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This thesis describes the development
of a device called "Oil Separator"
which is used for washing vehicles and
particularly car washing. The device
developed for Mr. Car Bilvård AB in
Uppsala, the company's work involves
passenger transport and courier
services. The company needs an
external device that meets the
environmental standards to wash their
own cars in the premises without the
need to modify or reconstruct on the
premises ground as the premises is on
a leased contract.
Work began with a preliminary study on
the literatures that describes both
the function and structure of
designing the device. A few interviews
with other car wash companies had been
implemented, and some measurements.
After collection of the necessary
information the specifications of
customer requirement was presented .
With these requirements a few
concepts was generated and weighed
using the Pugh matrix for concepts
selection for further development.
The final concept was further
developed and a design has been
presented. A design of the washing
place was taken up also which does not
require any change in the premises by
putting it on the ground. A functional
smaller prototype of the oil separator
was developed and tested.
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Sammanfattning
Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en apparat som kallas oljeavskiljare som
används vid fordonstvätt och framför allt biltvätt. Apparaten utvecklas för Mr Car Bilvård AB
i Uppsala som bedriver persontransport och bud service. Mr Car behöver apparaten för att
kunna tvätta sina bilar i den lokalen de har, där miljökraven skall uppfyllas med denna.
Företaget som bedriver verksamhet i de befintliga lokalerna, arrenderar lokalen och därmed
får de inte ändra och bygga om.
Arbetet påbörjades med en förstudie, där litteratur som beskriver båda funktionen och
konstruktionen undersöktes. Ett par intervjuar med andra biltvätt företag hade genomförts,
befintliga apparater undersöktes samt några mätningar hade införts. Efter insamlig av
nödvändig information fastställdes kravspecifikationer med avseende på kundönskemål. Med
dessa krav genererades olika koncept och vägdes med hjälp av Pugh matris för att välja ut ett
koncept för vidareutveckling.
Slutkonceptet vidareutvecklades och ett konstruktionsförslag togs fram. Ett förslag på
tvättplats togs fram också som inte kräver någon ändring i lokalen utan den sätts på marken.
En förenklad funktionsprototyp av oljeavskiljaren togs fram och testades och resultatet var en
konstruktionslösning som uppfyller de krav som ställdes och bra avskiljningsförmåga vid
testtillfället.

Nyckelord: CAD, Oljeavskiljare, Separator, Biltvätt, Produktutveckling
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1 Företaget
Mr Car Bilvård AB är ett taxiåkeri i Taxikurir Uppsala som äger cirka 10 bilar. Företagets
produkter är persontransport, bud service samt bilvård. Företaget bildades 2000 av Ali
Maanikhah och hade färre antal bilar. Antal bilar ökades genom åren och nu har företaget stor
vikt bland taxibolagen. Mr Car har en uthyrd lokal som innehåller en bilverkstad och en
ganska stor gård.

1.2 Problembeskrivning
Oljor, bensin, diesel och tungmetaller får inte släppas till avlopps- dagsvattennätet1. Dessa
ämnen räknas som miljögifter, dem skadar miljön, försämrar reningsprocessen och orsakar
dålig vattenlukt, smak och utseende. Därför är det viktigt att ha en oljeavskiljare vid
fordonstvätt anläggningar för att undvika dessa problem.
Mr Car AB vill tvätta sina bilar i den lokalen de har två gånger dagligen då bilen skall vara
fräsch vid varje skift. För att uppfylla miljökraven som ställs av miljöbalken skall företaget ha
en oljeavskiljare 2. En vanlig oljeavskiljare som finns på marknaden måste ligga under
marken vilket Mr Car inte kan göra då lokalen arrenderas av dem. Företaget vill också ha en
billigare alternativ. Detta examensarbete behandlar detta problem genom att ta fram
konstruktionsförslag på en oljeavskiljare samt tvättplats.

1.2.1 Miljöbalkens krav
Verksamhet får inte släppa farliga ämnen till mark och avloppsnätet så som gifter, fasta avfall
och tungmetaller. Verksamheten får ansöka om tillstånd om den bedriver miljöfarliga
verksamheter3.
1.2.2 Svensk standard krav
Det finns en svensk standard som ger riktlinjer för konstruktion, framtagning, installation,
provtagning, drift och skötsel. Standaren heter SS-EN 858 och är uppdelat i två delar4.
Enligt standaren delas avskiljare i två klasser5:
 Klass 1 med max oljeutsläpp 5 mg/l vid test.
 Klass 2 med max oljeutsläpp 100 mg/l vid test.

1

Paul N (1995), sid.103
Riksdagen 2015-05-01
3
Riksdagen 2015-05-01
4
Avskiljareboken (2012) utgåva 1, sid.4
5
Avskiljareboken (2012) utgåva 1, sid.5
2

1

1.2.3 Boverkets krav
Boverket ställer också krav på anläggningar där spillvatten innehåller olja, bensin och slam.
Kravet är att installera oljeavskiljare för att eliminera spill av nämnda ämnen6.

1.2.4 Kommunens krav
Eftersom företaget driver sin verksamhet i Uppsala så är det Uppsala kommun som är
ansvarig för att utföra tillstånd. Uppsala vatten är den kommunala myndigheten som
godkänner oljeavskiljare. Uppsala vatten ställer krav på max 50 mg/l olja som släpps till
avloppsnätet som leds till reningsverk. Detta krav betyder att en oljeavskiljare av Klass 1
måste installeras7.

1.2.5 Företagets krav
Det största utmaning som företaget möter är att det inte finns möjlighet för ändringar i lokalen
(mark och anläggning). Vanliga oljeavskiljare ligger under marken då spillvatten leds utan
pump. Detta är inte möjligt för Mr Car då företaget inte äger marken. Samma problem med
tvättplatsen där spillvattnet skall samlas innan det leds till avskiljaren (brunn). Mr Car får inte
göra betong/asfalt beläggning eller gräva brunn för samma skäl som ovan.

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att ge en konstruktionsförslag på en tvättplats och tillhörande
oljeavskiljare för Mr. Car AB. Tvättplatsen och avskiljaren skall installeras ovanpå marken
och kunna flyttas vid behov.

1.4 Mål
Målet med detta examensarbete är att presentera ett konstruktionsförslag på en tvättplats och
tillhörande oljeavskiljare. Tvättplatsen skall vara mobil och kan flyttas vid behov. Oljeavskiljaren skall
installeras ovanpå marken utan att göra ändringar i lokalen som grävning eller bygga om lokalen.
Redovisa en ungefärlig tillverkningskostnad och jämför den med dagens kostnad för biltvätten.

6
7
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Boverket byggregler 2015-05-01
Uppsala vatten 2015-04-29

1.5 Metodik










Förstudie genom litteratur, intervju och undersökning av befintliga produkter.
Uppställning av specifikationskraven som är nödvändiga vid koncept generering.
Koncept generering genom brainstorming, skissar och CAD-modellering.
Val av koncept. Utvärdering av olika koncept med hjälp av Pugh matris.
Utveckling av valt koncept. Förbättring av konceptet för att minska
tillverkningskostnad och förenkla monteringen.
Beslut om konstruktionslösningen av Mr Car.
Förenklad funktionsprototyp framtagning i mindre storlek.
Framställning av tillverkningsritningar.
Utvärdering av arbetet.

1.6 Avgränsningar
Vissa avgränsningar har gjorts i arbetet:
1. Prototypframtagning, en mindre fungerande prototyp skall tas fram som avser
oljeavskiljaren bara (inte slamfång och andra delar i systemet).
2. Test kommer att göras med prototypen som tas fram, oljeutsläppen för den riktiga
produkten kan därför variera i värde.
3. Exakt tillverkningskostnad, beroende på val av material och tillverkningsmetod som
Mr Car kommer att välja vid tillverkningen kan kostnaden komma att variera.
4. Vissa mått är antagna för att få fram CAD modellen dem kan därför ser annorlunda ut
än riktiga mått. Detaljerna är befintliga produkter och kommer inte att tillverkas utan
köps färdiga.
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2 Förstudie & Teori
Vid arbetets utgångspunkt har en förstudie genomförts, då undersöktes produkten
oljeavskiljare, företag som driver samma verksamhet och företag som tillverkar produkten.
Informationsinsamling från förstudien har bidragit till bättre överblick över produktens
funktion, konstruktion, miljöpåverkan, krav, underhållning och kostnad. Förstudie kan därför
delas upp efter dessa egenskaper:

2.1 Funktion
Det finns olika typer av oljeavskiljare som används i olika applikationer och verksamheter.
Uppgiften är samma hos dessa avskiljare det är att avskilja olja, fett, petroleum produkter och
tungmetaller. Eftersom detta arbete är siktat mot avskiljaren som används vid biltvätt då
bortses andra typer av avskiljare.
Avskiljaren som används vid biltvätt är av typen Gravitationsavskiljare, den typen kan skilja
enbart vätskor som är lättare än vatten. Gravitationsavskiljare utnyttjar densitet skillnaden
mellan vatten och oljor där lätta vätskor (olja, bensin o.s.v.) flyter till vattenyta och sedan kan
man suga upp dem. Tungmetaller och slam enligt samma princip hamnar ner i botten och
blockas bort sedan8.
Teorin för gravitation separering baseras på Stokes lag (2.1) som ger stigningshastighet för
oljedroppar. Stokes lag beskriver också påverkande faktorer för stigningshastigheten som
densitet, viskositet och storlek av oljedroppar9.

(2.1)

8
9

4

ACO MIRI Teknik (2009), sid.3
ACO MIRI Teknik (2009), sid.4

A Den teoretiska vägen för den kalkylerade
droppstorleken. Separationen blir i praktiken inte så
bra eftersom turbulens får droppen ur sin idealiska
bana.
B Droppar med en diameter större än den kalkylerade
och som kommer in vid botten av avskiljningszonen
tar en väg enligt linje B.
C Droppar med en diameter mindre än den
kalkylerade och som kommer in vid botten av
avskiljningszonen tar en väg enligt linje C och avskiljs
ej.
D Droppar med en diameter mindre än den
kalkylerade kan separeras om de kommer in i
avskiljningszonen närmare vattenytan10.

Figur 1(Schematisk bild av oljeavskiljare för kontinuerlig
drift visande oljedropparnas väg vid olika situationer)
Oljedroppsdiameter är avgörande när det gäller stigningshastighet, därför används den så
kallas lamellfilter. Lamellfilter består av plattor eller rör som sattas ihop som ett paket.
Lamellfiltret hjälper oljedroppar att klumpas till större droppar och stiga upp till vattenytan.
Lameller skall lutas 55-60˚ från horisonten11.

Figur 2 Lamellfilter

10
11

5

ACO MIRI Teknik (2009), sid.4
Avskiljareboken (2012) utgåva 1, sid.7

2.2 Konstruktion
CEN-norm i form av standaren SS-EN 858 framtagen 2002-07-05, ger riktlinjer för
oljeavskiljare, standaren delas i två delar:
 SS-EN 858-1
 SS-EN 858-2

Figur 3 Standarens schema fördelning12

12
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ACO MIRI Teknik (2009), sid.20

2.2.1 Indelning av klasser:
Det finns två oljeavskiljarklasser enligt standaren SS-EN 858-1, indelningen beror på hur
mycket olja/liter avskiljaren släpper ut vid testning:



Klass I med max oljeutsläpp 5 mg/l.
Klass II med max oljeutsläpp 100 mg/l.

Vilken klass man ska ha beror på verksamheten och kommunen där verksamheten sker. De
flesta kommuner har krav på 50 mg/l olja som får släpps ut till avloppsnätet när det gäller
biltvätt. Detta krav betyder att man skall ha en avskiljare av klass I.

2.3 Material
Enligt standaren skall avskiljarens material vara kemiskresistent. Detta betyder att avskiljda
vätskor inte skall påverka avskiljaren och orsaka läckage eller skador. Materialet skall vara
vattentät vid öppningar, anslutningar och packningar13.

2.4 Dimensionering av avskiljare
För att bestämma storleken på avskiljare används dessa formler14:


(2.2)


(2.3)
NS= normstorlek l/s
= kategorifaktor
= densitetsfaktor
= dimensionerande spillvattensflöde l/s = summa av spillvattensflöde från
tappställen och högtryckstvätt =
= vattenflöde tappställe l/s
= vattenflöde högtryck l/s
= dimensionerande dagsvattensflöde l/s

13
14
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ACO MIRI Teknik (2009), sid.21
ACO MIRI Teknik (2009), sid.23

Tabell 1 Kategorifaktor ( )15
Typ av utsläpp
A Industriprocesser, Biltvättar,
Verkstäder
B Oljeförorenat dagvatten
C Oljeutsläpp

Kategorifaktor
2
1
1

Tabell 2 Densitetsfaktor ( )16
Densitet
˂ 0,85
Avskiljare
1
Klass I
1
Klass II
Vattenflöde från högtryckstvätt (

0,85 – 0,90
Densitetsfaktor ( )
1,5
1

0,90 – 0,95
2
1

)

2 l/s oberoende av effektivt uttag
Om flera högtryckstvättar används samtidigt:
2 l/s för det första och 1 l/s för efterföljande.
Slamfångets volym
Slamfångets volym bestäms enligt riktlinjer av standaren SS-EN 858-2. Slamfångsvolym
bestäms efter vilken verksamhet man använder i och delas i tre kategorier17:
1. S = Liten (small): Spillvatten från parkeringsplatser och täckta bensinstationer där lite
föroreningar kan förekomma.
(2.3)
2. M = Normal (medium): Tankställen, manuella biltvättar, tvätt av maskindelar. Manuella
busstvättar. Avloppsvatten från garage och parkeringsplatser. Kraftstationer, maskinhallar.
Min. volym 600 liter.
(2.4)
3. H = Stor (high): Tvättanläggningar för entreprenadfordon och lantbruksmaskiner.
Lastbilstvättar. Busstvättar. Min. volym 600 liter.
(2.5)
Automattvätthallar. Min. volym 5000 liter.
(2.6)

15

ACO MIRI Teknik (2009), sid.23
ACO MIRI Teknik (2009), sid.23
17
ACO MIRI Teknik (2009), sid.25
16
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2.5 Miljöpåverkan
Utsläpp av olja, petroleum produkter och tungmetaller är miljögifter och orsaker massa andra
problem för vattenkvalitet och reningsverken. Dessa ämnen har negativ påverkan som
beskrivs nedan.

2.5.1 Metaller i vatten
När vattnet innehåller höga halter av metaller bland annat järn och mangan får vattnet
rostfärg, lukt och smak. Hög järnhalt märks genom att tvätten inte blir så vit och rörledningar
slammar igen. När järnhalter ligger på 0,4-0,5 mg/l betecknas som höga18.
Höga halter av kalcium och magnesium i vattnet orsaker det som kallas hårt vatten. Hårt
vatten orsaker problem vid matlagning då extraherar kalcium och andra viktiga mineralämnen
från maten. Vid halter 70-150 mg/l betecknas vattnet som hårt19.

2.5.2 Petroleum i vatten
Redan vid små mängder av oljeföroreningar får vattnet besvärande smak. Vatten får smak
problem vid bensinhalt 2000 mg/m3 och dieselolja 0,5 mg/m320. Oljeföroreningar i avloppet
som leds till reningsverk med biologisk rening orsaker driftstörningar då mikroorganismer
dödas21.
2.5.3 Tvättmedel och avfettning
Tvättmedel och avfettningsmedel som används vid biltvätt har inte samma påverkan som
andra ämnen som nämnts tidigare. Även om tvätt- avfettningsmedel består av kemikalier men
de är miljövänliga och Svanmärkta22.

18

Anders Nordström (1983), sid.44
Anders Nordström (1983), sid.45
20
Anders Nordström (1983), sid.59
21
Anders Nordström (1983), sid.75
22
ADS Bilvård 2015
19
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2.6 Underhåll
Oljeavskiljare måste tömmas från samlat olja och slam. Tömning sker i jämna mellanrum,
oftast två gånger/år beroende på säsongen23. På vinter tvättas bilarna mer än andra säsonger
därför kan oljenivån bli mer i avskiljaren. När oljan når en viss nivå, ges signal av oljesensorn
för att tömma oljan från avskiljaren. Oljetömning sker via avfallshanteringsbolaget som tar
hand om olja och slamavfallet också24.
Vid tömningstillfället inspekteras avskiljaren för sprickor och läckage. Lamellfiltret behöver
inget underhåll, men vattenfiltret behöver inspekteras en gång/vecka och tvättas vid behov.

2.7 Pugh Matris
Pugh Matris har utvecklats av Stuart Pugh som var professor och chef för utformningen av
divisionen vid University of Strathclyde i Glasgow. Det kallas också en mängd olika namn,
inklusive Pugh metod, Pugh analys, beslut matris metod, beslutsmatris, beslut galler m.m.25.
Pugh Matris är ett verktyg som man logiskt kan jämföra olika alternativ på grund av vissa
fördefinierade kriterier. Detta i sin tur kommer att hjälpa till med val av det bästa möjliga
alternativet. Pugh Matris används ofta i DMADV (Definiera, mäta, analys, design, Validera)
och DFSS (Design for Sex Sigma) projekt, är det mycket användbart för att validera flera
koncept av konstruktion.
Hur skapar man en Pugh matris?
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Välj: Välj alternativen som ska jämföras. Till exempel, om du är involverad i ett
projekt för att utforma en konsol och sedan kan du välja tre utformade koncept (säg
koncept 1, koncept 2 och koncept 3).
Urvalskriterier: Studera dina kundkrav för att skapa olika urvalskriterier. För de tre
konsoldesignkoncept urvalskriterier kan vara: Vikt, produktions möjlighet och styrka.
Ange Referens: Man kan ta hänvisning till vissa befintliga koncept för att utforma
nya. Detta befintliga koncept bör tas som referens för att kunna jämföras.
Vikta: Alla urvalskriterierna är inte lika viktiga, så man måste vikta för var och en av
urvalskriterierna. För exemplet ovan, "styrka" kan ha en vikt av 10, tillverkningen kan
vara 8 och vikt 6.
Jämför: Jämför alla enskilda koncept för olika urvalskriterier med avseende på
referens konceptet. Om ett begrepp är bättre än referensen sätter man 1, om inte lika
bra som referensen en -1 sätts och om den liknar referensen en 0 sätts.

Per Åkerlund 2015
ADS Bilvård 2015
25
Decision-making-confidence 2015-05-17
24

10
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Beräkna: Beräkna viktade summan för varje koncept. Konceptet som fick högst
poäng är bäst26.

Brighthubpm 2015-05-17
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3 Genomförande
3.1 Kravspecifikationer
Efter förstudie genomförandet kunde kravspecifikationer tas fram. Kravspecifikationer delas i
olika delar:
A. Kund önskemål: Mr Car önskar sig att ha vissa funktions- och konstruktionskrav, alla
önskemål behöver inte fyllas om det inte går.
Kundönskemålen delas i sin tur i två delar:
Önskemål med hög prioritet och måste fyllas:
1. Avskiljaren skall kunna klara 10 tvätt/dag.
2. Avskiljaren skall ligga ovanpå marken och kunna flyttas vid behöv.
3. Avskiljaren skall kunna klara vattenflöde på 7,5 l/min i konstant sprutning i max 30
minuter.
4. Tvättställning som klarar maximal last på 2 ton.
5. Tvättställning mått ca 6 x 2,5 meter med lämplig höjd (20-30 cm).
Frivilliga önskemål som fylls om det finns möjlighet:
1. Inga krav på utseende.
2. Vattenåtervinning.
3. Lägre kostnader när det gäller tillverkning, montering och skötsel.
B. Produktkrav (enligt svensk standard SS-EN-858):
1. Avskiljaren skall ha slamdel.
2. Provtagningsmöjlighet.
3. Det finns två klasser avskiljare:
 Klass I som släpper ut max 5 mg olja/liter.
 Klass II som släpper ut max 100 mg olja/liter.
4. Avskiljaren skall vara försedd med följande:
 Nivålarm.
 Automatisk avstängningsventil.
 Betäckning "Avskiljare".
C. Uppsala vatten krav
Oljeutsläpp gränsen skall inte överstiga 50 mg/l i vattnet som släpps till avloppsnätet27. Detta
betyder att en avskiljare av klass I måste installeras.

27

Uppsala vatten 2015-05-22
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D. Konstruktionskrav
För att kunna bestämma rätt storlek och dimensionera avskiljaren används de formler som
standarden kräver. (Se beräkningar i Bilaga 1)
Slamfång 800 liter.
Vattenflöde 6 l/s.
E. Miljöprestanda Tabell 3.1
Tabell 3 Krav på miljöprestanda
Temperatur vid
Användning
Lagring
Transport

Intervall
+0˚ C ˗ +60˚C
– 40˚C ˗ +70˚C
– 40˚C ˗ +70˚C

3.2 Konceptgenerering
Efter fastställning av kravspecifikationer och med hjälp av Brainstorming, några
konceptförslag kunde tas fram.
Konceptgenerering delas i två delar:
3.2.1 Konceptgenerering av tvättplatsen:
3.2.1.1

Koncept 1

Detta koncept finns som befintlig produkt men vissa ändringar behövs för att kunna använda
den av Mr Car. Produkten består av en plastmatta som är tunn och vikbar, mattan har en vägg
runt om som fylls med luft med hjälp av en pump som följer med. Väggens uppgift är att
förhindra spillvatten att rinna ut till marken.
Förslaget är samma produkt med några ändringar:
 Avloppsbrunn som leds till avskiljaren.
 Körbar ramp för att kunna köra in/ut utan att skada väggen.
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Figur 4 Tvättplats koncept 1

Figur 5 Plastmatta (mobil tvättplats)28

3.2.1.2

Koncept 2

Detta koncept fungerar som förhöjning från marken för att få plats till avloppsbrunn utan
behov till grävning under marken. Konceptet kan tillverkas av olika material men principen är
samma. Den består av en platta som är förhöjt med 20 cm balkar, en lång brunn i mitten för
att samla spillvatten som leds senare till avskiljaren. Balkar av olika material kan användas
som stål eller betong.

Figur 6 Tvättplats koncept 2

28

Auto detailing warehouse 2015-05-18
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Figur 7 Spillvattensbrunn till koncept 2

3.2.1.3

Koncept 3

Detta koncept består av körbara gallrar som är förhöjda med 20 cm bassäng av stål.
Bassängen samlar spillvatten och leder det vidare till avskiljaren. Bassängen kan användas
som grovslamskiljare också.

Figur 8 Tvättplats koncept 3
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3.3
3.3.1.1

Konceptgenerering av oljeavskiljare:
Koncept 1

Konceptet är inspirerat av en befintlig produkt med ändringar i form och montering.
Konceptet ser fyrkantig ut istället för cylindriskt, har tresteg avskiljning där grovslamskiljaren
integrerat i första steget. Spillvatten från tvättplatsen leds med hjälp av pump till avskiljaren
som står ovanpå marken.

Figur 9 Befintlig oljeavskiljare (ACO)

Figur 10 Oljeavskiljare skiss koncept 1
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3.3.1.2

Koncept 2

I detta koncept används en annan metod av avskiljningssystem då systemet fungerar som ett
reningsverk och spillvattnet återanvändas istället för att deponeras till avloppsnätet.
Avskiljaren är avsedd med lamellfilter som hjälper små oljedroppar att klumpas till större
droppar.

Figur 11 Oljeavskiljare skiss koncept 2

3.4 Konceptval
En metod som kallas Pugh matris har använts för att kunna värdera och välja mellan olika
konceptalternativen.
Olika egenskaper är inte lika viktiga därför viktas de olika egenskaper till en skala av 10
enligt nedan:
 Montering
10
 Vikt
4
 Hållbarhet
9
 Hållfasthet
10
 Kostnad
8
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3.4.1 Tvättplats
Val av olika tvättplatskoncept där betongbeläggning med brunn används som referens (Figur
12).

Figur 12 Befintlig betongtvättplats med spillvattensbrunn
Tabell 4 Pugh matris för val mellan Tvättplatskoncept
Kriterium
Montering
Vikt
Hållbarhet
Hållfasthet
Kostnad
Summa

Vikt
10
4
9
10
8

Referens
0
0
0
0
0

Koncept 1
+1
+1
–1
–1
+1
+1

Koncept 2
+1
0
+1
+1
0
+3

3.4.2 Val av avskiljare koncept
Olika egenskaper:





Montering
Vikt
Kostnad
Effektivitet

10
3
10
8

En befintlig oljeavskiljare används som referens (Figur 9)
Tabell 5 Pugh matris för val mellan Oljeavskiljarekoncept
Kriterium
Montering
Vikt
Kostnad
Effektivitet
Summa
18

Vikt
10
3
10
8

Referens
0
0
0
0

Koncept 1
+1
+1
+1
–1
+2

Koncept 2
+1
+1
+1
+1
+4

Koncept 3
+1
–1
+1
+1
–1
+1

4 Analys
4.1 Tvättplats
4.1.1 Koncept 1
Konceptet är billigt att tillverka eller köpa som en färdig produkt. Den uppfyller kraven på
enkelhet, kostnad, mått och flyttmöjlighet. Konceptet å andra sidan har dåligt hållbarhet
eftersom den är tillverkad av tunn plastmatta. Marken där mattan skall läggas är inte riktigt
jämt och innehåller lite grus, detta medför att mattan kommer att få sprickor.
För att kunna leda spillvattnet från mattan till avskiljaren används en rund avloppsbrunn i
mitten (se Figur 4). Brunnen är relativt liten och kommer inte att fånga all vatten från mattan.
Dessa nackdelar gör att konceptet inte är att föredra.
4.1.2 Koncept 2
Konceptet består av starkare material än koncept 1 vilket resulterar bättre hållbarhet.
Konceptet klarar FEM analysen med de data som det har tänkt genomföras på.
Konceptet består av två huvuddelar, plattan och förhöjningen. Plattan är av stål med 10 mm
tjocklek. Förhöjningen kan tillverkas av antigen stålbalkar eller betongbalkar. Varje material
har sina för- och nackdelar, vilket gör valet svårare. Tillverkningskostnaden blir högre än
koncept 1 och valet av förhöjningsmaterialet avgör exakta siffran.

Figur 13 FEM-analys tvättplatsen
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4.1.3 Koncept 3
Konceptet har bra hållfasthet och bra samlingsförmåga av spillvatten. Tillverkningskostnaden
är lite högre än koncept 2 då den innehåller mer material (stål i stort sätt). Konceptet väger
mycket då materialet är grövre.

4.2 Oljeavskiljare
4.2.1 Koncept 1
Konceptet har tre avskiljningssteg, där slamfånget ligger i första steget. Den liknar befintliga
oljeavskiljare men den behöver inte ligga under marken som befintliga gör. Konceptet skiljer
av oljor från spillvatten och vattnet leds vidare till avloppsnätet. Detta gör att avskiljaren
måste funktionstestas för att godkännas av Uppsala vatten. Konceptet återanvänder inte vatten
vilket gör att driftkostnaden blir högre.
4.2.2 Koncept 2
Konceptet består av två behållare istället för en, vilket ger mer plats för slamfång (Figur 11
och 20) i första delen. Systemet cirkulerar vattnet och det släpps inte till avloppsnätet, detta
gör att kravet på test upphör. Driftkostnaden blir mindre eftersom vattnet återanvänds och
fylls på bara när nivån sjunker. Detta koncept är att föredra på grund av dessa egenskaper och
att alla kundönskemålen uppfylls.
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5 Utveckling av valt koncept
Pugh matris genomförandet avslutades med att välja koncept 2 (tvättplats) och koncept 2
(oljeavskiljare) för vidareutveckling.

5.1 Koncept 2 Tvättplats
Konceptet vidareutvecklat till ett slutkoncept med dessa ändringar:



30 cm balkar istället för 20 cm då får spillvattensbrunn mer utrymme för slam och
vatten.
Eftersom avskiljningssystemet är högre än tvättplatsen måste spillvattnet pumpas till
avskiljaren. Vattenflöde spelar stor roll när det gäller avskiljningseffektivitet, ju
långsammare det kommer vatten till avskiljare desto effektivare blir avskiljningen. Att
pumpa spillvatten ger vattnet högre flöde som man inte vill ha. För att lösa detta
problem behövs det en liten behållare att sättas mellan pumpens utlopp och
avskiljarens inlopp för att dämpa vattenhastigheten.

Figur 14 Spillvatten från tvättplatsen pumpas till avskiljaren. Sensorn för automatisk drift
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För att undvika att driva pumpen i onödan, sätts en vattensensor för att starta pumpen
bara när vattnet når en viss nivå och stänger av när nivån sjunker.
Körbara ramper på bägge sidorna för att enkelt köra in och ut till tvättplatsen istället
för att backa ut.

Figur 15 Slutkoncept Tvättplatsen

Figur 16 Tvättplatsen snitt vy
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5.2 Koncept 2 Oljeavskiljare
Konceptet hade tänkt bestå av två plastbehållare (se Figur 11) som är sammankopplade.
Första behållare fungerar som slamfång och den andra för att avskilja oljor. För att förbättra
konceptet har några ändringar genomförts:





Tre behållare: för att få bättre avskiljningssystem har konceptet uppdaterats med en till
behållare. Tredje behållaren garanterar att vattnet som återanvänds, inte blandas med
slam eller oljor från avskiljaren.
Vattenfilter: vattenfilter mellan behållare 2 och 3 (se Figur 17) fångar partiklar i fall
dem kommer med från oljeavskiljaren. Vattenfiltret är tvättbart och lätt att sköta.
Vattensensor: tredje behållaren är försedd med vattensensor som är kopplad till en
vattenpump. När vattennivån sjunker under en viss nivå, ges signal till pumpen för att
fylla på med nytt vatten och en säker nivå återställs.

Figur 17 Oljeavskiljare sammanställning
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Figur 18 Vattenbehållare 3 med vattensensor (ren vattensamling som återgår till
högtrycktvätten)

Figur 19 Vattenbehållare 2 med lamellfiltret och oljesensor (här avskiljas
mesta olja)

Figur 20 Vattenbehållare 1 (slamfång)
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Figur 21 Vattenfilter (tvättbar)
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6 Prototypframtagning & test
6.1 Prototypframtagning
På grund av produktens storlek togs en förenklad mindre funktionsprototyp. Prototypen togs
fram för att testa oljeavskiljningsfunktionen.

Figur 22 Oljeavskiljare i mindre storlek med lamellfilterpaket
Prototypen har ungefär en skala 1:20 av den riktiga storleken. Prototypen representerar enbart
Vattenbehållare 2 (oljeavskiljaren Figur 19). Andra behållare har inte stor betydelse i testes
därför togs dem inte med. Prototypen togs fram av plast behållare, två stycken plastskivor och
sugrör (lamellfiltret). Materialen limmades ihop och tätades med silikon för bättre
vattentätande.

6.2 Test
Testet gjordes för att säkerställa avskiljningsfunktionen hos systemet. I testes har matolja
(densitet 0,92 g/cm³29) istället för motorolja (densitet 0,87 g/cm³30) använts. Enligt Stokes lag
(formel 2.1) ju större är densitet skillnaden (vatten och andra vätskor) desto snabbare avskiljas
vätskan från vattnet. Matoljan har högre densitet än motorolja och densitet skillnaden blir
därför lägre mellan matolja och vatten densitet.

29
30

Endmemo 2015-05-26
Viscopedia 2015-05-26
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Testes gjordes i följande steg:
1. Modellen fylldes med rent vatten.

Figur 23 Modellen fylld med rent vatten
2. Olja, slam, vatten och lite större partiklar blandades ihop

Figur 24 Blandning av vatten, olja, slam och större partiklar
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3. Blandningen hälldes i avskiljarens inlopp

Figur 25 Blandningen hälldes i avskiljaren och vattnet kom från utloppet
4. Överskottsvatten ranns från utloppet

Figur 26 vattnet som samladas från avskiljarens utlopp utan olja eller slam
All olja har stigit upp i första steget av avskiljaren innan lamellfiltret, detta kan beror på
densitet skillnaden (se avsnitt 6.2) och att oljedropparna var klumpade.
För att oljeavskiljaren skall godkännas måste den uppfylla kravet på att inte släppa mer än 5
mg olja/liter. Testet gjordes för att bevisa detta men testet var avgränsad på grund av brist på
utrusning, tid och tillgång till material. Andra specifika krav kan inte uppfyllas av den
framtagen prototyp och ovannämnt testet.
28

Faktorer som påverkar testresultatet:
1. Oljedropparnas storlek, matolja som användes i testet hade stora och klumpade droppar
vilket underlättar avskiljningsmekanismen. I verkligheten kommer oljedropparna i biltvätt
blandade med andra ämne som avfettningsmedel exempelvis, som gör att oljedropparna
bryts ner till mindre droppar. Droppstorlek har stor betydelse i avskiljningsmekanismen
(Figur 1).
2. Oljedensitet, som nämndes i avsnitt 6.2 spelar skillnaden mellan olje- och vattendensitet
stor roll i avskiljningsmekanismen. Matolja som användes i testet kan därför bli
svårare/långsammare att avskilja från vatten jämfört med motorolja som förekommer i
biltvätt.
3. Vattenflöde, blandningen av vatten och olja hälldes i testet för att skapa flöde som
motsvarar det flödet som spillvatten kommer att ha i verkligheten, men det var
okontrollerad flöde med okänt värde. Detta skapar en viss osäkerhet i testet med tanke på
att högre vattenflöde kan tvinga oljedropparna till utloppet utan att avskiljas.
4. Viskositet, när testet gjordes fanns det inte tillgång till utrustning som kan mäta
viskositeten. Viskositetsvärde skulle göra det möjligt att räkna ut avskiljningshastigheten
enligt Stokes lag (Formel 2.1).

Resultatet var väldigt rent vatten (Figur 26) utan olja eller andra partiklar som fanns i
blandningen. Resultat är beroende på de faktorer som nämndes ovan och mätningen av
oljeutsläpp gjordes med blotta ögat då det fattades utrustningen för en noggrann mätning.
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7 Tillverkningskostnad
7.1 Material och detaljkostnad
Priserna avser materialen som behövs för framtagning av oljeavskiljaren och tvättplatsen.
Priserna är inklusive moms och exklusive frakt.

7.1.1 Oljeavskiljare
Tabell 6 Material- och detaljkostnad Oljeavskiljare
Benämning
Material
Anal/längd
31
Plast
2 st.
Vattenbehållare stående
32
Plast
1 st.
Vattenbehållare liggande
Plast
3 meter
Rör33
34
Plast
7 st.
Avloppsböj
35
Plast
2 st.
Plastskiva 10mm
Plast
3 st.
Plastskiva 2mm36
37
Plast
1 st.
Vattenfilter
38
Stål/annat
1 st.
Vattenpump
Stål
1 st.
Vattensensor39
40
Plast
4 st.
Skottgenomgång
41
Plast/annat 1 st.
Oljesensor
Summa
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Plastic mart 2015-05-25
Plastic mart 2015-05-25
33
Biltema 2015-05-25
34
Biltema 2015-05-25
35
Plexiglas 2015-05-25
36
Plexiglas 2015-05-25
37
Ev butiken 2015-05-26
38
Ev butiken 2015-05-26
39
ebay 2015-05-25
40
Price falls 2015-05-25
41
Avloppscenter 2015-05-25
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Pris/st.
2425 kr
6015 kr
60 kr/meter
30 kr
436 kr
238 kr
551 kr
1084 kr
70 kr
647 kr
6895 kr

Pris tot.
2850 kr
6015 kr
180 kr
210 kr
872 kr
714 kr
551 kr
1084 kr
70 kr
2588 kr
6895 kr
12984 kr

7.1.2 Tvättplats
Tabell 7 Material- och detaljkostnad
Benämning
Material
42
Stål
Plattan
Stål
Galler43
44
Stål
Balkar
45
Aluminium
Brunn
Avloppspump46 Plast/stål
Summa

Antal/längd
2 st.
3 st.
16 meter
5 meter
1 st.

Pris/st.
3780 kr
721 kr
69 kr/meter
577 kr/meter
1999 kr

Pris tot.
7560 kr
2163 kr
1104 kr
2883 kr
1999 kr
15709 kr

7.2 Arbetskostnad
Mr Car har de maskiner och personalen som krävs för att utföra tillverkning och montering av
produkten. En uppskattning av arbetskostnaden kan ändå tas fram då uppskattas
tillverkningstiden och kostnaden/timme.
Tillverkningstiden kan uppskattas till ca 20 timmar.
Arbetstimme uppskattas till 500 kr/timme.
Tillverkningskostnaden för arbetet blir = 20x500 = 10 000 kr.

7.3 Totalkostnaden
Arbetskostnad + Material(Tvättplats + Oljeavskiljare)
10 000 + 15 709 + 12 984 = 29 693 kr

7.4 Investeringsberäkningar
Mr Car har i nuläget kostnad för att tvätta sina bilar som beräknas nedan:
Antal bilar = 10 st.
Antal tvättar bil/dag = 1 st.

42

Montano 2015-05-25
Montano 2015-05-25
44
Be Group 2015-05-25
45
Be Group 2015-05-25
46
Bygg hemma 2015-05-25
43
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Vid tvätt i GDS biltvätt (Gör Det Själv) till exempel i OKQ8 anläggningar är genomsittlig
tvättid 15 minuter. Pris/minut = 2,5 kr47.
10x15x2,5= 375 Skr/dag
375x365 = 136,875 kr/år.
Fördel:


Man kan tvätta bilarna året runt då är det varm lokal.






Öppettider är 08:00 - 22:00.
Tvättmaterial måste finnas i bilen och dem tar ju plats.
Vissa tider är det lång kö innan man skulle kunna köra in i tvätt lokalen.
Tvättiderna kan variera kraftig vilket ger extra kostnad.

Nackdel:

Man kan teckna ett abonnemang där kan man tvätta bilen obegränsat antal gångar mot en
månadskostnad på 350 kr/bil.
10x350x12= 42,000 kr/år.
För- nackdelar är samma som för GDS biltvätt48.
Företaget betalar stora summor för att hålla bilarna rena vilket gör investeringen mycket
lönsam för Mr Car. Även om biltvätten kan användas bara när det är plus grader, kommer
besparingarna att vara lönsamma.

47
48

Maanikhah 2015
Maanikhah 2015
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8 Diskussion
Att göra detta examensarbete har varit en riktigt test på vad man har lärt sig under
studiegången. Utveckling av produkter kan verka lätt arbete men när man fördjupar sig i
arbetet då är det inte lika lätt. Att utveckla oljeavskiljare verkade ganska enkelt i början med
tanke på att produkten inte har rörliga delar. Efter förstudien har tanken ändrats då dök upp
många krav som måste tas hänsyn till.
Produkten blev större än befintliga produkter på grund av att storleken bestäms av standarden
med några antagande som inte stämmer med verkligheten. Högtrycktvättmaskinen till
exempel har ett vattenflöde på 7,2 l/min vilket motsvarar 0,12 l/s men enligt standaren så
räknas till 2 l/s oavsett effekten. Detta leddes till att slamfånget (Figur20) blev större än vad
det behövs egentligen. Vikten å andra sidan har nästan halverats i jämförelse med en befintlig
oljeavskiljare av samma kapacitet. Detta berodde på att avskiljaren som installeras under
marken måste klara högre tryck från marken och fordon som kör över vilket kräver tjockare
material och på så sätt blir avskiljaren tyngre. Produktförslaget utvecklades för att stå på
marken vilket gör att produkten inte utsätts för last, detta resulterade i en lättare produkt.
En förenklad funktionsprototyp togs fram för att testa avskiljningsmekanismen vilket
prototypen har gjort trots sin mindre storlek. Testet har genomförts med annan typ av olja än
motorolja (som förekommer vid biltvätt) och visade goda resultat som kan variera om man
använder motorolja istället. Variationen som kan förekomma är avskiljningshastigheten kan
bli långsammare då densitetsskillnaden är lägre och oljedropparnas storlek mindre. Vid
testtillfället fanns inte tillgång till mätutrusning som kan mäta viskositet och oljedroppe
storlek exempelvis, detta orsakade mindre noggranna resultat. Testet skulle kunna förbättras
och mer specifika resultat kunna fås ut om man har tagit hänsyn till dem faktorer som
nämndes i kapitel 6 med hjälp av nödvändiga utrusningar.
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9 Slutsats
Målet var att utveckla biltvättplats och tillhörande oljeavskiljare så att man kan ha den ovanpå
marken men ändå kopplat till avloppsnätet. Spillvatten från biltvätt kan innehålla många
miljöfarliga ämnen därför var det höga krav på oljeavskiljare som styrs av en standard. Målet
nåddes i slutändan med förslag på en mobil tvättplats och tillhörande reningssystem som
separerar oljor, slam och andra tungmetaller från spillvatten för att kunna återanvända vattnet
till en ny tvätt. Detta förslag uppfyller både miljökraven och kundens önskemål samt
reducerar spillvattensmängden.
En förenklad funktionsprototyp togs fram och testades för att säkerställa
avskiljningsmekanismen hos systemet. Testet genomfördes utan tillgång till nödvändig
utrustning och resultatet utvärderades av observation av vattnet som kom ut i utloppet.
Observationen tyder på en bra avskiljningsförmåga med möjlighet till variation under vissa
omständigheter (se kapitel 6).
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Rekommendationer

En viktig fråga som kom upp under arbetets genomgång var hur man skulle kunna utnyttja olja och
andra ämnen som avskiljas. Det handlar kanske inte om stora mängder men det blir en del ändå. Man
strävar alltid efter en bättre produkt, det kan handla om samma funktion fast lättare vikt, mindre
storlek och billigare att tillverka och driva. I dagsläget sker tömningen av olja och slam av en extern
leverantör, en mekanism som hjälper tömningen av avskiljaren internt skulle vara en bra besparing för
verksamheter som använder sig av oljeavskiljare.
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Bilagor
Bilaga 1

Beräkningar

Bilaga 2

Densitetsfaktor (fd) för några ämnen

Bilaga 3

Sammanställningsritningar
Oljeavskiljare sammanställning
Tvättplats sammanställning

Bilaga 3.1
Bilaga 3.2
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Bilaga 1
Beräkningar
Dimensionering av oljeavskiljare

Formel (2.2)
= 2 då är det Biltvätt (Tabell 2)
= 1,5 Då är det Avskiljare Klass I densitet(0,85 - 0,90 gm/cm3) kan förekomma (Bilaga 2)
= 2 l/s
NS = 2*1,5*2 = 6 l/s
Dagsvatten tas inte med då biltvätten ligger under tak.
 Slamfångvolym
Volymen av slamfånget bestäms av Formel (2,4)

= 200*6/1,5 = 800 liter slamfång
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Bilaga 2

Avskiljareboken (2012), sid.11
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