

 

 

Figur 18. Skiss på ramverket där samtliga komponenter som används i den tekniska lösningen 
kommer monteras. Ramverket är helt i rostfritt stål och samtliga delar monteras genom att svetsas 
ihop. 
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På takets vinkeljärn svetsas en plåt fast. Plåten har fyra cirkulära hål och två rektangulära hål. De 

runda hålen används för att montera fyra stycken lyftöglor. De rektangulära hålen som är utskurna är 

tillför de två luckorna som kommer monteras på taket. I båda rektangulära hålen finns det två kilar 

som svetsas fast och används som stopp för luckorna så att dom inte kan åka ner genom taket. Att ha 

luckor på taket gör att man kan komma åt komponenterna uppifrån vilket gör att de blir mer 

lättillgängliga. Se figur 19. 

 
Figur 19. Skiss av taket på konstruktionen. Fyra runda hål som är utskurna för att kunna montera 
lyftöglor i. Två rektangulära hål som används för luckor. I de rektangulära hålen finns två stoppkilar 
för luckorna. 
 

Luckorna på taket monteras mot gångjärn som där ena delen svetsas fast på taket och den andra 

delen på luckorna. Valt är att när luckorna ska öppnas ska de gå inåt mot konstruktionens mitt för att 

inte medföra att bredden på konstruktionen ökar. När luckorna är stängda fäster man de med lås på 

sidorna så att de hålls i stängd position och inte kan röra sig när man flyttar konstruktionen. Se figur 

20 och 21. 
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Figur 20. Lucka placerad över rektangulärt hål på taket.                 Figur 21. Skiss som visar hur   
Två gångjärn monteras mot vardera lucka och lås                            luckorna öppnas inåt mot 
används för att hålla luckan i stängd position.             ramverkets mitt. 

 

På konstruktionen finns två olika alternativ för att förflytta den. Ena alternativet är att lyfta 

konstruktionen via två BM krokar som finns monterade på två fyrkantsrör. BM krokar är 

redskapsfästen som används för att kroka fast ett föremål mot en maskin. På grävskopor till 

grävmaskiner kan man finna BM krokar. Fyrkantsröret som används för BM krokarna har tjockare 

dimension än resterande fyrkantsrör för att bättre klara av lasten som de utsätts för när man lyfter 

konstruktionen.  

 

Avståndet mellan BM krokarna är 1080 mm i CC vilket är ett mått enligt svensk standard. Det andra 

alternativet för att förflytta konstruktionen är via de fyra lyftöglorna som finns monterade på taket 

på konstruktionen.  Dessa öglor monteras i de fyra hålen som finns utskurna i plåten på taket. 

 

Figur 22. Blåmarkerat är två BM krokar och fyra stycken lyftöglor. BM krokarna monteras mot 
fyrkantsrör med c-c avstånd 1080 mm. Lyftöglorna monteras på plåten som är fastsvetsad som tak. 
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I konstruktionen finns en yta som är avsedd för att placera IBC container på. Ytan utgörs av 

fyrkantsrör som ger ett rektangulärt mönster. På fyrkantsrören svetsas vinkeljärn fast. Vinkeljärnens 

funktion är att ge stöd för gallerdurken som monteras i denna yta öppning. 

 

Gallerdurken placeras på vinkeljärnen och svetsas fast på alla fyra sidorna. På gallerdurken placeras 

sedan IBC container och spänns fast med hjälp av ett spännband. Val att ha en gallerdurk som golv 

för IBC container är gjort då en gallerdurk har ett kvadratiskt hålmönster vilket medför att vatten kan 

tränga genom botten och för att gallerdurk har hög bärkraft.  Se figur 23. 

 

         
Figur 23: Försa bilden i figuren visar en yta med vinkeljärn fastsvetsade på fyrkantsrör för montering 
av gallerdurk och placering av IBC container. Andra bilden visar gallerdurken fastsvetsad mot 
vinkeljärnen. Sista och tredje bilden i figuren är på IBC containern placerad på gallerdurken.                              
 

När man placerar konstruktionen i pumpgropen kommer en viss del av IBC container vara nedsänk i 

vattnet. Detta medför att en lyftkraft från vattnet kommer att verka på IBC containern. Vid tom IBC 

container finns därför en chans att den kommer vilja flyta. För att minimera risken att containern vill 

flyta finns det två öglor som används för att spänna fast ett spännband mot. Spännbandet dras över 

IBC containern för att hålla den på plats. En annan anledning till varför man valt att spänna fast IBC 

container är för att då man ska förflytta konstruktionen vill man inte att komponenter inne i 

konstruktionen ska vara lösa. Se figur 24.  

 

 
 

 
 
 

Figur 24. Blåmarkerat är öglorna som 
används som fästpunkter för ett 
spännband. Spännbandet fästes i 
öglorna och dras över IBC containern 
för att hålla den på plats och 
motverka att lyftkraften som verkar 
på IBC containern från vattnet i 
pumpgropen ska medföra att IBC 
containern ska vilja flyta. 
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I konstruktionen finns en sektion där oljeskimmern monteras. Oljeskimmern monteras mot ett 

vågrätt fyrkantsrör som stöds upp av två lodräta fyrkantsrör.  Mellan de två lodrätta fyrkantsrören 

samt på kortsidan och botten av sektionen svetsas runda stänger fast.  

 

Stängerna monteras för att säkra att banden från oljeskimmern inte kan svänga ut från 

konstruktionen eller mot ytan där flygt pumpen kommer monteras, när man förflyttar 

konstruktionen. De runda stänger som är på bottenytan är där för att skydda mot ojämnmark som 

tillexempel stenar som kan skada banden.  

 

                                 

Figur 25. Visar sektionen där oljeskimmern                            Figur 26. Monterad oljeskimmer på vågrätt 

monteras. Här ser man också de runda stänger                     fyrkantsrör. Banden är omslutna av runda 

som används till att skydda oljeskimmerns band.  stänger. 
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Från samma fyrkantsrör som oljeskimmern monteras mot svetsa det fast fyrkantsstänger. Det är här 

på en vågrät fyrkantsstång som flygt pumpen ska monteras. Den vågräta fyrkantsstången hålls uppe 

och stabiliseras med hjälp av två sneda och två vinkelrätt vågräta fyrkansstänger.  

En ögla som heter shacklar hängs över fyrkantsstången. Det är mot denna shacklar som pumpen 

sedan monteras. Nivån för monteringen för pumpen är satt så att pumpen kommer vara under 

vattenytan när konstruktionen placeras i gropen.   

Avståndet ut från de två fyrkantsrören är satt så att flygtpumpen ligger nära banden från 

oljeskimmern. Det är inte beräknat vilket avstånd som ska användas utan det är ett uppskattat mått 

som är satt så att pumpen suger ytskiktet mot oljeskimmer men antas inte påverka oljeskimmerns 

band på något sätt. Ytan under pumpen är helt öppen då det antas att det inte finns någon risk att 

pumpen skadas från underlaget i pumpgropen. Se figur 27 och 28. 

 

         

Figur 27. Pump monterad vid oljeskimmern.                     Figur 28. Pump monterad mot fyrkantsstång. 

Figuren visar pumpens placering i förhållande till            Pumpen hängs över fyrkantsstången med 

oljeskimmer och ramverket.                                                 hjälp av en ögla (Shacklar). 
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På en yta mellan IBC containern och oljeskimmern kommer oljekoncentratorn att monteras. 

Koncentratorn monteras fast mot en kanal som går ut från oljeskimmern. Det är den kanalen som 

används för att leda bort avskrapad olja från oljeskimmern.  

 

För att ge ytterligare stabilitet är det valt att också ha en plåt under koncentratorn. Plåten under 

koncentratorn sträcker sig inte hela längden då koncentratorn har en avtappningskran under som 

inte får vara övertäckt. Plåten svetsas fast mot ett fyrkantsrör och stöds upp med hjälp av en sned 

plåt som också svetsas fast mot fyrkantsröret.  

 

Botten under koncentratorn i ramverket lämnas öppen för att det inte finns risk för att koncentratorn 

skadas av eventuella stenar och ojämn mark underifrån. Det antagandet görs med avseende på att 

oljeskimmern anses vara placerad på en nivå som är tillräckligt hög. Det finns inte heller någon 

anledning att ha ett galler eller dylikt då det inte behöver monteras eller placeras något på botten i 

denna sektion. Figur 29 och 30 visar ytan där oljekoncentratorn monteras. 

 

                    

Figur 29. Kanal för utlopp av olja från oljeskimmer.            Figur 30. Oljekoncentrator monterad mot  

Mot kanalen monteras oljekoncentratorn. Som stöd          kanalen från oljeskimmern. Understöd från 

underifrån monteras en plåt som oljekoncentratorn           plåt på botten av oljekoncentratorn. 

placeras på.  
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Framsidan på konstruktionen har två större ingångar, öppning 1 och öppning 2. Första ingången, 

öppning 1, används för att komma in till ytan där IBC containern är placerad. Här lastas IBC 

containern av när den är tom och plockas ut när den är full och om man måste byta till ett tomt 

oljekärl.  

Andra ingången, öppning 2, finns för att man ska kunna komma in till området där oljekoncentratorn, 

oljeskimmer och flygtpumpen finns monterade. Det är genom denna öppning man kommer åt 

komponenterna för att kunna utföra eventuellt underhåll eller om komponenterna av någon 

anledning ska plockas ut ur konstruktionen. 

På de bockade plåtarna i hörnen och på fyrkantsröret i mitten på ramverket monteras öglor fast 

genom svetsning. Det är totalt tre öglor och det är likadana öglor som används för spännbandet till 

IBC containern. I öglorna som är avsedda för ingångarna fästs det en kätting tillsammans med en 

lastkrok. Kättingen används som avgränsning för öppningarna. Att ha en kätting med lastkrok gör att 

det är enkelt och snabbt för personalen att öppna upp och komma sig in och ut ur konstruktionen.  

            

 
Figur 31. Ramverkets två ingångar, öppning 1 och öppning 2. Första ingången är till IBC containern 

och andra ingången är avsedd för oljeskimmer, koncentrator och pump. Ingångarna öppnas och 

stängs med hjälp av en kätting tillsammans med lastkrok som fäst i öglor på ramverket. 

 

Samtliga detaljer som beskrivits har satts ihop i en assembly i SolidWorks. Den kompletta 

konstruktionen med alla komponenter går att se i de tre kommande figurerna 

Ritningar för ramverket finns som bilaga B, C, D, E och F. 
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Figur 32. Slutgiltig konstruktion med vy från framsidan. Komponenter invändigt från vänster till höger 

är: IBC container, oljekoncentrator, oljeskimmer och flygt pump. Framtill ser man kätting fastspänd 

med lastkrokar mot öglor. Två av fyra lastöglor syns på ramverkets tak.  

 

               
Figur 33. Konstruktion med samtliga                             Figur 34. Slutgiltig konstruktion med samtliga  

komponenter. Vy snett uppifrån komponenter.           Komponenter. Vy snett bakifrån.  
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6.4 Beräkningar 
Här redovisas resultatet på beräkningarna som är gjorda i examensarbetet. Beräkningar på 

deformation och spänning är gjort på två ställen som anses vara kritiska.  

6.4.1 Total vikt 
Beräkningar på total vikt för konstruktionen tillsammans med alla komponenter är gjord för att 
kontrollera att den på ligger under kravet på maximal vikt. Vikter på komponenter har givits från 
leverantörer samt vikt på konstruktionen är hämtat ur SolidWorks. 
 
Den beräkning som är gjord är att räkna ut vilken vikt som tillkommer när IBC containern och 
oljekoncentratorn fylls med vatten och olja. För att beräkna dessa vikter används ett samband för 
massa, volym och densitet. 
 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉                     (6) 
 
Där 
m = Massa  [kg] 
ρ = Densitet  [kg/m3] 
V = Volym [m3] 
 
 
Då mediet som kommer att placeras i de två komponenterna kan innehålla både vatten och olja är 
det valt att använda densiteten för det mediet som har högs densitet, vilket är vatten.  
Volymen som används på komponenterna är givna från leverantörer. I tabell 2 redovisas resultatet 
för beräkningar av vikten som tillkommer vid full IBC container och full oljekoncentrator.  
 
Tabell 2: Vikt som tillkommer när komponenterna är maximalt fyllda med vatten. 

Komponent Rymmer volym  
[m3] 

Densitet vatten 
[kg/m3] 

 Uträknad massa  
[kg] 

IBC container 1 1000 1000 

Oljekoncentrator 0,0638 1000 63,8 

 

Beräknade värden i tabell ovan sammanfattas tillsammans med kända värden på vikt för resterande 

komponenter samt konstruktion. Se tabell 3. 

 

Tabell 3: Vikttabell med specifikation för samtliga komponenter.  

Komponent Viktspecifikation Total vikt komponent [kg] 
 

Oljeskimmer Skimmer: 33,5kg  
Motor: 9kg  
2st bandrullar: 9kg  
 

51,5 

Oljekoncentator Koncentrator: 38kg  
Vikt innehåll: 63,8kg 
 

101,8 

IBC container IBC container: 60kg 
Vikt innehåll: 1000kg 
 

1060  
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Flygtpump Flygtpump: 4kg 
 

4 

Nivåvakt - - 

Kätting Kätting: 2,25kg/m 
Längd: 2,5m 
 

5,625 

Lyftöglor Lyftögla: 1,1kg/st 
Antal: 4st 
 

4,4 

Lås luckor Lås luckor: ca 0,17kg/st 
Antal: 2st 
 

0,34 

Fästen lås Fästen lås: ca 0,03kg/st 
Antal: 2st 
 

0,06 

Lastkrok Lastkrok: 0,504kg/st 
Antal: 2st 
 

1,008 

Gallerdurk Gallerdurk: 21,1kg/m2 
Area: 1,3m2 

27,43 

Luckor Luckor: 13,86kg/st 
Antal: 2st 
 

27,72 

Stoppkil för luckor Kil: 0,1kg/st 
Antal: 4st 
 

0,4 

BM-krokar BM-krokar: 19kg/st 
Antal: 2st 
 

38 

Gångjärn Gångjärn: ca 0,2kg/st 
Antal: 4st 
 

0,8 

Shacklar klass 8 (Fäste pump) Shacklar: 0,4kg/st 
Antal: 1st 
 

0,4  

Kätting/Spännbandfästen Fästen: 0,56kg/st 
Antal: 5st 
 

2,8 

Konstruktion Ramverk: 443,47kg 
Bockad plåt hörn: 25,76kg 
 

469,23 

  Sammanlagd vikt: 1795,513 kg 
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6.4.2 Lyftalternativ 1: Fyrkantsrör med BM krokar 
Ett alternativ för att förflytta konstruktionen är via två BM krokar placerade på två fyrkantsrör. 
Denna punkt anses kritisk med avseende på hållfasthet vid förflyttning av konstruktionen. För att 
beräkna maximal deformation och spänning har krafter som verkar på fyrkantsrören beräknats. 
 

Kraftberäkning 

De två fyrkantsrören utsätts för lasten som blir av tyngden på konstruktionen. För att förenkla 
beräkningen antas konstruktionen vara symmetrisk. Med hjälp av det antagandet delas 
konstruktionens vikt på två och appliceras på ett av fyrkantsrören. Antagande om att masscentrum 
ligger i mitten är gjort. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 35: Fyrkantsrör med moment kring dess mitt. Momentet 
uppkommer på grund av tyngdkraften från halva konstruktionen. 
Sträckan mellan kraften F och momentet M är halva längden på 
konstruktionens bredd. 

 
Där 
F= Tyngdkraften från vikten för halva konstruktionen    [N] 
L= Avståndet från tyngdkraften till fyrkantsrörets mitt (halva konstruktionens bredd [m] 
M = Moment som uppstår på grund av kraften F och avståndet L  [N·m] 
 
Tyngdkraften beräknas med ekvation 7 och massan i ekvationen är delad på två då beräkningen är 
gjord på halva konstruktionens totala vikt. 
 

𝐹 =
𝑚𝑔

2
                     (7) 

Där 
 
m = Totala massan för konstruktionen [kg] 
g = Tyngdacceleration  [m/s2] 
 
Momentet beräknads med ekvation 8 
 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿                     (8) 
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Då punkten där momentet uppstår är fixerad utförds en beräkning för att få fram hur stora krafterna 
blir på ändpunkterna på grund av momentet. Se figur 36. 
 
 
 

 
Figur 36. Momentet som uppstår från kraften F och sträckan L räknas om till två nya krafter 
placerade på fyrkantsrörets ändkanter. Krafterna är placerade på vinkelräta avstånd, L1 och L2, från 
momentet M. 

 
Där 
F1= Kraften som verkar på övre delen av fyrkantsröret.    [N] 
F2= Kraftens om verkar på nedre delen av fyrkantsröret.    [N] 
L1= Avståndet från momentet M till kraften F1 (Halva längden på fyrkantsröret). [m] 
L2= Avståndet från momentet M till kraften F2 (Halva längden på fyrkantsröret). [m] 
 
För att beräkna krafterna F1 och F2 har en momentjämnvikt gjorts. 
 

𝑀 = (𝐹1 ∗ 𝐿1) + (𝐹2 ∗ 𝐿2)                (9) 
 
Antagande om att L1 är lika stort som L2 och F1 är lika stort som F2 ger att 
 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹∗                 (10) 
 

𝐿1 = 𝐿2 = 𝐿∗                 (11) 
 
Med ekvation 11 och 10 insatta i ekvation 9 blir sambandet enligt  
 

𝑀 = 2𝐹∗𝐿∗                  (12) 
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Vilket ger följande ekvation för att kunna beräkna krafterna som verkade på ändkanterna av 
fyrkantsröret 
 

𝐹∗ =
𝑀

2𝐿∗
                  (13) 

 
 
Kända värden på massa, tyngdacceleration och de två olika avstånden ger beräknade värden för 

krafter och moment. Den sökta kraften i kraftberäkningarna, F*, tillsammans med resterande värden 

finns sammanfattade i tabell 4. 

Tabell 4: Resultat för beräkning av kraft F*. 

m 
[kg] 

g 
[m/s2] 

F 
[N] 

L 
[m] 

M 
[N·m] 

L* 
[m] 

F* 
[N] 

1800 9,82 8 838 0,7 6 186,6 0,83 3 726,867 

 

Värdet för massan är avrundat uppåt från 1795,513kg till 1800. Den avrundningen är gjord då värdet 

för nivåvaktens vikt inte är känd. 

 

Teoretisk deformationsberäkning 

Beräkning på deformation har utförts på den punkt där nedböjningen anses vara som störst, vilket är 
vid ändpunkterna på fyrkantsröret. 
 
Då fyrkantsröret är symmetriskt och krafterna på övre delen och undre delen är lika stora utförs 
endast en beräkning på halva fyrkantsröret. För att beräkna deformationen används det 
elementarfall som finns beskrivet i teoridelen. Se figur 37 och 38. 

           
   Figur 37. Elementarfall                                        Figur 38. Uppställning fyrkantsrör 

 
Ekvation 1 används för att beräkna nedböjningen vid kraften F*. Ekvationen med insatta symboler för 
uppställningen på fyrkantsröret blir enligt nedan 
 

𝛿(𝐹∗) =
𝐹∗𝐿∗

3

3𝐸𝐼
                  (14) 

 
Då röret är gjort i rostfritt stål används elasticitetsmodulen för det materialet. Värdet på 

elasticitetsmodulen hämtas från SolidWorks. Då tvärsnittet på fyrkantsröret har samma form som en 

kvadratisk ihålig balk användes ekvation 3 för att beräkna tröghetsmomentet.  
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Tjocklek och yttermått för fyrkantsrör ger beräknat värde på tröghetsmomentet. Tröghetsmomentet 

tillsammans med elasticitetsmodulen för rostfritt stål, beräknad kraft och sträckan L* ger sökt 

maximal nedböjning. Se tabell 5. 

Tabell 5: Resultat för beräkning av maximal deformation δ(F*). 

F* 
[N] 

L* 
[m] 

E 
[N/m2] 

t 
[m] 

h 
[m] 

I 
[kg·m2] 

δ(F*) 
[m] 

3 726,867 0,83 2,2*1011 0,004 0,08 1,365*10-6 0,002365 

 

FEM beräkning deformation och spänning 

För att jämföra det teoretiskt beräknade värdet på deformationen, samt att kunna jämföra 
sträckgränsen för materialet mot maximal spänning har en simulering i SolidWorks gjorts.  
 
Fyrkantsröret som används i konstruktionen kapas på mitten för att få längden L*. Två noder är 
inlagda, en i vardera änden på balken. Den nedre noden fixeras och på den övre noden appliceras 
lasten.  
 
Applicerad kraft F* på övre änden av fyrkantsröret och fixerad nod på nedre änden ger den 

simulerade maximala nedböjningen på fyrkantsröret samt maximala spänningen som uppstår i 

balken. Se figur 39 och 40. 

 

         
   Figur 39. Deformation genom hela fyrkantsröret.      Figur 40. Spänning som uppstår i fyrkantsröret. 

Maximala deformationen blir på punkten där kraften appliceras. Den maximala spänningen 

uppkommer vid noden där balken är fixerad. Maximal spänning samt maximal deformation noteras. 

Spänningen jämförs mot sträckgräns för rostfritt stål 1.4000 som är 270MPa (Jernkontoret. 2015).  

Se tabell 6. 
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Tabell 6. Resultat av deformationer samt spänningar på grund av pålagd kraft. Uträknade genom 
simulering i SoildWorks. Spänningen jämförs mot sträckgränsen för rostfritt stål. 

F* 
[N] 

δmax 
[m] 

σmax 
[MPa] 

Rp0,2 
[MPa] 

3 726,867 0,002861 106,8 270 

 

Där 

δmax= Maximal deformation 

σmax= Maximal spänning 

Rp0,2= Sträckgräns för rostfritt stål 1.4000 

 

6.4.3 Lyftalternativ 2: Tak med lyftöglor 
Här redovisas resultatet för beräkningarna gjorda på taket på konstruktionen vid val att lyfta 

konstruktionen via lyftöglorna. Detta anses vara den andra kritiska punkten som uppstår när man 

förflyttar konstruktionen. Ingen teoretisk beräkning för deformation och spänning är gjord på detta 

lyftalternativ. 

 

Kraftberäkning 

För att simulera i SolidWorks hur deformationen och spänningarna i taket varierar beräknas hur stora 
krafterna på vardera lyftögla blir.  
 
Antagande är gjort att totala lasten från konstruktionen delas lika på varje ögla. Med kraftjämnvikt 
kan därför lasten på varje ögla beräknas.  
 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑔                  (15) 
 
Där 
Ftot =Totala tyngdkraften.   [N] 
m = Totala massan på konstruktionen.  [kg] 
g =Tyngdaccelerationen.   [m/s2] 
 
Kraftjämvikten blir enligt ekvation nedan 
 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹ö1 + 𝐹ö2 + 𝐹ö3 + 𝐹ö4                 (16) 
 
Där 
Fö1-Fö4= Krafter på vardera lyftögla. [N] 
 
Antagandet om att totala kraften delas lika ger följande samband 
 

𝐹ö1 = 𝐹ö2 = 𝐹ö3 = 𝐹ö4 = 𝐹ö                 (17) 
 
Med ekvation 17, 16 och 15 fås det slutliga sambandet. 
  

𝐹ö =
𝑚𝑔

4
                    (18) 
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De fyra punkterna där konstruktionen lyfts via utsätts för kraften som uppkommer från totala 

massan på konstruktionen. Givna värden på massan och tyngdaccelerationen ger totala kraften Ftot. 

Antagande om att fördelning av krafter sker lika över varje punkt ger det sökta värdet för kraft, Fö.   

Se tabell 7. 

Tabell 7. Resultat på beräknade krafter som verkar på lyftöglorna. 

m 
[kg] 

g 
[m/s2] 

Ftot 
[N] 

Fö 
[N] 

1800 9,82 17 676 4 419 

 

FEM beräkning deformation och spänning 

Takets sidokanter är fixerade. Beräknad kraft Fö är applicerad på samtliga fyra hål där lyftöglorna 

monteras. Kraften är pålagd uppåt och vinkelrätt mot taket. Simuleringen ger maximal deformation 

på taket samt den största spänningen som uppkommer i materialet. 

 

 

 

Figur 41.Deformation som uppkommer på taket vid pålagd kraft Fö på samtliga fyra hål. Bilden visar 
en överdriven deformation för att man ska kunna se hur taket kommer röra sig. 
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Figur 42. Visar hur spänningen fördelas på taket på grund av applicerad kraft. 

 

Maximala deformationen blir på de fyra punkter som krafterna appliceras på.  Deformationen vid de 

fyrka punkterna samt spänningen som uppstår där noteras. Den spänningen vid de fyra punkterna 

som krafterna applicerats på är den maximala spänningen som uppstår i materialet. 

Tabell 8.  Maximal deformation samt maximal spänning som uppstår på grund av kraften Fö. 

Fö  
[N] 

δmax 

[m] 
σmax 

[MPa] 
Rp0,2

 

[MPa] 

4 419 5,979*10-5 62,68 270 

 

6.4.4 Jämförelse beräkningar 
Deformationen som beräknats teoretiskt för lyftalternativ 1, jämförs med resultatet för maximal 

deformation som fåtts via simulering. Jämförelsen visar på att resultatet för maximala deformationen 

vid simulering är 0,5 mm större än det beräknade värdet.  

Maximala spänningen som uppstår i fyrkantsröret jämförs med sträckgränsen för rostfritt stål. 

Jämförelsen visar på att den maximala spänningen som uppstår ligger 163,2MPa lägre än 

sträckgränsen.  

Resultatet på maximala spänningen för lyftalternativ två jämförs också mot sträckgränsen för rostfritt 

stål. Där blir skillnaden mellan spänningarna 207,32MPa. Deformationen har endast beräknats via 

SolidWorks och har därför inget värde att jämföra den mot. Se tabell 9. 
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Tabell 9.  Resultat vid jämförelse deformation och spänning. 

 Maximal deformation 
alternativ 1 

[m] 

Maximal spänning 
alternativ 1 

[MPa] 

Maximal spänning  
alternativ 2 

[MPa] 

Beräknad 0,002365 - - 

Sträckgräns - 270 270 

SolidWorks 0,002861 106,8 62,68 

Skillnad 0,000496 163,2 207,32 

 

Maximala spänningen sker inte vid max deformation vid alternativ 1. Den spänningen som uppstår 

vid alternativ 1 vid maximal deformation är 1,811MPa vilket mycket lägre. Det är valt att jämföra 

med maximala spänningen för att se om den håller sig under sträckgränsen. 
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7 Diskussion och slutsats 
Den tekniska lösningen och konstruktionen som är vald uppfyller samtliga krav som tagits fram i 

förstudien och anses därför vara godkända. Resultatet visar på att både målet och syftet med 

projektet har uppnåtts. Detta examensarbete kan i framtiden om produkten tas i bruk resultera i att 

mindre olja släpps ut i naturen. Det medför att miljön så som växter och djurliv skyddas från de 

toxiska effekter som olja medför. Även fast produkten är anpassad för gruvindustrin kan den även 

användas på andra ställen där oljeläckage skett vilket kan medföra en större samhällsnytta. 

Beställaren av projektet är nöjd med det arbetet har resulterat i. Här nedan följer lite diskussion och 

slutsatser kring olika delar i examensarbetet. 

7.1 Teknisk lösning 
Den tekniska lösningen är vald utifrån två alternativ på maskiner som kan separera olja från vatten. 

Då det på marknaden finns många fler olika metoder och maskiner som uppfyller samma funktion 

hade det kunnat vara gynnsamt att utreda fler typer av produkter för att se ifall det fanns någon 

annan metod som varit bättre än den valda bandskimmern. På grund av begränsad tid valdes det att 

endast utreda två alternativ.  

För att oljeskimmerns funktion ska vara optimal är det viktigt att det alltid är olja på ytan av vattnet. 

Om det inte finns det kommer den börja dra med sig mer och mer vatten vilket resulterar i att 

oljekärlet inte får så hög procent olja i sig som man önskat. Anser att den risken åtgärdats i 

vidareutvecklingen av de valda konceptet genom att placera en oljekoncentrator mellan 

oljeskimmern och oljekärlet. 

Även om skimmern klarar av kravet på 70 % olja efter separering så anser jag att det är till fördel att 

använda koncentratorn då den medför att oljeprocenten uppstiger upp till 99 % vilket gör att 

oljekärlet inte fylls onödigt snabbt och eftersom det kostar pengar att bli av med ett oljekärl. 

Pumpen som används för att starta rotation på ytan av vattnet och föra oljan mot skimmer medför 

också att risken för att det inte finns någon olja vid skimmerns band minskas. Då det inte är beräknat 

på hur stort flöde pumpen måste pumpa för att skapa önskad rotation finns chans att den antingen 

har för hög eller för låg kapacitet.  

Därför kan höjden på var pumpen placeras ha betydelse, så på grund av detta kan det vara bra att ha 

ett justerbart snöre eller liknande så man enkelt kan ändra vilket djup pumpen placeras på. Om det 

visar sig att pumpen har för låg kapacitet kan man välja att placera den närmare ytan och om den har 

för hög kapacitet sänker man bara ner den längre i vattnet. 

Jag anser att eftersom detta är en helt ny produkt som examensarbetet har tagit fram så kan det vara 

smart att när en eventuell prototyp ska tas fram endast börja med att testa utan pumpen. Detta då 

det kan finnas möjlighet att när oljeskimmerns band roterar mot ytan så skapar det också en rotation 

och av sig självt drar oljan mot sig. Och om så är fallet är det bara onödiga pengar att lägga till en 

pump om önskade funktionen sköts av skimmerns band. 

Nivåvakten som är vald är inte utredd fullständigt. Leverantören är kontaktad men ingen vidare 
information har fåtts. Därför är det nödvändigt att fortsätta reda ut vilken nivåvakt som anses passa 
bäst för detta ändamål. I resultatdelen för komponenter finns en nivåvakt som är kort beskriven. Det 
är alltså inte hundra procent säkert att denna nivåvakt passar för just denna applikation. Därför har 
inte någon vikt från nivåvakten heller tagits med i beräkningarna. Den nivåvakt som redovisas som 
komponent är alltså bara ett exempel. 
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7.2 Konstruktion 
Konstruktionen uppfyller de krav som tagits fram i förstudien. Den är helt i rostfritt stål och monteras 

genom att svetsas ihop. Att ha ett tak på konstruktionen kan medföra som det blir svårare att 

komma åt komponenterna. Taket måste ändå finnas med på konstruktionen för att skydda 

komponenterna mot eventuella stenar eller liknande som kan falla ner från gruvtaket.  

 

7.3 Beräkningar 
Beräkningarna som utfördes på maximal deformation för lyftalternativ 1 hade en skillnad mellan 
beräknad värde och SolidWorks resultat på ca 0,5 mm. Högre värde blev på resultatet i simuleringen i 
SolidWorks. Detta anses bero på att fyrkantsröret som beräkningarna gjordes på hade i SolidWorks 
hade avrundade hörn medan när det räknades för hand gjordes beräkningen på ett kvadratiskt 
tvärsnitt.  
 
Beräkningarna på maximal spänning som gjordes via SolidWorks på båda alternativen hade resultat 
på ett värde som låg under sträckgränsen för rostfritt stål. Därför anses båda resultaten för 
deformationerna vara ok då spänningen inte överskrider sträckgränsen vilket innebär att 
deformationen sker elastiskt. 
 

 

7.4 Fortsatt arbete 
Ett förslag på fortsatt arbete är att konstruera justerbara ben. Detta anses viktigt och var något som 

kom upp under projektets gång. Då det inte fanns tid till att reda ut denna del så valdes det att vara 

ett fortsatt arbete efter examensarbetets slut. Då marken i gropen där konstruktionen placeras inte 

är rak utan kan luta åt olika håll medför det att när man ställer konstruktionen där så kommer den 

inte stå rakt.  

Om konstruktionen lutar kommer även komponenter inne i konstruktionen att luta. 

Oljekoncentratorns funktion fungerar endast om den står rakt och därför är det jätte viktigt att det 

finns möjlighet att justera höjden på konstruktionen.  Ett förslag på hur konstruktionens höjd kan 

justeras är att använda sig av hydrauliska cylindrar som man konstruerar som ben. Cylindrarna styrs 

av ett styrsystem som gör att man genom att använda en fjärrkontroll kan justera valfri 

hydraulcylinder. 
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Bilaga A: Komponentlista 

 

Benämning Artikelnamn Artikelnummer Leverantör 

Oljeskimmer Abanaki MB 2 - QH-system 

Oljekoncentrator OC200 - QH-system 

Flygt pump SX 2 589 00 79 Xylemwatersolutions 

IBC container - - Tillhandahålls av framtida 

kund 

Nivåvakt LS-1755 01755 Swautomatik 

Lyftögglor  PLGW 3 11.4291758 CERTEX 

Kätting/spännband 

fästen 

WLP-1T z700900 Gunnebo industries 

Gångjärn Heavy-duty weld-on 

hinge 

3420-2030-

040120 

Industrilas 

Lås luckor  Pull-down Catch 581071 Industrilas 

Fästen till lås Striker 580141 Industrilas 

Kätting KLB 10-8E Z802156 Gunnebo industries 

Lastkrok EGKN- 7/8-8 Z100744 Gunnebo industries 

Gallerdurk H3 RF HD03253021 WELAND 

BM krokar REDSKAPSFÄSTE 

STORA BM 

930408 Redskapsfabriken 

Shacklar klass 8 1128 11.30A831316 CERTEX 



 

 
 

Bilaga B: Ritning 1002 



 

 
 

Bilaga C: Ritning 1003 



 

 
 

Bilaga D: Ritning 1004 



 

 
 

Bilaga E: Ritning 1005 



 

 
 

Bilaga F: Ritning 1006 


