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Sammanfattning 

Projektet bestod i att ge underlag för lämpliga och användbara lösningar för 
effektivisering av Kockums Maskins skärvätskehantering och 
kostnadsrelaterade faktorer gällande företagets skärvätska. En grundlig 
undersökning av lämpligt material inom projektets huvudsakliga område 
gjordes till en början för att därefter resultera i en vidare analys av företagets 
nuvarande system och hantering av skärvätskor. Utifrån denna analys 
påbörjades en vidare undersökning om möjliga förslag om förbättring 
gällande de berörda problemen.  
 
Genom direktkontakt med flertalet företag och personer inom hantering/inköp 
samt befintlig dokumentation gällande skärvätska, erhölls ett flertal lösningar 
och förbättringsförslag som senare utvärderades och användes vid 
framtagning av det sökta projektresultatet.  
 
Problematiken gällande valet av lösningar har att göra med det faktum att det 
krävs omfattande kompetens inom varje typ av lösningsgrupp för att uppfylla 
de krav och förhållanden som finns hos Kockums Maskin. Därmed har 
avgränsningar gjorts gällande direkta val av lösningar för att istället ge förslag 
på lämpliga lösningar gällande förbättring av kvalitet, som indirekt bör sänka 
den årliga kostnaden av skärvätska, utifrån Kockums Maskins egentliga 
behov. 
 
Nyckelord:  
Skärvätska, Reningsmetoder, Bearbetningsmetoder, Filtrering, 
Oljeemulsioner, Kockums Maskin, Separationsmetoder, Läckolja, 
Avfallshantering, Bakteriebildning, Kostnadseffektivisering, 
Kvalitetsförbättring av skärvätska 
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Abstract 

The project was to provide the basis for appropriate and useful solutions for 
any eventually streamlining of Kockums Maskin's cutting fluid management. 
Cost-related factors regarding the company's cutting fluid are also included in 
this part. A detailed examination of suitable material within the project's main 
area were initially and subsequently result in a further analysis of the 
company's existing systems and management, regarding cutting fluids. Based 
on this analysis a further investigation on possible proposals was started for 
improvement regarding the issues involved with the solutions and the cutting 
fluids. 
 
Through direct contact with many companies and individuals in 
management/purchasing and existing documentation regarding cutting fluid, 
obtained a several solutions and suggestions for improvement regarding the 
searched area. This result was then later evaluated and used in the 
development of the project results. 
 
The problem regarding the choice of solutions has to do with the fact that it 
requires extensive expertise in every type of area to meet the requirements 
and conditions that Kockums Maskin demands. Thus, the boundaries claimed 
the election of solutions to instead provide suggestions for suitable solutions 
regarding the improvement of quality, which indirectly should lower the 
annual cost of cutting fluid, based on Kockums Maskin's actual needs. 
 
Keywords:  
Cutting fluid, Treatment Methods, Processing Methods, Filtering, oil 
emulsions, Kockums Maskin, Separation methods, Tramp oil, Disposal, 
Bacterial growth, Cost efficiency, Quality improvement of cutting fluid 
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Förord 

Som ett slutgiltigt moment för utbildningen Utvecklingsingenjör i 
Maskinteknik vid år 2015, har vi kunnat slutföra denna rapport med hjälp av 
flera erfarna och engagerade människor och företag.  Vi vill börja med att 
tacka Mats Walter vid institutionen för maskinteknik på Blekinge Tekniska 
Högskola, som hjälpt till att vägleda och strukturera upp rapportens 
grammatiska delar. Vi vill även tacka Kockums Maskin i Kallinge som gav 
oss möjligheten att få utföra vårt examensarbete hos dem och samtidigt få 
tillgång till den information och överblick över företaget som ansågs som 
nödvändig.  
Ett stort tack riktas även till de personer som hjälpt till och givit oss råd och 
information under projektets gång för att ha gjort det möjligt för oss att 
genomföra vårt examensarbete år 2015. Karlskrona, 2015-07-16. 
 

Philip Brosgård 
Anna Fahlman 
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Notationer 

Förkortningar 
COD Chemical Oxygen Demand (Kemiskt syrebehov), är en indikator 
för organiska föroreningar i en substans. 

Gauss (Teslas) Intensiteten av ett magnetfält, ofta mätt i enheterna 
gauss/teslas, vilket beskriver magnetens styrka. 
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1 Syfte och mål  

1.1 Bakgrund av uppdraget 

Kockums Maskin AB är en av Skandinaviens ledande bearbetningsföretag av 
gjutgods men även ytterligare material kan bearbetas inom produktionen. 
Företagets främsta kunder finns inom fordons- och verkstadsindustrin vilket 
har höga krav gällande verktyg och material. För att bearbetningsprocessen 
skall fungera optimalt måste vissa hjälpmedel användas såsom till exempel 
skärvätskor eller kylvätskor. Då skär- och kylvätskor är en stor kostnad 
relaterat till dess egentliga uppgift, kyla och smörja material och verktyg vid 
bearbetning, önskar därmed företaget hitta en/flera lösningar för att försökas 
reducera och finna eventuella kostnadsbesparingar gällande skärvätskorna.  
 
1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att se över Kockums Maskins hantering och 
reningsprocesser gällande företagets skärvätskor. Analys gällande kostnader 
förknippade med företagets skärvätskor skall göras för att se huruvida det är 
möjligt att reducera kostnaderna inom detta område. Även lägga grunden till 
vidare fortsättningsarbete för val av reningstyp samt redovisning av alternativ 
och rekommendationer som kan vara möjliga inom företagets förutsättningar 
och ramar. 
 
1.3 Avgränsningar 

Under projektets gång har ett flertal avgränsningar gjorts för att minimera och 
specificera arbetet. Vi har valt att inte undersöka de kostnader och faktorer 
som berör företagets lokalhyror, elförbrukning samt den försäljningskostnad 
som erhålls vid försäljning av metallspån efter bearbetning. Då kostnader till 
byte av torrbearbetningsmetoder kommer resultera i stora utgifter och 
problematik avgränsas därmed en djupgående undersökning gällande detta 
område från rapporten. Kostnader för utbildning av hantering av skärvätskor 
avgränsas även för att komprimera undersökningsområdet samt att enbart ge 
förslag på lösningar och rekommendationer till Kockums Maskin, då direkta 
direktiv och åtaganden är utanför vårt projekt. Därmed låts Kockums Maskin 
själva följa upp arbetet om så önskas för att se över de lösningar som anses 
som lämpliga. 
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1.4 Frågeställning 

Hur ska vi kunna ge underlag för lämpliga och användbara lösningar för 
effektivisering av Kockums Maskins skärvätskehantering samt 
kostnadsrelaterade faktorer gällande företagets skärvätska? Även se över hur 
Kockums Maskins hantering av skärvätska går till för eventuella förbättringar. 
Vilka lösningar skulle kunna vara lämpliga utifrån Kockums Maskins lokaler 
och förutsättningar? 
 
1.5 Planering 

Vid framtagning av schema för planering har Gantt-schema valts av olika 
anledningar men främst för sin simpla översikt. Planeringen har justerats ett 
flertal gånger under projektets gång för att anpassas efter den tillgängliga tid 
som erhållits. 

 
Figur 1 Gantt-schema 
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2 Teori 

2.1 Bearbetningsmetoder 

I skärande bearbetning ingår fräsning, svarvning, slipning, hyvling, 
brotschning och borrning. Alla dessa bearbetningsmetoder används för att 
avverka material för att forma materialet till önskad form. Nedan förklaras 
några bearbetningsmetoder lite kort. 
 
2.1.1 Fräsning 

Med hjälp av roterande verktyg förs verktyget ner i materialet så att materialet 
skrapas bort i mindre eller större spån till dess att önskad form har erhållits. 
Beroende på utförandet hos maskinen kan fräsning ske i olika dimensioner för 
att optimera bearbetning. Verktygen finns i olika varianter där de vanligaste är 
pinnfräsar, valsfräsar och planfräsar. [1] 
 
2.1.2 Svarvning 

Till skillnad från fräsning sker svarvning på ett sådant sätt att materialet, 
arbetsstycket, roterar och låts avverkas av ett fastmonterat skärverktyg. 
Arbetsstycket spänns upp mellan chuck och dubb, där chuck är den del som 
fäster arbetsstycket och låts rotera kring medan dubb är stödjande del som 
håller samman arbetsstycket vid rotation. En svarv går att använda i de 
skärande bearbetningar där föremålet är rotationssymmetriskt. Verktyget 
tillåts flyttas i höjd och sidled för att på så sätt forma föremålet till önskad 
form. 
 
2.1.3 Slipning 

Slipning är när två ytor nöts vid rörelse mot varandra och räknas in som en 
skärande bearbetning. Ofta med hjälp av en så kallad slipskiva som består av 
ett stort antal små skärande eggar, slipkorn, som samtidigt är i kontakt med 
arbetsstycket vid bearbetning. Då slipkornen slits eller förstörs från slipskivan 
kallas detta vanligtvis för en självskärpning utav skivan. [2] 
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2.2 Skärvätsketyper 

Vid metallbearbetning skapas ofta hög friktion på både material och skär 
vilket kan reduceras genom användning av skärvätskor. Dessa skärvätskor är 
baserade på olika typer av oljor men används oftast i låga procentuella halter 
då utspädning vanligtvis sker av skärvätskan i form av vatten. Skärvätskor 
som är vattenblandningsbara delas vanligtvis in i oljeemulsioner och 
syntetiska skärvätskor. Denna typ av olja innehåller emulgatorer som gör 
produkten blandbar med vatten och lämplig som skärvätska. 
 
Då skärvätskor finns i tusentals variationer har en indelning av de 
huvudsakliga typerna av skärvätskor gjorts. Ofta talas det om oljeemulsioner, 
mineraloljebaserade, raka oljor, hel- och halvsyntetiska, vattenbaserade oljor. 
Nedan följer en kort sammanfattning av dessa typer. 
 
2.2.1 Skärolja 

Skäroljor är en skärvätsketyp som är vanligtvis är baserade på mineral 
och/eller syntetiska oljor. Fördelen som denna typ av skärvätska har är delvis 
att den ej avdunstar vid användning men även dess egenskap att ge viss 
smörjande effekt vid kontakt med material och/eller bearbetningsverktyg. 
Eftersom skärolja är baserat på ett flertal oljetyper innebär det att vätskan är 
resistent mot mikroorganismer vilket förhindrar att dessa kan frodas i 
skäroljan, vilket i sin tur förhindrar dålig lukt som detta ger upphov till. Detta 
uppstår genom att mikroorganismerna, som vanligtvis trivs i vattenrika 
miljöer, förhindras att tillökas på grund av den oljerika miljön som finns i 
skäroljan. Detta ger därmed vätskan möjligheten att vara brukbar under ett 
längre tidsintervall men även att dess hållbarhet ökat avsevärt. 
 
2.2.2 Oljeemulsioner 

Oljeemulsioner är en typ av skärvätska som brukar kunna delas in i tre olika 
mineralbaserade vätskor, det vill säga mineralbaserade oljor, vegetabiliska 
skärvätskor samt skärvätskor som är baserade på polyalfaolefiner. 
 
Gällande de mineralbaserade skärvätskorna är detta en typ av vätska som är 
bestående av en stor blandning olika kolvätekedjor, även kallat petroleum. 
Dessa kolvätekedjor är direkt avgörande för skärvätskans viskositet som i sin 
tur är direkt proportionerlig mot fraktionen kolvätekedjor i skärvätskan. 
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Oljehalten, det vill säga mängden petroleum, i vätskan avgör även 
skärvätskans smörjmöjligheter men även egenskaper för oljan som ibland kan 
uppfattas som klistrig eller halkig. Denna typ av olja brukar användas i 
koncentrationshalten 5-7 % olja vid bearbetning av stål och 8-12% vid 
bearbetning av sega- och/eller rostfria stål. [3] 
 
2.2.3 Vegetabiliska oljor 

De vegetabiliska skärvätskorna däremot är baserade och tillverkade på 
vegetabiliska oljor som kan produceras från till exempel raps, solrosfrön med 
flera. Dock är vegetabiliska oljor ofta mindre kemisk hållbara i jämförelse 
med andra oljetyper då den vegetabiliska oljan är mer känslig för syrerika 
miljöer då risk för kontaminering är stor i form av organismbildning. Dock är 
detta en faktor som beror på typen av sädesslag som oljan är producerad på, 
vilket kan bidra till markanta egenskaper hos oljan. 
Beroende på om oljan innehåller estrar kan dess mättnadsgrad påverka 
skärvätskans aggressivitet mot till exempel plast, gummi eller 
elektronegativitet. Då estrar vanligtvis har en större elektronegativitet än 
mineraloljor bidrar detta till att vegetabiliska skärvätskor får en bättre 
skäregenskap än mineraloljor. Även att vegetabiliska oljor kan ses som ett 
bättre alternativ utifrån olika miljöaspekter jämfört med mineraloljor har 
breddat marknaden för denna typ av olja. [4] 
 
2.2.4 Polyalfaolefiner 

Skärvätskor som är baserade på s.k. polyalfaolefiner är framtagna genom 
tillverkning av syntetiska oljor och är därmed fria från olika typer av 
mineraloljor. Därmed kallas de även för synteter på grund av att dess 
syntetiskt modifierade egenskaper.  
Ofta anpassas dessa denna typ av skärvätska genom att låta vätskan passera 
genom ett flertal olika kemiska processer som därmed påverkar vätskans 
egenskaper efter önskat behov.  
 
Då kemiska medel är inblandade i processen kan vätskans viskositet 
optimeras på utifrån flera aspekter, dels för att förbättra 
användningsförhållandena för skärvätskan. Därmed brukar skärvätskor 
baserade på polyalfaolefiner anses som den typ av skärvätska som genererar 
den bästa skäregenskapen men även ur förbrukningsaspekter. 
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2.2.5 Helsyntetiska oljor 

Helsyntetiska skärvätskor innehåller inga mineraloljor, polyalfaolefiner eller 
andra produkter som är baserade på lösningsmedel. Därmed anses denna typ 
som av skärvätskor som bättre utifrån miljösynpunkt. Ytterligare fördel men 
helsyntetiska skärvätskor är att vätskan skiktar sig vid till exempel maskinellt 
oljeläckage. Med andra ord menas detta att skärvätskan lägger sig som en 
hinna på oljan vilket förenklar separeringen av de två vätskorna. Vid 
separering kan detta enkelt ske med hjälp av en så kallad skimmer, som 
kommer förklaras bättre senare i rapporten.  
 
Dock finns det även nackdelar med helsyntetiska skärvätskor då dess 
smörjande egenskaper kan vara bristande vid vissa typer av bearbetningar. De 
lämnar också ofta en kletig yta på utsatta ytor efter bearbetning vilket 
begränsar helsyntetiska skärvätskor för många typer av arbeten. Ofta är denna 
typ av skärvätska lämpad för slipprocesser. [5] 
 
2.3 Användningsområden 

Skärvätskor används vanligtvis vid olika typer av metall-
bearbetningsprocesser såsom slipning, fräsning med flera Generellt kan 
skärvätskor användas där förekomsten av oönskade påfrestningar på material 
eller verktyg uppkommer vid bearbetning.  
Lyckligtvis finns det många typer och varianter av skärvätskor, vilket gör 
utbudet och möjligheterna enorma. Vanligtvis brukar skärvätskor bidra med 
ett flertal huvudsakliga funktioner: 
 

 Kyla verktyg och material vid bearbetning 
 Smörja verktyg och material vid bearbetning 
 Minimera friktion mellan verktyg och material 
 Förflytta överblivna spån och partiklar från skärzonen 
 Motverka eventuella skumbildningar av kylmedlet 
 Förhindra korrosion på maskin, verktyg och material (Oftast i form av 

tunt skikt) 
 
Som tidigare beskrivet är funktionerna för skärvätskor beroende på dess 
egenskaper, typ av olja samt vilken miljö vätskan utsätts för vid användning. 
Därmed har denna rubrik fokuserats på att få läsaren en överskådlig bild och 
förståelse för vad skärvätskor i allmänhet kan användas till och hur. [6] 
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2.4 Applicering av skärvätska  

 
2.4.1 Invändig applicering  

Invändig applicering av skärvätska menas med att vätskan appliceras genom 
skärverktyget, enligt Figur 2. Fördelar med denna applicering är att vätskan 
behandlar skäreggen även då man bearbetar djupa spår. Det bidrar även till 
högre skärdata, bättre spånkontroll samt förbättrad ytjämnhet vilket ökar 
livslängden hos verktygen/skären. Även flödet och trycket på skärvätskan 
genom skäret kan vara avgörande för skärens livslängd. Ett rekommenderat 
skärvätsketryck brukar vara 30-80 bar, vilket kan förbättra spånkontrollen 
samtidigt som det bidrar till ökad livslängd hos skären. 
 
Beroende på utformning kan ibland användning av både övre och undre 
invändig applicering tillämpas eftersom detta bidrar till en önskad 
spånkontroll samtidig som detta minskar löseggsbildning, vilket ofta fås vid 
enbart övre applicering. Den undra appliceringen förbättrar det avverkade 
materialets spånavgång samtidigt som den sänker temperaturen hos materialet 
och verktyget. En sänkt temperatur möjliggör även en minskad fasförslitning 
på skäret samtidigt som den kan optimera arbetsgången på materialet. Dock 
måste en låg temperatur vanligtvis inte vara optimalt för ett visst material. 
Vissa material kräver ibland en viss temperatur vid bearbetning för att 
minimera risken för löseggsbildning. 
 
Löseggsbildning menas med att skärets egg slits sönder så att flisor och revor 
uppstår i skäret. Detta kan vara ett resultat av att temperaturen i skärområdet 
varit för lågt eller att materialet varit kletigt. [9] 
 

 
Figur 2.  Invändig applicering [7] 
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2.4.2 Utvändig applicering 

Utvändig applicering är som det låter, skärvätska appliceras externt och är en 
av de vanligaste och billigaste lösningarna vid användning av skärvätska. 
Nackdelar som denna applicering medför är bland annat att bearbetning 
enbart kan ske på avsevärt låga djup, alternativt till den mån att spånbildning 
inte sker okontrollerat. Exempel på applicering kan skådas i Figur 3. [8] 
 

 
Figur 3. Utvändig applicering [8] 

 
Fördelar med denna typ av applicering är att avverkat materialspån lättare kan 
glider av då skärvätskan sprutar bort spånen från skär och material. 
Förbättring av spånavgången är att till exempel ha skärvätskemunstycket 
relativt nära riktat mot verktygsaxeln. [9] 
 
2.5 Torrbearbetning 

Många studier har gjorts gällande skärvätskor genom åren, där flertalet av 
dessa studier visar att kostnaden för skärvätskor är relativt hög gentemot dess 
egentliga funktion. Detta har bidragit till att många företag sett över sin 
skärvätskehantering och försökt minimera användningen av dessa alternativt 
se över lösningar genom torrbearbetning. Torrbearbetning finns i olika former 
men har syftet att bearbeta och behandla material utan yttre kyl- och 
skärvätska. Dock kräver denna bearbetning andra tekniker vilket enbart 
fungerar för torrbearbetning, det vill säga ej för till exempel bearbetning med 
hjälp att skärvätska. Ett stort fokus hamnar därmed på hur 
bearbetningsmaskinerna är uppbyggda samtidigt som skärverktygen är 
speciellt framtagna för att kylas på ett optimalt sätt utan yttre medel. Vidare 
förklaring inom torrbearbetning och hur detta skulle kunna vara 
implementerbart inom Kockums Maskins ramar går att finna i kapitel 4.3. 
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2.6 Hantering  

Då koncentrerade skärvätskor ofta innehåller många kemiska komponenter 
och ämnen kan detta vid felaktig hantering och användning bidra med 
komplikationer för både maskin och användare. Vid felaktig hantering och 
användning kan detta resultera i eventuella kvalitetsproblem, verktygsslitage, 
kladdiga verktyg, produktionsstopp samt dålig lukt pga. 
organismkontamination i skärvätskan. 
 
2.6.1 Felaktig hantering 

Om användaren gjort felaktigheter vid användning av skärvätskor är en 
vanligare typ av biverkning hudirritationer eller allergier, ibland värre 
beroende på skärvätska.  Därmed är det viktigt att efterfölja de 
rekommenderade rutinerna och procedurer som är nödvändiga vid hantering 
av skärvätskan. Rekommendationer som ofta beskrivs i bifogade dokument är 
att använda de nödvändigheter som behövs vid hantering av skärvätskan 
såsom skyddskläder, tillsammans med skyddsskärm och andra nödvändiga 
säkerhetsplagg, samt hudsalva vid eventuell vätskekontakt mot hud. 
 
2.6.2 Returhantering 

Då slutfasen för skärvätskor är returhantering transporteras skärvätskorna i 
anpassade emballage till en återvinningscentral där skärvätskan får passera ett 
flertal reningsprocesser. Detta görs för att kunna separera oljan och vattnet i 
skärvätskan.  
Därefter kan oljan och vattnet återanvändas för vidare bruk såsom bränsle 
etcetera. 
Rätt hanteringen av skärvätskan är väldigt viktig och kräver därmed speciella 
tillstånd för att transportera emballagen som vätskan färdas i. Emballagen 
måste vara märkta, klassade och godkända för transport av typen skärvätska. 
 
2.6.3 Rening 

Rening av skär- och kylvätskor är nödvändigt för att upprätthålla en 
fungerande och optimal arbetsprocess i bearbetningen av material. Genom att 
rena och hantera vätskorna på ett effektivt sätt kan kostnader för inköp av kyl- 
och skärvätskor reduceras men även höja företagets produktivitet och kvalitet 
på bearbetade produkter. Skärvätskan kan även få en betydligt längre 
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livslängd, beroende på reningsmetod, vilket ofta lönar sig i längden. 
Ytterligare fördelar som kan genereras genom rening av vätskorna kan bland 
annat vara att företaget får ett mer ”miljövänlig” status och kan skapa 
publicitet men även skapa nya beställningar och kunder genom sitt 
”miljötänk”. 
 
Så genom att rena bearbetningsvätskorna behöver detta inte enbart resultera i 
minimerade inköpskostnader och livslängdsökning på vätskorna, utan kan 
utöver detta skapa nya möjligheter på flera fronter. 
 
2.6.3.1 Läckolja  

Läckolja beskrivs ofta i sammanhang eller vid användning av skärvätskor 
eller kylvätskor då detta är en biprodukt som ofta kan uppstå vid 
metallbearbetning. Oljan som skär- eller kylvätskan späds ut med kan ibland 
fastna på verktyg, verktygsmaskin eller arbetsstycke vilket i kombination med 
metallspån förstör den emulgerande funktionen i vätskan. Efter en tids 
användande av denna vätska har egenskaper gällande kylning hos vätskan 
minskat vilket i sin tur berör hela processen vid bearbetning. Därmed är 
rekommendationer att kontinuerligt att rengöra skärvätskan från läckolja då 
detta i sin tur kan resultera i en förlängd livslängd hos skärvätska och verktyg 
i maskiner. En enkel och billig lösning på detta problem kan ofta göras genom 
att implementera oljeskimmers i skärvätsketanken vars huvuduppgift är att 
separera läckoljan från skärvätskan. Beroende på lösningsmetod för att 
separera läckolja från skärvätskan har undersökningar gjorts gällande 
effektivitet och förbättring och visat att livslängden kan förbättras upp till 100 
% vilket kan reducera behovet av ny skärvätska. [10] [11] 
 
2.6.3.2 Spån och partiklar 

Vid bearbetning där avverkat material erhålls som spån och partiklar kan 
bland annat dessa spån vara skadliga för både material hos produkten då 
materialet kan föras med skärvätskan och i värsta fall också vara skadliga mot 
bearbetningsmaskinens olika komponenter och delar. Ofta spånen separeras 
från skärvätskan och maskindelarna på ett effektivt sätt genom filter och olika 
separeringsmetoder. Däremot är partiklarna som följer med skärvätskan 
gradvis värre då partiklarna, ca 1-15 mikron, ibland kan fungera som ett slags 
slipmedel/blästring där partiklarna kontinuerligt utsätter både material och 
maskindelar för påfrestningar då partiklarna går genom systemet. Därmed är 
rening av skärvätska viktigt, inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt, 
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eftersom en renare skärvätska kan vidhålla den kvalitet på produkten som 
kunden förväntar sig samtidigt som företagets maskiner kan hållas längre i 
bruk. 
 
2.6.3.3 Oljedimma 

Då användningen av skärvätskor sker i samband med skärande eller slipande 
metallbearbetning till exempel svarvning, fräsning, borrning och slipning, 
bildas ofta ett fenomen kallat oljedimma.  Oljedimma är en finfördelad dimma 
som uppkommer vid bearbetning och är ofta ett problem som måste åtgärdas. 
Då oljedimman inte behandlas kan den istället bidra till olika typer av 
hälsorisker, då den kan bidra till en smutsigare miljö och kan även förstöra 
nödvändig och känslig elektronik.  
Lösningen som ofta görs vid uppkomst av oljedimma är att absorbera och 
fånga upp dimman direkt vid bearbetning.   
I de maskiner som anses som öppna används ofta någon form av överbyggnad 
som fångar upp dimman och för den vidare genom olika filter som därmed 
renar omgivningen.  Däremot i slutna maskiner erhålls dimman genom att 
skapa ett undertryck som för dimman ut ur maskinen. Dimman går slutligen 
genom olika filter som renar och tar bort oljan. [12] [13] 
 
2.6.4 Miljörisker 

Skärvätskor innehållande kemikalier eller ämnen som kan påverka natur- och 
eller djurliv på ett negativ sätt måste omhändertas på rätt sätt för att inte skada 
eller påverka ekosystemets olika delar. Därmed bör skärvätskor innehållande 
nitrit, klor eller dietanolaminer inte väljas i första hand då dessa är några av de 
skadligare typerna av kemikalier som ett flertal skärvätskor innehåller. 
Returhanteringen är även en stor faktor i miljöfrågor då utsläpp och dylikt kan 
uppkomma vid sådana processer. Därmed bör returhanteringen vara en sluten 
process på ett sådant sätt att inga kemikalier släpps utanför processen. 
 
2.6.5 Ventilation 

Lokaler där skärvätskor skall brukas inom bör vara utrustade med en rätt och 
välkonstruerad ventilation för att undvika eventuella undertryck som kan 
skapa felaktig luftcirkulation i lokalerna. Genom att även ha ett bra utsug av 
oljedimma och oljeånger minskas även risken för hälsorisker, mindre 
störningar i elektronik samt ger upphov till renare lokaler. 
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2.6.6 Bakterieavdödning 

Även bakterier kan i många fall vara förödande för många delar i 
bearbetningsmaskinerna, men inte minst för skärvätskan. Då stora kvantiteter 
bakterier börja frodas och ansamlas i en skärvätska kan detta, tillslut, leda till 
att skärvätskan börjar tappa dess egenskaper gällande smörjning och dylikt. 
För att förhindra denna spridning och tillväxt av bakterier används ofta 
biocider, ett medel som anses som väldigt hälsofarligt, för att ta död på 
bakterierna i vätskan. Vid tillsatser av biocider i skärvätskan gäller en generell 
doseringsmängd på ca 0,1-0,15 % biocid vätska relaterat till skärvätska. Men 
eftersom miljökraven på produkter och medel ständigt ställs höjs finns 
alternativa lösningar till att eliminera bakterierna i skärvätskan. Bland annat 
kan så kallad UV-filtrering användas vilket filtrerar bort bakterier med hjälp 
av UV-ljus. 
 
2.6.7 Hårdhet av vatten 

Hårdheten av vattnet är en avgörande faktor som påverkar valet av 
maskindelar, material, skärvätska etcetera. Därmed är det viktigt att veta 
exakta värden på det vatten som skall användas inom produktionen för att på 
bästa sätt hitta rätt hjälpmedel som fungerar. Hos Kockums Maskin i Kallinge 
erhöll Ronneby kommun en hårdhetsfaktor på vattnet på ca 2,6 år 2012. Detta 
värde anses som relativt mjukt vilket gör vattnet lämpligt för direkt 
användning inom produktionen. Vid de fall då vattnet är hårdare kan det i 
vissa fall behövas regaleras med hjälp av kemikalier, alternativt andra medel, 
för att erhålla ett bra värde på hårdheten. Detta avgränsar möjligheterna att 
släppa ut vattnet efter produktion då det förorenade vattnet kan skada miljö 
och djurliv vid utsläpp. I vanligare fall brukar maskiner och skärvätskor 
anpassas efter en viss hårdhetsgrad på vattnet för att på så sätt optimeras 
utifrån de förutsättningar som erhålls. [14] [15] 
 
2.7 Viktiga parametrar 

2.7.1 Tankstorlek 

Även storleken på skärvätsketanken är avgörande för att få ett jämt 
skärvätskeflöde vid bearbetning. En rekommendation är att ha en 5-10 gånger 
större tanker än den egentliga skärvätskevolym som pumpas ut till maskinen 
varje minut. Detta för att minimera risker för komplikationer. [16] 
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2.7.2 Cirkulation i tanken 

För att undvika bakteriebildning i skärvätskan, men även undvika 
användningen av kemikalier då bakterier redan existerar i skärvätskan, kan en 
god cirkulation i skärvätsketanken reducera chansen för bakterietillväxt. Detta 
kan i sin tur resultera i en förlängd livslängd hos skärvätskan utan att extra 
tillsatser eller reningsmaskiner behöver behandla skärvätskan. 
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3 Undersökning 

I kapitlet Undersökning kommer en undersökning av Kockums Maskins 
skärvätskor och hantering att utföras där den mest väsentliga informationen 
analyseras och beskrivs för att ge läsaren en bra överblick på företagets 
situation och hantering. 
 
3.1 Maskinlayout i lokaler 

För att lättare kunna se över företagets maskiner och reningsanläggningar, 
relaterat till företagets lokaler, har en överblick gällande layout bifogats i 
Bilaga 3. Detta för att generera bättre förståelse gällande storlek och 
komplexitet i företagets lokaler men även antalet maskiner som används inom 
verksamheten. Även ytterligare information såsom kapacitet och 
införskaffningsårtal för varje enskild maskin finnas att skåda i Bilaga 4.  
 
3.2 Studie av nuvarande kylmedium 

I detta kapitel kommer en mer specifik studie gällande Kockums Maskins 
olika kylmedium att göras. Detta för att få en bättre förståelse i varför 
företaget gjort valet att använda dessa skärvätskor vid bearbetning. 
 
3.2.1 COOLWAY G 25 NV 

Coolway G 25 NV är en vattenblandbar skärvätska som erhåller goda 
rengörande egenskaper och är huvudsakligen optimerad för all typ av 
bearbetning av gjutjärn, då gjutjärn ofta anses som de smutsigaste materialen 
vid bearbetning. Skärvätskan är av semitransparant typ som även är bio-stabil, 
det vill säga innehåller nödvändiga ämnen för att säkra en god nedbrytning av 
bakterier i vätskan. Skärvätskan rekommenderas även vid andra allmänna 
bearbetningsprocesser vid användandet av materialen stål, aluminium och 
rostfritt stål. En rekommenderad koncentrationshalt på 4-8%. [17] 
 
3.2.2 COOLWAY HD 25 

Coolway HD 25 är en vattenblandbar skärvätska som erbjuder goda 
smörgegenskaper, som även är semitransparent. De främsta 
användningsområdena för denna skärvätska är inom skärande- och slipande 
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bearbetningsprocesser av materialen gjutjärn, hög- och låglegerat stål, 
aluminium samt gulmetaller. Kortfattat är denna skärvätska väldigt allmän 
och fungerar till många ändamål, dock kanske inte optimalt för alla material. 
En rekommenderad koncentrationshalt på 4-8%. 
 
3.2.3 Flöde av skärvätska i maskiner 

Något specifikt flöde för varje enskild maskin vid bearbetning är dessvärre 
svårt att uppskatta då flödet är beroende av många faktorer såsom material, 
design på produkt mm. Därmed finns inga specifika data gällande detta då 
flödet av skärvätska regleras vid varje maskin. Dock används ett 
bearbetningstryck mellan 10-70 bar. 
 
Flödet i de olika skärvätsketankarna, gällande cirkulation av skärvätska, är 
dessvärre svår att uppskatta då varje maskins tank skiljer sig i storlek men 
även om eventuella cirkulationspumpar existerar för förbättring av flödet i 
tanken.  
 
3.2.4 Användning av två skärvätskor 

Den huvudsakliga anledningen till att Kockums Maskin använder sig av två 
typer av skärvätskor, vid bearbetning av aluminium och gjutjärn, är 
prisskillnaderna mellan skärvätskorna, då Coolway G 25 NV är aningen 
dyrare vid inköp och användning.  
 
Då företaget idag behandlar och bearbetar relativt små kvantiteter med 
aluminiumprodukter används därmed Coolway G 25 NV oftast för detta 
ändamål, även om skärvätskan skulle kunna användas vid bearbetning av 
gjutjärn. Förekomsten av att använda Coolway G 25 NV vid bearbetning av 
gjutjärn förekommer men är inte något som bör strävas efter. 
 
Ytterligare anledningar till att företaget använder sig av två skärvätskor är att 
de olika skärvätskorna beter sig olika beroende på material. Smörjande 
egenskaper, korrosionsbeständighet etcetera, skiljer sig mellan de två typerna 
och är även en faktor som avgör valet av skärvätskor. 
 
Dock sker en kontinuerlig utveckling av skärvätskor på marknaden idag där 
skärvätskor idag skulle kunna fungera vid bearbetning av både till exempel 
aluminium och gjutjärn, dock med ett högre literpris. Dock behöver inte priset 
för stunden vara avgörande för den totala livslängden hos skärvätskan. Vissa 
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skärvätskor tenderar till att fungera under längre tider och ha fler och bättre 
egenskaper där till exempel bakterietillväxt är begränsad till stora delar 
genom olika strukturella egenskaper i skärvätskan. Även vissa dyrare 
skärvätskor kan ibland erhålla bättre arbetsmiljövänlighet vilket kan vara 
önskvärt jämfört med en billigare och mer hälsoskadlig produkt. Därmed 
finns det fler faktorer bakom just priset som kan gynna både produkten och 
företaget under det långa loppet. Men även om priset är högt för stunden kan 
det i slutändan vara ett billigare och säkrare alternativ. 
 
3.3 Hantering av kylvätska 

Då Kockums Maskin AB använder sig av 2 relativt hälsoskadliga skärvätskor 
måste hanteringen av dessa ske på ett så smart och effektivt sätt som möjligt 
utan att äventyra skärvätskans egenskaper men även värna om arbetarnas 
hälsa och arbetssätt. Genom analys av företagets hanteringsprocess har ett 
stycke information gällande detta beskrivits nedan. 
Även vid mer fysisk kontakt eller hanteringen av skärvätskan kan detta vara 
avgörande faktorer för skärvätskornas livslängd då risken för kontaminering 
lätt kan ske på ett flertal sätt, vilket kan ses nedan. 
 
3.3.1 Överföring från Statoil till Kockums 

Då Kockums är i behov av nya lager skärvätska lägger företaget en order hos 
sin skärvätskeleverantör, vilket i dagsläget är Statoil, med önskad typ av 
skärvätska. Skärvätskan/skärvätskorna fraktas sedan i s.k. fat, som rymmer 
208 liter koncentrerat, med hjälp av lastbil till Kallinge. Faten förs sedan över, 
med hjälp av truck, från lastbil till Kockums lagerlokaler för vidare lagring 
innan användning. 
 
3.3.2 Rengöring av maskin och tank 

När väl skärvätskan behövs bytas av bakteriella eller smutsrelaterade 
anledningar i en specifik maskin eller maskinserie töms maskinens 
skärvätsketank med hjälp av ett pumpsystem. Beroende på maskin kan 
flertalet maskiner dela på en och samma skärvätsketank, ofta är dessa 
maskiner av mindre storlek. 
Då maskinen till sist är tömd från kontaminerad skärvätska påbörjas därmed 
rengöringsprocessen av tanken för att få bort all typ av förorening och 
metallspån som kan finnas kvar efter bearbetning. Även rengöring av CNC-
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maskinernas inre ledningssystem och verktyg görs i samband med tanken för 
att ta bort all tänkbar smuts och metallspån som kan tänkas skada den nya 
skärvätskan.  
 
Den totala rengöringstiden beror på storleken på tank och maskin men brukar 
ofta ligga kring 6-8 arbetstimmar. När faten är fyllda med använd skärvätska 
transporteras faten över till överföringstanken vilket beskrivs i underkapitel 
3.3.4. 
 
3.3.3 Manuell påfyllning 

När rengöringen väl är fullbordad påbörjas påfyllnadsprocessen av skärvätska 
vilket inleds vid de s.k. koncentratfaten, som kan skådas i Figur 4. Personalen 
nyttjar ett pumpsystem och injektorblandare för att pumpa i rätt andelar vatten 
och skärvätskekoncentrat i ett eller flera tomma fat. Andelar koncentrat som 
finns i faten brukar vara 8-12 %. Det antal fat som behövs vid påfyllnad eller 
tömning avgörs helt på storleken på CNC-maskinens skärvätsketank.  
 
Då faten väl är fyllda med blandad skärvätska kontrolleras vätskan så att rätt 
mängd koncentrat är uppnått. Därefter transporteras faten, med hjälp av en 
transportvagn, vidare till den utvalda maskinen där den nya skärvätskan 
pumpas upp i maskinens skärvätsketank. Denna typ av påfyllnadsprocess är 
av vanligare typ hos Kockums Maskin och görs för nästan alla maskiner. 
 

 
Figur 4. Påfyllnadsstation 
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3.3.4 Halvautomatiserad påfyllning 

Utöver den manuella processen av påfyllning finns ett halvautomatiserat 
system till tre av Kockums maskiner vilket tillåter påfyllning att ske genom en 
bekvämare tillvägagångsprocess då systemet fyller på alla tre maskiners 
skärvätsketanker samtidigt. Processen börjar på ett liknande sätt som vid den 
manuella påfyllnadsprocessen då personalen först fyller ett eller flera fat med 
koncentrerad skärvätska tillsammans med rätt andelar vatten och transporterar 
sedan ut faten till önskad maskinserie. Då dessa maskiner tillåter automatisk 
påfyllning sätts pumpar in i skärvätskefaten så att skärvätskan pumpas in i 
maskinernas skärvätsketankers. 
 
3.3.5 Överföring till återsamlingstank 

Då skärvätskan ej längre anses som användbar eller duglig hos en specifik 
maskin, pumpas denna kontaminerade vätska upp från maskinens 
skärvätsketank och vidare i ett eller flera 200 liters fat, beroende på 
maskintankens storlek. Fatet transporteras sedan vidare till en 
återsamlingsstation, enligt Figur 5, där man låter vätskan pumpas upp till en 
stor återsamlingstank tills vidare. 
 
Oavsett typ av skärvätska eller avfallsvätska, till exempel i form av 
rengöringsvätskor som används vid rengöring av lokal och maskiner, pumpas 
dessa vätskor in i återsamlingstanken för vidare förvaring till dess att 
vätskorna skall gå på återvinning eller destruktion.  
 

 
Figur 5. Uppsamlingsstation 
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3.3.6 Transport från Kockums till Stena återvinningscentral 

Vid angivna tidsintervall eller då återsamlingstanken fyllts till kritisk volym 
tillkallas återvinningsföretaget Stena med en lämplig tankerbil för återsamling 
av avfallsvätskorna. Tankerbilen pumpar upp den mängd vätska som finns i 
återsamlingstanken ner i tankerbilens tankar. Då tankbilen är fylld 
transporteras vätskorna vidare till Stenas återvinningscentral där vätskorna 
behandlas för att antingen återanvändas eller gå på destruktion. Bild på 
återsamlingstank går att skåda i Figur 6. 
 

 
Figur 6. Återsamlingstank 

 
3.3.7 Risker 

Då rengöring av maskin, tankers eller verktyg inte görs kontinuerligt eller vid 
skärvätskebyte finns risk för att bakterier och avlagringar sprids och 
kontaminerar systemet samt den nya skärvätskan. Risk för bakteriella 
kontamineringar kan enkelt ske vid dålig tankercirkulation hos skärvätskan. 
Därmed är renlighet viktigt för att upprätthålla en kvalitativ skärvätska som 
har en god livslängd. Ofta används kemiska systemrengörare i kombination 
vid skärvätskebyte, vilket avlägsnar bakterier och avlagringar från maskin och 
verktyg. Under processen låts den kemiska vätskan cirkulera i systemet under 
8-24 timmar till dess att systemet anses som rengjort. Dock behöver inte alltid 
denna process göras då enkel rengöring av vatten och högtryckstvätt ofta kan 
räcka som rengöring av systemet och tankers, vilket ofta är den typ som görs 
hos Kockums Maskin. 
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3.3.8 Kontroll av skärvätska 

För att säkerställa kvalitet och hållbarhet hos företagets skärvätskor görs 
kontroller i ett flertal moment, tillsammans med nödvändiga åtgärder. Bland 
annat görs kontroller med hjälp av verktyg såsom en refraktormeter. Detta 
verktyg mäter koncentrationshalten skärvätskeolja i vätskan med hjälp av 
brytningsindex. Även mer primitiva metoder i form av mänsklig 
uppmärksamhet används vid skådning av lukt, färg och oljeläckage hos 
skärvätskan för att bland annat undvika organismbildning och för att tidigt 
upptäcka eventuella läckage i systemet.  
 
3.4 Avfall – metaller 

De större metallspån och flisor som erhålls efter bearbetning separeras och 
filtreras automatiskt i bearbetningsmaskinerna från skärvätskan och 
maskindelar för att därefter föras över till en avfallsvagn, enligt Figur 7. Den 
avverkade metallen går därefter till försäljning till andra industrier för vidare 
användning. Metoden för avfall görs och finns vid varje maskin eller 
maskinserie. 
 

 
Figur 7. Spån efter bearbetning 

 
3.4.1 Återstående skärvätska 

Då de större metallspånen och flisorna har överförts till avfallsvagnen 
medföljer ofta en viss mängd skärvätska med spånen och ansamlas, efter en 
tid, i avfallsvagnens botten. Den ansamlade skärvätska återanvänds eller 



32 

uppsamlas ej utan utesluts därefter helt ur systemet, vilket gör att skärvätskan 
går förlorad. Resultatet av detta kan resultera i onödiga inköp av skärvätska, 
dock enbart sett ur ett långsiktigt perspektiv, men även förlorad volym 
skärvätska. Någon specifik volym skärvätska som ansamlats i vagnarna har ej 
erhållits. 
 
3.5 Varför behövs rening av skärvätska/kylvätska? 

Kortfattat kan man säga att rening görs för att minimera kostnader av inköp 
och avfall av skär/kylvätskor samtidigt som det behövs för att förbättra och 
optimera arbetsmiljön för personer som arbetar med vätskorna. Genom enkla 
eller komplexa reningsmetoder, till exempel reningsmaskiner, kan en ökad 
livslängd hos skär/kylvätskan och bearbetningsmaskinerna göras genom olika 
reningsprocesser. Även själva förbrukningen av skär/kylvätska kan optimeras 
då en ren skärvätska vanligtvis inte behöver användas i lika stor volym vid 
bearbetning för att uträtta sina funktioner som en smutsig vätska skulle gjort. 
Därmed kan en minimerad förbrukningsmängd av skär/kylvätska resultera i 
en lägre inköpskostnad samtidigt som det kan påverka och minimera 
destruktionskostnaderna av det avfall som erhålls vid färdiganvänd 
skär/kylvätska. Risker som finns då rening antingen görs på felaktigt sätt eller 
helt enkelt undviks är att bakterier och svampar lättare kontaminerar 
vätskorna vilket påverkar vätskans livslängd dramatiskt. Ofta kännetecknas 
bakterietillväxt genom illaluktande odörer och färgförändringar i vätskan. 
Även vissa egenskaper hos vätskorna påverkas av denna typ av problem vilket 
gör att det är avgörande att ständigt sträva mot en ren och hållbar 
skär/kylvätska. 
Dock behöver inte alltid bakterier vara det huvudsakliga problemet då spån 
och partiklar, som erhållits vid bearbetning av produktmaterialet, kan 
kontaminera och smutsa ner skär/kylvätskan. Om partiklar och spån inte 
separeras på ett bra sätt riskeras både material och maskinkomponenter att ta 
skada av den slipeffekt som partiklarna erhåller då den partikelkontaminerade 
skärvätskan passerar genom systemet. Även andra faktorer påverkar såklart 
både skär/kylvätskan och maskiner vid kontakt med kontaminerade 
skär/kylvätskor. 
Därmed är det alltid viktigt att ständigt sträva mot att rena sina 
skär/kylvätskor. 
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3.5.1 Har alla maskiner har rening? 

Flertalet hos Kockums Maskins bearbetningsmaskiner använder i dagsläget 
någon typ av rening till sina skärvätsketankers i form av inbyggd, 
utomstående eller mobil reningsanläggning. Dessvärre saknar några enstaka 
maskiner partikelreningen vilket kan ses som negativt då kontaminerad 
skärvätska kan påverka många faktorer inom produktionen. Dock är dessa 
enstaka maskiner sällan i bruk vilket förvisso är bra utifrån skärvätskans 
hållbarhet, dock ej så lönsamt då dessa maskiner inte kan användas till sin 
fulla funktion.  
 
3.5.2 Vilka reningsprocesser används? 

Nedan kommer några av de reningsmaskiner och processer som Kockums 
Maskin idag använder redovisas med kort förklaring och visuella bilder.  
 
3.5.2.1 Alfalaval alfie 500 

Alfie 500 är ett separationssystem vars huvuduppgift är att separera den 
kontaminerade skärvätskan från dess föroreningar, som försämrar dess kvalité 
och hållbarhet. Genom höghastighetscentrifugering av den kontaminerade 
vätskan kan maskinen separera de olje- och metallpartiklar som finns 
inbäddade i skärvätskan. Huvudsakligen används maskinen vid mindre 
läckage av olja i företagets skärvätsketankers.  
 
Då skärvätskan, oljan och partiklarna har olika densitet separeras därigenom 
vätskorna och partiklarna vid centrifugering vilket får läckolja att ansamlas i 
mitten av centrifugbehållaren för att därefter transporteras vidare till en 
uppsamlingstank. Partiklar däremot slungas ut mot behållarens innerkanter för 
att därefter tillåtas föras bort manuellt efter slutanvändning. Den renade 
skärvätskan transporteras sedan vidare tillbaka till skärvätsketanker och 
processen fortlöper.  
Behållaren är byggd på sådant sätt att den enkelt skall kunna öppnas och 
rengöras från partiklar och oljerester. Eftersom att Alfie 500 är ett komplett 
by-pass system som tillåter en enkel förflyttning av enheten till önskade 
maskiner. Systemet styrs vanligtvis via den monterade manöverpanel och 
klarar uppsamling från tankers upp till 15 m3. Det maximala flödet som 
maskinen uppnår är ca 500 liter/timme. Dock använder Kockums Maskin 
denna enhet ytterst sällan eftersom företaget sällan erhåller mindre 
oljeläckage samt att maskinen anses som omständig. I de fall då större 
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oljeläckage sker ersätts ofta hela tankens innehåll med ny skärvätska istället 
för rengöring och separering av oljorna. [18] 
 

 
Figur 8. Alfie 500 

  
3.5.2.2 Oljeskimmer 

Skimmers, även kallad oljeskimmers, är en simpel konstruktion som tillför 
mobilitet, lätt hantering och billig inköpspris den en effektiv reningsmaskin. 
Produkten fungerar på sådant sätt att den separerar vätskor, med olika 
densitet, från varandra genom ett specialframtaget gummiband. Gällande 
mindre läckage av olja i skärvätskan används ofta bandskimmers i 
skärvätsketanken där partiklar och läckolja tillåts fastna på gummibandet för 
att därefter skrapas bort från bandet till en mindre behållare.  Bandet 
cirkulerar runt i tanken, antigen kontinuerligt eller under vissa tider. En 
oljeskimmer hos Kockums Maskin går att skåda enligt Figur 9. 
Slangskimmers används också inom detta område men oftast vid uppsamling 
av större oljeläckage. Principen fungerar ganska likartat men till skillnad av 
att en slang av gummi placeras i skärvätsketanken och tillåter partiklar och 
olja fastna och skrapas bort. Slangen tillåts cirkulera runt i tanken för att 
samla upp all den olja som ansamlats ovanpå skärvätskan. Produkterna är ofta 
oberoende av skärvätsketankens form och tillgänglighet då produkterna kan 
göras relativt små. De är även nästintill underhållsfria och har en 
förvånansvärt lång livslängd.  
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Själva uppsamlingsbandet är ofta tillverkat av ämnet polyuretan vilket har god 
uppsamlingsförmåga av olika typer av oljor.   
En effektivisering kan göras på produkterna genom att placera magneter i 
själva gummibandet för att samla upp de metallpartiklar som finns i tanken. 
[19] 
 

 
Figur 9. Oljeskimmer 

 
3.5.2.3 Pappersbandsfiltrering 

Pappersbandsfiltrering är en av de reningsmetoder som används hos Kockums 
Maskin idag. Maskinerna varierar aningen till utseende och effektivitet men 
har samma huvudsakliga syfte, att filtrera bort metallpartiklar och spån. En 
visuell blick på några av de varianter av pappersbandsfilter som finns hos 
företaget kan skådas i Figur 10. Vidare förklaring om hur 
pappersbandsfiltrering förekommer i underkapitlet 4.2 . 
 

 
Figur 10. Varianter av pappersbandsfilter 
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3.5.2.4 Inbyggda reningsprocesser 

Då Kockums Maskin använder sig av fler reningsprocesser och maskiner än 
de nämna ovan finns en del inbyggda i bearbetningsmaskinerna. Mestadels av 
dessa maskiner är av nyare modeller och har därmed relativt hög reningsgrad. 
Dock finns ingen direkt information om vilken storlek på partiklar osv. samt 
effektivitet hos dessa maskiner vilket gör att dessa maskiner utesluts i 
projektet. 
 
3.5.2.5 Ingen partikelrening 

Det finns några enstaka maskiner i Kockums Maskins lokaler som inte 
använder sig av någon noggrannare rening såsom pappersbandsfiltrering utan 
använder sig enbart för en spånborttagning, vilket kan ses i Figur 11. 
 

 
Figur 11. Enbart spånborttagning 

 
3.6 Kostnader 

I detta kapitel kommer en analys av företagets kostnader att ske där kostnader 
med fokus på skärvätskor kommer att läggas i första hand. Ytterligare 
påverkande kostnadsrelaterade faktorer kommer även att behandlas i de fall 
de är av intresse. 
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3.6.1 Inköp 

De skärvätskor som Kockums Maskin beställer in, åtminstone under 
projektets gång, är av typerna Coolway HD 25 och Coolway G 25 NV av 
leverantören Statoil. Då Kockums erhållit bra inköpspriser för dessa 
skärvätskor hamnar priset på 29,70 kr/liter respektive 42,43 kr/liter varav år 
2014 beställt in skärvätskor för ett värde av 314 820 kr, vilket motsvarade ca 
10 600 liter skärvätskekoncentrat.  Inköpsfördelning sker ca 1-2 gånger per år. 
 
3.6.2 Förbrukning 

Nedan visas den förbrukningsfördelning som skett över olika poster i 
företaget under åren 2011-2014. Dock finner inte alla poster i 
förbrukningsdiagrammen ett fullständigt syfte i rapporten, utan finns bifogat 
för att ge läsaren en mer överskådligt blick över företagets förbrukning. 

 
Figur 12. Elförbrukning 

 
Den elförbrukning som Kockums Maskin idag använder är svår att direkt 
spåra till just skärvätskorna, därmed är denna del avgränsad från rapporten. 
En specifik elförbrukning relaterat till antalet produktionstimmar finns att 
skåda i Figur 12. Elförbrukningen varierar från år till år vilket är ett resultat 
på varierande produktion, vilket är indirekt avgörande på den kostnad som 
berör skärvätskorna och dess förbrukning. Kockums Maskin AB har i 
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dagsläget ett elkostnadsavtal med ett pris på 46,8 kr/KWh vilket kan vara 
användbart vid eventuell beräkning av framtida maskinella energikostnader. 
 

 
Figur 13. Avfall i form av metallspån 

 
Då företaget behandlar och bearbetar detaljer och produkter uppstår rester av 
metallspån från bearbetningsprocessen. Detta avfall går in under brännbart 
avfall tillsammans med andra avfall som erhålls vid produktion eller 
rengöring av företagets lokaler/maskiner. Det är alltså den totala mängden 
avfall som erhållits vid årets slut enligt Figur 13. Avfallet säljs, efter 
uppsamling, vidare till andra företag för återvinning. 
Då skärvätska har en tendens till att fastna på spånen efter bearbetning finns 
risk att skärvätska finns kvar i avfallet, vilket kan resultera i att skärvätska 
försvinner från den slutna processen. Detta kan bidra med en onödig kostnad. 
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Figur 14. Skärvätskeförbrukning 

 
Diagrammet, Figur 14, mäter liter koncentrerat/arbetstimme för varje kvartal 
och år. Då diagrammet mäts per arbetstimme garanterar detta inte att 
skärvätskeförbrukningen ökat under åren, då det egentligen har minskat enligt 
de uppgifter som erhållits från de anställda på företaget. Dock finns inga 
direkta uppgifter på detta utan användningen av diagrammet ovan har enbart 
skett för en enklare studie. Utöver detta har en ökad produktion skett vilket 
förvisso påverkat en ökning av användningen av skärvätskor. 
 
3.6.3 Returhantering 

Kockums Maskin AB returnerar i dagsläget det avfall som erhållits från 
produktion och lokalhantering. Använda/kontaminerade skärvätskor samt 
rengöringsmedel som uppkommit från rengöring av företagets lokaler 
etcetera, räknas in som denna typ av avfallet. Avfallet lagras efter användning 
i en tanker, enligt Figur 6, för att därefter tas om hand av ett 
återvinningsföretag. Företaget som behandlar avfallet är i dagsläget Stena 
Recycling där en approximativ kostnad för hantering uppdagades uppemot 
100 000 kr, några specifika siffror/kostnader gällande detta har ej erhållits 
från Kockums Maskin. 
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3.6.4 Vattenförbrukning gällande skärvätskor 

Då vattenförbrukning vid användning och utspädning av skärvätskor är 
relevant för projektet är kostnaden för denna del relevant för projektet för att 
undersöka om eventuella kostnader gällande denna del kan reduceras eller 
förbättras. Dock ingår vattentillgångarna i företags lokalhyra vilket gör det 
hela problematiskt att finna lösningar och kostnadseffektiviseringar på detta 
plan. Därmed utesluts denna del i projektet för att finna andra lösningar. 
 
3.7 Miljöklasser 

Miljöfokus har på senare år blivit något som prioriterats inom många företag 
och områden. Därmed undersöks olika parametrar gällande skärvätskor 
huruvida dessa ställer sig till olika miljöaspekter. 
  
3.7.1 Hållbarhetsprinciperna 

I detta underkapitel kommer de fyra hållbarhetsprinciperna för skärvätskor, i 
allmänhet, att analyseras för att få bättre förståelse huruvida medium av denna 
typ påverkar olika faktorer och miljön. Hållbarhetsprinciperna finns till för att 
se till att en hållbar utveckling kan strävas mot där människan och dess 
framtida generationer tillgodoser sina behov utan att påverka natur och jord 
negativt. 
Betydelsen och synsättet för var och en av hållbarhetsprinciperna beskrivs så 
att det hållbara samhället inte utsätter naturen systematisk för… [20] 
 

1. En koncentrationsökning av de ämnen som finns lagrade i 
berggrunden. Exempel på denna typ av ämne är bland annat 
tungmetaller eller fossilt kol.  

2. En koncentrationsökning av de ämnen som erhålls från samhällets 
produktion såsom hormonstörande ämnen, kväveoxider (NOx) eller 
andra typer av föroreningar. 

3. En undanträngning eller utarmning med fysiska metoder mot naturens 
naturliga kretslopp, biologiska mångfald eller miljö. Exempel är 
överfiske, skogsskövling eller olika typer av infrastrukturer. 

4. Från att tillgodose människors rätt att uppnå eller möta sina behov i 
livet. Exempel är politiskt missbruk eller makt av olika typer. 
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För att nu relatera detta till skärvätskor skall första punkten undersökas då den 
är en av de principer som tyvärr bryter det ”hållbara”-samhällstänkandet 
enligt denna modell. Då företagets skärvätskor är en typ av oljeemulsion 
betyder det att den olja, även kallat petroleum, som finns i vätskan någon 
gång har funnits i lagrad i jordens berggrund. Oljan har därefter utvunnits från 
berggrunden och behandlats i sådan grad att man erhållit en lämplig oljetyp 
för användning som skärvätska.  
 
Vidare till punkt två så bryter skärvätskor, i viss mån, även denna punkt då de 
tillsatser som krävs för att få skärvätskans egenskaper korrekta kan påverka 
organismer och omgivning på ett negativt sätt där inköpsföretaget Statoil 
själva skriver i säkerhetensdatabladet "bara farliga substanser i halter över den 
lagstiftade gränsen visas nedan" vilket kan användas som ett komplement till 
att anklaga väskorna för att innehålla farliga eller giftiga ämnen. Dock bör 
man även vara medveten om att kombinationen av ämnen kan ha en helt 
annan effekt mot organismer eller miljö än det enskilda ämnet.[Bilaga 1] 
 
Punkt tre gäller påverkan på naturens resurser vilket skärvätskornas 
komponenter förvisso kan bidra med. Då olja är en stor del av vätskan krävs 
ofta stora resurser för att utvinning av materialet från berggrunden. Detta i sig 
leder ofta till att naturliv och miljö påverkas negativt av de maskiner och 
nödvändigheter som krävs för att utvinningen skall äga rum. Även läckage av 
olja kan påverka omgivningen vid transport eller användning av den 
slutgiltiga skärvätskan.  
 
Punkt fyra är svår att avgöra huruvida den bryter det hållbara samhället då den 
indirekt inte är någon produkt som uppfyller människors behov. De företag 
som tillverkar skärvätskor är såklart måna om att folk köper deras produkter 
och ser därmed punkt fyra som ett krav för att uppnå ekonomisk balans i 
företaget. Men för de människor som istället nyttjar skärvätskor i industrin är 
vätskan istället ett hjälpmedel som helst hade kunnat uteslutas i processen, 
dock medför detta biverkningar i form av rost etcetera. Då skärvätska 
vanligtvis hjälper att kyla och smörja komponenter och verktyg vid 
bearbetning är detta en kostnad som egentligen inte utför någon direkt 
värdehöjning på den slutliga produkten. Dock måste man relatera detta till att 
skärvätskan faktiskt uppfyller en form av behov i samhället då det är ett 
nödvändigt hjälpmedel som krävs vid framtagning av produkter och 
komponenter inom industrin. 
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3.7.2 Miljövinster 

Efterfrågan efter miljövänliga alternativ och förbättringar gällande hantering 
av skärvätskor och andra kemikalier blir allt större utifrån samhällets krav. 
Därför är det viktigt för företagen att följa den miljöutveckling som sker inom 
industrin och därmed försöka arbeta och förbättra sina processer för att på så 
sätt sträva mot att bli så miljövänliga som möjligt.   
Då företag hamnar efter i miljöutvecklingen finns risker om att mista viktiga 
kunder som hellre väljer ett företag som har och uppfyller en bättre 
miljöpolicy. Många företag kräver därför att man ska ha en bra miljöpolicy 
och använda sig av vissa så kallade miljöcertifikat för vidare arbete. 
 
Exempel på miljöcertifikat är bland annat genom att rena skärvätskor och att 
nyttja någon form av återvinning av det metall spill som erhålls efter 
bearbetning. Uppfylls detta kan företagen erhålla en så kallad ISO 14001 
miljöcertifiering vilket beskriver att företaget följer de miljöföreskrifter som 
krävs för certifikatet. 
Ytterligare fördelar med att tänka miljövänligt är att företaget kan bli mer 
eftertraktat på arbetsmarknaden i de fall då man satsar stort inom 
miljöutveckling. Anställer företaget även rätt typ av personal med rätt typ av 
kompetens har företaget bra förutsättningar till denna utveckling. 
 
Att försöka vara mer miljövänlig behöver nödvändigtvis inte alltid kosta mer 
än vad det behöver. Ofta gäller det att hitta mer effektivare lösningar inom 
företagets gränser vilket till exempel kan göras genom att försöka minska 
materialförbrukning, elförbrukning, spara in på transporter etcetera. 
 
3.7.3 Arbetsmiljövänliga skärvätskor 

Då man pratar om miljövänliga skärvätskor får man ofta en skev bild på hur 
verkligenheten faktiskt är. Vanligtvis finns inga direkta miljövänliga 
skärvätskor då stora delar av vätskorna innehåller skadliga kemikalier och 
ämnen som skulle kunna skada både miljö och personal som kommer i 
kontakt med substansen. Därmed läggs istället ett större fokus på den 
arbetsmiljö som skärvätskan är tänkt att användas inom samt framväxten av 
arbetsmiljövänliga skärvätskor. Dock sker en ständig utveckling gällande 
fokus på just miljövänliga skärvätskor. Med arbetsmiljövänliga skärvätskor 
menas att människor som vistas eller kommer i kontant med skärvätskor 
under längre perioder inte skall få negativa bieffekter från vätskan, såsom 
eksem, sjukdomar etcetera. Därmed har ett stort fokus lagts inom detta 
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område vilket resulterat i att nyare typer av skärvätskor ofta innehåller färre 
skadliga ämnen än tidigare såsom borsyra, aminer, kloroform, fosfor, svavel, 
klor, triaziner eller fenol.  
Det som tidigare varit ett bekymmer vid borttagning av vissa ämnen 
resulterade ofta i stora problem gällande bakterietillväxt. Men i nyare typer av 
skärvätskorna bibehåller skärvätskan en hög bakterieresistens samtidigt som 
man har kunnat ta bort många giftiga ämnen. Ofta beskrivs inte just 
arbetsmiljövänligheten gällande skärvätskorna, då detta blivit ett mer eller 
mindre standardiserat faktum. Dock finns det företag som påstår sig erbjuda 
bättre och mindre farliga skärvätskor, som förhoppningsvis upprätthåller den 
givna beskrivningen. Exempel på detta är till exempel skärvätskor från 
Rhenus med skärvätskan FU 850 vilket har ett fatpris på 14 600 kr och är en 
vatten- blandbar skärvätska som är fri från borsyra, biocider, aminer, 
kloroform, formaldehyd. Enligt företaget är detta den skärvätska som erhåller 
det lägsta PH-värdet, +7, på marknaden idag. Skärvätskan beskrivs även ha 
bra sköljegenskaper, luktfri och minskar inte mycket i volym på grund av bra 
avrinningsförmåga samtidigt som den skall passa inom alla olika 
bearbetningsmetoder med fokus på till exempel gjutjärn, aluminium, 
höglegerade stål och icke-järnhaltiga. [21] 
 
3.8 Tidigare försök 

Kockums Maskin har tidigare erhållit undersökningsarbete med fokus på 
förbättring av kvalitet och livslängd hos företagets skärvätskor och hantering. 
Då detta arbete är aningen föråldrat i form av redan uppnådda mål kan 
fortfarande vissa delar av arbete nyttjas för att jämföras och hitta andra 
lösningar till detta projekt. Det tidigare arbetet går att finna i Bilaga 5 
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4 Genomförande 

I kapitlet Genomförande kommer ett flertal lösningsmetoder och tekniker att 
redovisas för hur en förbättring av skärvätskan kan ske samt eventuella 
kostnader som lösningen kan medföra. Kostnader för lednings- och 
rördragning till och från maskinlösningen är svåra att bestämma beroende på 
val av renings- eller separationsmetod vilket gör den totala priskostnaden för 
en investering svår att specificera. Priser som nämns i rapporten kan även 
variera mellan leverantörerna då priset enbart är en approximativ siffra som 
erhållits från ett fåtal leverantörsföretag. Exakta priser är även svåra att 
bestämma då leverantörerna helst vill ha direktkontakt och specificera 
maskinerna efter kundernas krav och önskemål samt se över vilka 
förhållanden som finns på vätskor och lokaler. 
 
4.1 Separationsmetoder 

Kockums Maskin AB använder sig idag av två typer av skärvätskor där de, 
vid bearbetningsprocesser, använder sig av en koncentrationshalt för oljan på 
8-10 %. Resterande andelar av den blandade skärvätskan, 90-92%, är vatten. 
Då vikt är en avgörande faktor för kostnad vid transport av det avfall som 
bildats vid färdiganvänd skärvätska ses nu möjligheter om separering av 
vattnet från skärvätskan över.  
 
4.1.1 Kemisk separation 

För att istället använda låta skärvätskan separeras av maskiner kan detta ske 
med hjälp av kemiska substanser vilket kan skapa en avskiljning mellan 
koncentratet och vattnet i skärvätskan. Kombinationen och valet av 
kemikalier vid avskiljning av vätskan avgörs på typen av skärvätska samt 
vilka ämnen och material som skärvätskan har blivit utsatt för under 
användningstiden. Dock kan processen anses som ohälsosam då flertalet 
kemikalier kan skada organism och djurliv samt att kostnaden för denna typ 
av separering är relativt svår att bestämma rakt av då många faktorer spelar in.  
 
4.1.1.1 Biocidrening 

Om renligheten i skärvätskan är problemet, det vill säga om organismbildning 
har skett eller är på väg att ske, finns det lösningar på detta där man bland 
annat kan tillföra biocider in i vätskan vilket dödar de bakterier som finns i 
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vätskan. Användningen av biocider kan ofta vara ett hälsoskadligt problem för 
personal som utsätts för dessa tillsatser vilket därmed helst skall undvikas. 
Alternativt kan en investering av en reningsmaskin göras som tar bort 
organismer utan användningen av biocider, dock kräver denna senare nämnda 
reningsmetod en investering istället för en rörlig kostnad men en 
miljövänligare metod.  
 
Dock är detta inget större problem hos Kockums Maskin idag då många 
bearbetningsmaskiner ständigt körs och kontrolleras så att organismbildning 
inte skall ske. Det kan inte alltid garanteras att skärvätskan alltid hålls 
organismfri men tillräckligt för att utesluta att en investering av denna 
maskintyp inte skulle löna sig i längden. Om en sådan lösning nu skulle 
behövas inom företaget skulle en sådan maskin antagligen behövas finnas vid 
varje maskinserie alternativ vid påfyllningsstationen som en portabel maskin, 
finns dock inga garantier på att göra en sådan typ av maskin portabel. 
 
4.1.1.2 Biocidrening utan biocider 

Utöver biocidtillsättning har kraven på miljövänligare alternativ utvecklas 
bland företag vilket fått många andra företag att övergå till andra metoder 
eller helt enkelt minska sin biocidkonsumtion. Fördelar med biocider är att de 
förhindrar eller eliminerar bakterietillväxt, dock med nackdelar såsom 
försämrad arbetsmiljö och risk för problem vid naturutsläpp.  
 
En lösning för att minska eller eliminera användaren av biocider kan vara att 
se över valet av skärvätska. Ofta finns det många skärvätskor ute på 
marknaden idag som begränsar eller inte har några större bekymmer med 
bakterie- och svamptillväxt.  
 
Om ett byte av skärvätskor inte är aktuellt eller inte är en framgångsdriven 
metod kan en teknik med UV-ljus vara ett bra exempel att nämna då UV-
ljuset behandlar och eliminerar bakterier och svampar utan att påverka 
skärvätskans egenskaper negativt. 
 
Eco-Clean är ett alternativ till en UV-rening maskin som finns i tre olika 
varianter och storlekar X400, X1200 och X2400. Dessa har en flödeshastighet 
mellan 180-1200l/minut och kan klara behandla tankers med 300-6000 liter 
skärvätska. Hur lång tid behandlingen tar beror på hur mycket bakterier och 
svampar vätskan innehåller, men brukar vanligtvis ligga mellan 2-10 dagar 
innan vätskan är helt ren. Inget produktionsstopp behövs för själva reningen 
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utan maskinen kan enkelt kopplas på direkt i tanken under bearbetning. Den 
minsta modellen tillför mobilitet och är därmed lätt att flytta mellan företagets 
olika maskiner där ett pris hamnar runt 25 000kr.  De större modeller är lite 
tyngre men kan även lätt förflyttas mellan företagets maskiner och tankers då 
dessa erbjuds med transporthjälpmedel såsom hjul. Priset på mellanmodellen 
ligger runt 44 000kr.[22] [23] 
 
4.1.2 Ultrafilter 

Ultrafilter är en reningsprocess som behandlar emulsioner och ämnen som 
ofta kan vara svåra att avskilja genom vanlig gravimetrisk metodik. Processen 
fungerar på sådant sätt att avfallsvätskan trycksätts och låts passera i hög 
hastighet genom membranrör. Membranet separerar, vid kontakt med 
avfallsvätskan, föroreningarna i vätskan på ett sådant sätt att föroreningarna 
hålls tillbaka från membranets öppningar medan renad vätska fortlöper genom 
membranröret.  
Föroreningarna koncentreras sedan upp till själva processtanken där 
filtreringscykeln sedan fortlöper till dess att vätskan är separerad efter önskat 
behov. Beroende på vilken renlighetsgrad man söker hos vätskan kan 
behandling ske ett flertal gånger samt att avfallsvätskan kan låtas passera 
olika typer av filtermembran innan önskat resultat kan uppnås.  
 
Två olika typer av membran finns på industrimarknaden idag och brukar delas 
in i keramiska och polymermembran. Membranen erbjuds ofta i 
pordiametrarna 1nm till 200nm där kombinationen av modellsystem är bred 
vilket tillåter många varianter av utförande. Processen kan utöver 
användningen för skärvätskor användas för rening av många andra vätskor 
såsom kranvatten etcetera. Exempel på hur profiler för ultrafilter kan se ut ses 
i Figur 15. 
Viktigt att poängtera är att ultrafilter för skärvätskebruk ofta är 
specialframtagna för undvikande av korrosion på maskindelarna. Ultrafilter 
kan även användas inom många andra användningsområden vilket kan göra 
det högts olämpligt att använda ett ultrafilter som är lämpat för avloppsvatten 
till exempel skärvätskehantering. [24] 
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Figur 15. Profiler för ultrafilter 

 
Vidare till pris är denna typ av lösning är relativt svårt att bestämma då många 
tillval i form av membrantyp men även att kundens förutsättningar sätter stora 
krav på maskinen och dess komponenter. Dock kan en investering för denna 
typ av maskin vanligtvis ligga kring allt från 100 000 till 500 000 kr beroende 
på komplexitet och filterfinhet.  
 
4.1.2.1 Keramiska membran 

Den första typen av membran är keramiska tubmembran som ofta är speciellt 
lämpade för industriella bearbetningsprocesser. Denna typ är mest lämpad vid 
de tillfällen då enbart rening av en kontaminerad vätska. Keramiska 
membraner har även möjligheten att vara beständig mot kemikalier, olika PH-
värden, olika typer av lösningsmedel men även höga temperaturer.  
 
4.1.2.2 Polymermembran 

Polymermembran kan utöver många av de egenskaperna som finns hos 
keramiska membran även användas vid olika typer av återvinning av 
processvätskor och andra suspenderande ämnen. Polymermembran tillverkas 
ofta i fyra modelltyper varav hålfibermembran, spirallindade membran, 
tubmembran och plattmembran ingår inom dessa kategorier. De huvudsakliga 
skillnaderna mellan modelltyperna skiljer främst av tätheten mellan 
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membranen. Beroende på användningsområde, krav och önskemål från kund 
kan valet av membrantyp och modell variera då utbudet ofta är stort. 
 
4.1.2.3 Återförsäljare 

Under projektets gång har ett flertal kontaktats som i dagsläget är 
återförsäljare av olika typer av ultrafilter. Dessa listas nedan. 

 Watertech [25] 
 Mercatus [26] 

 
4.1.3 Vakuumindunstare 

Vakuumindunstare, även kallat vakuumförångare, är en teknik som bygger på 
att den kontaminerade vattenblandade skärvätskan eller avfallet förångas och 
därefter leder det förångade vattnet till en behållare för separat rening.  
Resterande ämnen och substanser såsom tungmetaller, oljor, fetter, tensider 
eller salter, som har högre kokpunkter än det förångade vattnet ansamlas i en 
behållare i indunst-tanken för att lätt kunna transportera bort avfallet. 
Beroende på miljökrav och vidare användning av vätskorna kan dessa efter 
den huvudsakliga processen passera ytterligare ett flertal reningssystem innan 
önskat resultat erhålls.  
Då vakuumindunstare är ett relativt dyrt och komplext investeringsalternativ 
gjordes en aning ingående att återförsäljaren var villiga att förklara hur hela 
processen görs därmed en aning mer genomgående undersökning av denna 
lösningstyp. En generell överblick över systemet kan skådas i Figur 16. [27] 

Figur 16. Principskiss för en vakuumindunstare 
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Nedan förklaras de olika huvudsakliga processerna i en vakuumindunstare. 
 

1. En värmeväxlare i maskinen förångar de vattenpartiklar som finns 
lagrade i avfallsvätskan så att oljor och slagg stannar kvar i tanken. 

2. I detta stadium erhålls vattenånga som nu, till stora delar, är helt 
separerad från skärvätskan. 

3. En vakuumpump komprimerar ner trycket hos vätskan till normaltryck 
och kan därefter gå ut som processvatten igen. Om inte så görs 
processen om upprepade gånger till dess att man uppnått önskat 
resultat hos vätskan. 

4. Slagg, spån och oljeemulsioner kan tappas ut från maskinen och gå på 
destruktion eller dylikt. 
 

4.1.3.1.1 VACUTEST modulsystem 
Företaget H2O North Europe AB är ett tyskt företag som i dag arbetar med att 
marknadsföra och sälja sin produktserie inom reningssystem av 
industrivätskor, VACUTEST. VACUTEST är en typ av modulsystem som 
renar och separerar industriella avfallsvätskor som blivit kontaminerade med 
avfall såsom tungmetaller, salter, oljor, fetter etcetera.  
 

 
Figur 17. Vacudest [28] 
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Systemet bygger som tidigare beskrivet på förångning, som sker med hjälp av 
värmeväxlare, av de vattenpartiklar som finns lagrade i avfallet.  
Resterande substanser som har högre kokpunkt än vattnet förblir i 
förångningskoncentratet. Då den procentuella volymen vatten reduceras 
kraftigt i skärvätskan, vid förångning, reduceras därmed volymen 
förångningskoncentratet från 0,5 till 5 procent, skriver företaget. 
Därefter menar företaget att vattenångan som gått igenom processen är ”så 
gott som fri” från föroreningar, men kan vara i behov av ytterligare 
reningsprocedurer innan vattnet är godkänt för vissa ändamål. Dock menar 
företaget att inga substanser kan borttagits fullständigt med enbart denna 
separeringsprincip. Istället bör man fokusera på ytterligare reningsprocesser. 
Det destillerade vattnet har i detta skede överförts till kokkärlet i maskinen 
 
Vattnet kan dock vid denna fas i processen återanvändas på nytt i form av 
processvatten vilket kan få produktionen att bli nästintill fri från 
avloppsvatten. Huruvida lång tid användningen av det ”renade” vattnet kan 
ske inom processen beskrivs dessvärre inte utifrån företagets hemsida eller 
broschyrer. Men vid telefonkontakt med en av företagets svenska 
talespersoner, Michael Broad, nämner han att det ”renade” vattnet bör passera 
ytterligare reningsprocesser innan vattnet tillslut kan godkännas som 
avloppsvatten.  
 
För att rena vätskan ytterligare rekommenderar företaget bland annat en av 
sina egenpatenterade kondenseringssteg, Clearcat. 
Clearcat bygger på fysiska och katalytiska mekanismer vilket möjliggör att 
ytterligare operationskostnader eller extra energi förblir noll för denna 
process. Hur processen fungerar specifikt går företaget ej ut med förutom med 
att Clearcat bidrar med en COD* reduktion upp till 99 %.  
 
Till sist kan slaggprodukterna i tanken, vid detta skede i form av skärvätska 
med koncentrationen 8-13% varav 40-45% av denna koncentration 
innehållande vatten. Detta avfall/slagg kan därefter gå till destruktion eller 
återvinning och maskinen kan nu rengöras från eventuella slaggrester.[29] 
[30] 

4.1.3.1.2 Storlek för maskin 
Då Kockums Maskin AB använde mellan 88,33-132,5 m3 utspädd skärvätska 
under år 2014 är valet att se över de maskiner som H2O North Europe har att 
erbjuda inom detta intervall.  
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Företaget erbjuder maskiner med behandlings-kapacitanser mellan 180-
30 000 m3/år, där modell och kapacitet kan ses i Figur 18. Företagets minsta 
maskin, VACUDEST XS 180, är relativt överdimensionerad då XS 180 har 
en behandlingskapacitet på 180 m3/år. I jämförelse med Kockums utnyttjade 
kapacitet på 88,33-132,5 m3 för 2014 skulle helt enkelt kunna leda att viss 
kapacitet för maskinen ej används. Detta kan i sin tur leda till en icke 
ekonomisk situation såvida Kockums inte ser eventuella möjligheter gällande 
uthyrning med andra företag, detta är dock en tillfällig tes som i nuläget 
enbart får användas som hypotetiskt exempel. 
Dock görs en vidare jämförelse med denna maskin för att göra det möjligt 
med vidare ekonomiska beräkningar för en sådan maskin för att därefter 
kunna göra slutsatser gällande kostnadseffektivitet. 
 

 
Figur 18 . Kapacitet Vacudest [31] 

4.1.3.1.3 Livslängd 
Beroende på livslängden för varje enskild maskin ser ut att vara beror på 
många faktorer. Men i allmänhet anses maskinerna, beroende på tillval av 
tjänster och produkter, hålla mellan 15-20 år med normala arbetsförhållanden. 
Genom att nyttja eventuella tillval för maskinerna kan därmed livslängden 
ökas avsevärt beroende på användning av maskinerna. Tillvalen kan bland 
annat vara rengöringsstation, rengöringsfilter, kolfilter, gjutjärnspump, 
behandlad trycktank för att minimera korrosion, keramiska kulor för att 
undvika att slagg och spånrester bränns fast i värmeväxlarens botten etcetera.  
 
Även om maskinerna inte innehåller några direkt rörliga delar utöver 
pumpsystemet rekommenderar därmed H2O North Europe att se över och 
ersätta maskinens vakuumpump var tredje år för att upprätthålla en god 
efterkvalitet på avfallsvattnet. 
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4.1.3.1.4 Blandning av skärvätskor 
Då Kockums i dagsläget sluthanterar och lagrar sina skärvätskor i en enda 
tanker bör därmed möjligheten om fortsatt användning av samma procedur 
ses över även vid användning av en vakuumindunstare. Detta då tillgänglig 
kapacitet skall kunna förvaras och utnyttjas på ett optimalt sätt. 
 
H2O North Europe menar att möjligheter gällande blandning av 
avfallsvätskor bör vara möjligt, dock ger företaget inga direkta 
rekommendationer om vilka föreskrifter som gäller för blandning av vätskor 
såvida maskinen är tillräckligt anpassad för varje enskild vätska.  Därmed bör 
möjligheten om att blanda skärvätskorna vara möjlig då de två skärvätskor 
som Kockums idag använder är av liknande typ.  
 

4.1.3.1.5 Lagring och dylikt 
Då maskinen kräver någon typ av lagring för de olika vätskorna, avfall och 
vatten etcetera, behövs någon typ av lagringsstation eller dylikt vilket kommer 
tillkomma med kostnader liggande kring 25 000 beroende på utförande. Men 
även rördragning till och från maskiner bör räknas med i kostnaden då detta 
kommer kräva både resurser och material. Rördragningen är avgörande av 
lokalernas form och storlek och kan därmed skapa problem om valet ligger på 
att dra rörledningar till alla maskiner. Därmed är det svårt att avgöra hur stora 
kostnaderna kring denna del kommer att resultera med. Dock använder 
Kockums ett gemensamt skärvätskesystem till några av sina maskiner vilket 
är en bra faktor att anmärka. 
 
Även andra typer av lösningar av lagring kan vara att göra maskinen mobil 
vilket tillåter att föra maskinen mellan maskin till maskin, vilket hade 
underlättat många faktorer. Om detta skulle vara möjligt skulle en enkel mobil 
konstruktion konstrueras vilket i sin tur skulle kringgå problemet med 
rörledningsystem.  
 

4.1.3.1.6 Priskalkyl 
Efter kommunikation med H2O North Europe gällande en överskådlig 
kostnadssumma för investering av en produkt inom VACUDEST XS-serien 
resulterade detta i information om en grundinvestering för XS-serien. Dessa 
maskiners grundinvestering för en standardmodell ligger ungefär på en 
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summa kring 35 000-50 000euro vilket motsvarar ca 325 000-464 500 kr, 
omräknat i svenska kronor med en valutakurs på 9,29 kr/euro. En rörlig 
kostnad tillförs med ca 12 euro/m3 vilket då motsvarar en kostnad på ca 
20 000 kr om året. 
 
Genom att därefter anpassa maskinen med lämpliga tillägg som företaget 
erbjuder, såsom E-service, kolfilter, Clearcat, reningscentral etcetera. kan 
priset variera storartat beroende på hur Kockums förhållanden anses av 
företaget. Men en approximativ kostnad för den totala investeringen hamnar 
då från 400-750 000 kr där betalningstiden ses till ca 2-7 år. Beroende på avtal 
kan dessa parametrar och värden variera men även valet av maskin vilket i 
detta fall bör tas i akt.  Även mer specifika siffror för produkten bör överlåtas 
till H2O North Europe då det hela kan byggas upp i större kostnader beroende 
på Kockums behov och krav men även vad för typ av vatten och skärvätskor 
de använder. 
 
Även ytterligare kostnader kan medföras i form av byte av 
maskinkomponenter och tillbehör. Detta är såklart beroende på skrivna avtal 
men en rekommendation från H2O North Europe är byte av maskinens 
vakuumpump bör ersättas eller underhållas vart 3 år pga. förslitning. Därmed 
bör nödvändiga komponenter underhållas under regelbundna tidsintervall för 
att uppnå ett optimalt resultat på maskin och renligheten för avfallsvätskan. 
[32]  
 
Dock tillkommer en återvinningskostnad till återvinningsföretaget. Då 
kostnaden för återvinningen år 2014 gick uppemot 100 000 kr kan kostnaden 
reduceras till ca.10 000 kr med hjälp av en vakuumindunstare, vilket är en 
relativt stor kostnadsförändring. Ytterligare vätskor som Kockums använder 
eller genererar, till exempel avloppsvatten, kan även användas av 
vakuumindunstaren för att minska företagets utsläpp samt eventuellt leda till 
en kostnadsminskning beroende hur situationen är lagd.  
Man bör dock relatera detta till huruvida lönsamt det är till en investering av 
denna typ. För att få en bättre rekommendation av vad som krävs för ett 
specifikt företag rekommenderas att ta kontakt med företaget som säljer 
produkten för att få ett exakt kostnadsförslag samt se om det finns möjlighet 
att implementera med de förutsättningar man har i dagsläget. 
Totala mängden vatten på destruktion hur delas det upp med avloppsvatten. 

4.1.3.1.7 Uthyrning av maskin 
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Det kan finnas lönsamhet i att investera i maskineriet om företaget uppnår de 
minimumgränser som försäljarna beräknat fram, där de bland annat tittat på 
vilka kvantiteter skärvätska som går i omlopp hos sina framtida kunder. 
Företaget själva förespråkade om en minimumgräns på 180 kubikmeter 
skärvätska gällande en rekommenderad lönsamhet. Dock kan man finna 
lönsamhet även om kunden inte uppfyller dessa minimumgränser, till exempel 
i form av uthyrning av maskinen till andra företag/konkurrenter. Men ofta är 
denna typ av maskin specialanpassad efter ett specifikt företags maskiner och 
förutsättningar vilket kan försvåra denna möjlighet. Men om möjligheter 
gällande detta finns bör man se över huruvida möjligt det kan vara med en 
viss uthyrning av maskinen. Alternativt att företaget hyr in sig på ett annat 
företags maskin, vilket skulle kunna leda till en kostnadsminskning i 
jämförelse med de avfallshanteringskostnader de har idag. 

4.1.3.1.8 Konkurrerande företag 
Utöver det företag som nämnts i underkapitel 3.8.1 finns ytterligare företag 
som har goda erfarenheter och kunskaper gällande vakuumindunstare. Då 
konkurrens är ett faktum mellan dessa företag finns därmed olika 
prisskillnader som skiljer varje maskin åt. Även produktens utförande och 
kapacitet skiljer sig ofta mellan företagens modeller vilket kan skapa viss 
mångsidighet vid val av denna typ av lösning. Vi redovisar nu några av de 
företag som erhållits under undersökningens gång som även är återförsäljare 
av reningsmaskinstypen vakuumindunstare: 

 Vapotec [33] 
 Mercatus [26] 
 Mk-produkter [34] 

 
4.1.4 Omvänd osmos 

En omvänd osmos eller jonbrytare demineraliserar en önskad vätska vilket 
enkelt beskrivet innebär att processen tar bort upp till 99 % av vätskans 
innehållande salter samt minskar de organiska ämnen upp till 90 %. Processen 
sker genom att låta en kontaminerad vätska utsättas för ett högt yttre tryck för 
att därefter låtas passera genom ett eller flera membran. Då vätskan passerar 
genom membranen hejdas salter och föroreningar i vätskan och förblir på 
membranet medan vattenmolekyler tillåts passera. Processen bygger på 
samma teknik som för nanofilter, microfiltrering samt ultrafiltrering vilket 
beskrevs tidigare. En rekommenderad kostnad för en anläggning av denna typ 
kan ofta kosta allt från 100 000 till 300 000 kr beroende på komplexitet 
etcetera. 
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Vanligtvis används omvänd osmos vid olika typer av reningsanläggningar för 
vatten men även för rening av vattenbaserade skärvätskor vilket är av intresse 
för denna rapport. Genom att nyttja omvänd osmos för skärvätskor av denna 
typ kan den totala förbrukningen reduceras då rening av partiklar av olika 
grad kan föras bort från skärvätskan. Detta kan i sin tur leda till en förhöjd 
livslängd hos skärvätskan vilket är ett resultat av den reduceringen av 
näringsämnen i vattnet. Då näringsämnen inte finns i skärvätskan eller vattnet 
begränsas därmed olika bakterier till att frodas.  
Därmed kan kostnader för inköp av skärvätskekoncentrat och reparationer av 
maskin reduceras vilket är positivt utifrån många synvinklar. Men även 
kostnader för destruktion av avfallsvätska kan reduceras årligen då 
livslängden för skärvätskan kan förlängas, detta genom att installera ett 
återvinningssystem för att kan rena och återanvända skärvätskan igen.  
 
Även vid borttagning av vätskans innehållande salter kan risken för 
korroderande ämnen i vätskan reduceras vilket minskar påverkan för 
korrosion hos arbetsstycke och maskin.   
Därmed kan demineraliserat vatten sägas vara förebyggande för slitage och 
andra typer av påverkningar, både ekonomiskt och materiellt. 
 
Kravet för processen är dock att vätskan måste vara något förbehandlad så att 
större spån och partiklar är bortförda från vätskan samt att höga halter av 
olösliga salter bör vara uteslutna i vätskan. En rekommenderad åtgärd innan 
omvänd osmos är ofta ultrafiltrering. [35] 
 
4.1.5 Nanofilter 

Nanofilter är en reningsprocess som bygger på snarlika principer som omvänd 
osmos där den största skillnaden är att nanofiltrering inte har samma 
möjlighet att uppnå lika höga procent saltreducering som omvänd osmos. 
Nanofilter utför en saltreduseringen på 80-85%, vilket förvisso är stor 
procenthalt. Nanofilter behandlar även den kontaminerade vätskan under lägre 
arbetstryck vilket kan bidra med lägre energikostnader och mindre typ av 
maskinstorlek. 
 
I de fall där kundkrav och slutresultat på vätskan uppfyller dessa lägre 
procentuella saltreduseringar är nanofilter ofta ett bättre och mer 
kostnadseffektivare alternativ gentemot omvänd osmos eller ultrafiltrering.  
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4.1.6 Aktivt kol- och humusfilter 

Aktivt kolfilter är en filtreringsteknik vars uppgift är att ta bort humus. Humus 
är döda bakterier och algrester som ofta kan kontaminera och försämra en 
skärvätskas kvalitet. Ett problem som humus ofta bidrar med är bland annat 
missfärgningar hos skärvätskan men även korrosionsrelaterade problem som 
kan skapa framtida problem hos maskiner och verktyg.  
 
Humusfilter är då huvudsakligen ett filter som tar bort och reducerar döda 
bakterier och algrester med upp till 80 % effektivitet. Men ofta kan ett 
kolfilter vara ett bättre alternativ då denna typ av filter ofta kan behandla och 
avlägsna organiska lösningsmedel, fritt klor, klordioxid men även fenoler och 
pesticider med en högre effektivitetsgrad än humusfilter. 
 
4.1.7 Spån- och partikelcentrifugering 

Vid behandling och rening av små partiklar är centrifuger en vanligt 
förekommande metod. Genom att nyttja gravitation i kombination med att 
sätta den förorenade vätskan i hög hastighet, upp till 4300 rpm, kan partiklar 
mellan 5-10 mikron behandlas och föras bort från vätskan. Då vätskan försätts 
i hög hastighet slungas partiklarna, med hjälp av centrifugalkraften, ut mot 
sidorna i den cylindertanker där vätskan passeras genom. Partiklarna fångas 
sedan upp och genom går därefter en torkningscykel och leds till en behållare 
till dess att denna behållare är full. Därefter kan behållaren rengöras, vissa 
maskiner använder sk. automatisk tömning vilket tar ca 4 minuter beroende på 
storlek av behållare. Den renade skärvätskan förs sedan ner i skärvätsketanken 
igen. 
 
Denna sorts rening används vanligtvis som by-pass metod på de 
skärvätsketankers som är i behov av rening för förbättring och förlängning av 
skärvätskans livslängd. Det erbjuds många varianter och storlekar på 
centrifuger lämpade för skärvätskor. Vanliga flöden som erbjuds ligger 
mellan 10 – 150 liter/min. Centrifuger är vanligtvis kompakta och har en 
relativt lång livslängd med låga underhållskostnader. Genom att förlänga 
livslängden hos skärvätskan minskar man automatiskt kostnaderna på inköp 
av skärvätskekoncentrat, relaterat per år och livslängd hos den utblandade 
vätskan Genom att använda en renare skärvätska minskar man även kostnader 
för reparationer och byten av verktyg, då ren skärvätska inte sliter lika mycket 
på den utrustningen som används i processen. Priset för denna typ av 
maskiner ligger mellan 70 000-150 000 kr. [36] 
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4.2 Reningsmetoder 

I detta kapitel kommer ett flertal reningsmetoder att redovisas för att ge bättre 
insikt över vilka förekommande lösningar som finns att erbjuda Kockums 
Maskin vid eventuellt intresse. 
 
4.2.1 Filtrering 

4.2.1.1 Magnetfiltrering 

Magnetfiltrering är en process som nyttjar magnetism för att separera 
metallspån och metallpartiklar från en vätska. Kravet för att få en fungerande 
verkan på processen är att metallen som finns i vätskan måste vara magnetisk. 
Processen bygger på att man trycksätter den kontaminerade vätskan och låter 
den flöda genom ett s.k. magnetfilter, som huvudsakligen består av ett flertal 
magnetiskt tilldragande stänger,  om attraherar metallspån och 
partiklar så att dessa fastnar på filtret. Då metallpartiklarna fastnar på filtret 
kommer renad vätska ut genom utflödet på filtret så att metallpartiklarna 
enkelt kan föras bort från filtret vid behov. Därefter fortlöper processen och 
vätskan går ut som processvätska igen.  Processen kan enkelt skådas i Figur 
19 med följande förklaring: 
 

1. Flödesriktning 
2. Kontaminerad vätska 
3. Magnetstavar 
4. Uppfångade spån och metallpartiklar 

 
Figur 19. Magnetfiltrering 
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Vanligtvis är utformningen på maskintypen cylinderformade skal med in och 
utflöde placerat på sidorna där skärvätskan skall passera, men utformningen 
kan även vara i form av en bädd där skärvätska låts passera över ett 
magnetband vilket kan ses i Figur 20. ”Locket” som försluter skalet har ett 
flertal magnetstänger som sedan sätts ner i cylinderskalet. Dock brukar denna 
typ av maskin vara av stationär karaktär då utbudet på portabla 
magnetfiltreringar är relativt små. En enkel modell har ritats enligt Figur. 

 
Figur 20. Enkel modell av ett magnetfilter 

 
Komplexiteten för processen beror på många faktorer vilket gör att priset kan 
variera allt från 10 000 till uppemot 600 000 kr. Dock behöver inte 
komplexiteten betyda att slutresultatet eller kvalitén för den renade vätskan 
påverkas negativt eller positivt då kostnaden ofta är en bidragande del på 
önskade tillval och krav från kunden. Ofta kan dessa krav vara relaterade till 
vilka kvalitetskrav ett företag ställer på den slutligt renade vätskan eller vilka 
miljökrav företaget ställer på produkten. 
 
Fördelar med denna process är att den inte kräver några förbrukningsmaterial 
eller elektricitet vilket bidrar till att investeringskostnaden ofta är enda 
kostnaden som behövs relateras till produkten, detta då filtren i allmänhet är 
självförsörjande. 
Filtren förlänger även livslängden hos både skärvätska och maskin då filtret 
behandlar och separerar metallpartiklar från 1 mikron till stora flisor, vilket 
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utan behandling skulle kunna skada och slipa ned maskinens delar och 
komponenter men även förstöra skärvätskans smörj och skumegenskaper.   
Ytterligare fördelar med denna typ av filter är att dess normala livslängd inom 
industriverksamhet är över 20 år vilket är oerhört positivt relaterat till dess 
minimala krav på underhåll.  
 
Relaterat till andra typer av filter behandlar dessa ofta partiklar som är större 
än 5 mikron vilket kan förstöra de skum- och bakteriedämpande egenskaper 
som finns i skärvätskan. Dock bidrar inte magnetfiltrering till dessa bieffekter 
då filtren ansamlar alla storlekar av spån och metallpartiklar upp till 1 mikron. 
En eventuell nödvändighet av tidigare filtrering av skärvätskan kan vara av 
nödvändig karaktär beroende på magnetfiltrets behållarstorlek. Ju större spån 
och partiklar som låts passera genom filtret desto oftare krävs rengöring och 
borttagning av metallpartiklarna i filtret. [37] [38] [39] 

4.2.1.1.1 Prisförslag 
Vidare har ett flertal prisförslag för olika modeller av 
magnetfiltreringsmoduler erhållits som verkat lämpliga för Kockums Maskin 
AB, från bland annat Sandvall och Bonthron & Ewing. Priser och information 
presenteras i Tabell. 
 
 
Modellnamn Pris [kr] Max. 

vätskeflöde 
[L/min] 

Maximalt 
tryck [Bar] 

Micromag MM 5 7 200 70 12 
Micromag MM 10 12 100 100 12 
Micromag MM 20 22 000 150 12 
Filltramag 1.5+ (11 000 
gaus) 

46 650 250 20 

Filltramag 2.0+ (11 000 
gaus) 

67 425 500 20 

 
Tabell 1. Information magnetfilter 

 
4.2.1.2 Pappersbandsfilter 

Pappersbandsfiltreringens är en typ av filtrering som kortfattat låter en 
kontaminerad vätska flöda och passera genom en filterduk.  Filterduken 
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filtrerar bort föroreningar och partiklar som uppkommit och kontaminerat 
vätskan vid bearbetning. Partiklar och föroreningar stannar kvar på duken 
medan den renade vätskan passerar igenom och processen fortlöper på nytt. 
Då filtret tillslut har packats med partiklar så att vätska ej kan passera genom 
filtret höjs automatiskt vätskenivån successivt och signalerar då en nivåvakt 
som då matar ny filterduk till bädden. Den använda och obrukbara filterduken 
samlas sedan upp för återvinning. 
 
Beroende på tillval och krav från kund kan priset för produkttyper baserade på 
pappersbandsfilter variera allt från 100 000 till 600 000 kr då urvalet av 
tillbehör och maskinvarianter är stort på marknaden.  För att specificera priset 
aningen erbjuder Mercatus pappersbandsfilter med kapaciteten 70-650 l/min 
med en grundinvestering på 100 000 – 180 000 kr. 

4.2.1.2.1 Filterduk 
Det filterpapper, även kallat filterduk, som används i 
pappersbandsfiltreringsmaskiner är avgörande för den kvalitet och 
reningsgrad som erhålls hos skärvätskan efter behandling. Viktiga faktorer 
som kan spela stor roll för reningsgraden är hur grov eller fin 
partikelavskiljningen är hos pappret, detta mäts vanligtvis i mikron. Därmed 
är även pappersmassans täthet, mäts vanligtvis i g/m2, en avgörande faktor 
som styr det flöde av skärvätska som kan tillåtas genom pappret. Ofta erbjuds 
filterpapper med partikelavskiljningen 5, 10, 15, 25, 35 samt 45 mikron. Även 
papperstätheten kan ofta erbjudas kvalitén 110,100,65,35,25. 
Partikelavskiljningsförmågan och papperstätheten går ofta hand i hand som 
till exempelkvalitet 65 erhåller partikelavskiljningsförmågan 15 mikron eller 
kvalitet 100 erhåller partikelavskiljningsförmågan 10 mikron etcetera. Dessa 
pappersdukar rullas ofta upp på 100-200 meters rullar och skärs efter önskade 
eller standardmått för att passa olika maskiner. Priser som erhållits gällande 
filterpapper med avskiljning 15 och 10 mikron hamnar på 1900 kr/100m 
respektive 3800kr/100m. [40] 

4.2.1.2.2 Kompaktfilter 
Kompaktfilter bygger på en typ av pappersfiltrering som låter den 
kontaminerade vätskan flöda genom en filterenhet för att därefter passera en 
filterduk. När vätskan passerar genom filterduken fastnar metallpartiklar och 
metallspån på duken så att vätskan kan rinna ner i en tank. Metallpartiklarna 
skapar, efter en tids användning, en s.k. filterkaka och minskar tillslut 
genomströmningen av vätska genom duken vilket indikeras av en sensor som 
gör att ett nytt stycke filterduk matas ut. Därefter fortlöper processen och den 
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renade vätskan går ut som processvätska igen. Beroende på tätheten hos 
duken varierar slutresultatet på vätskan då den fortfarande kan innehålla 
partiklar som kan vara skadliga för maskinerna. Processen kan anses som 
positiv då inga kemikaliska tillsatser krävs för att separera spånen, dock 
tillförs en rörlig kostnad p.g.a. filterduken. Nackdelar med denna process är 
att relativt stora delar skärvätska fastnar i filterduken eller följer med spånet 
på duken vilket leder till att viss mängd skärvätska går till förlust. 
 
Mercatus erbjuder en typ av kompaktfilter som är en av företagets vanligaste 
typ av reningsmaskiner. Företaget ansåg att denna typ av rening var den 
maskin som ofta lämpas bättre inom den typ av verksamhet och storlek som 
Kockums Maskin har. Då kompaktfilter, beroende på finhet på duk, kan 
separera partiklar ner till ca 15 mikron anses denna typ av maskin vara 
lämplig i många situationer och miljöer. Då priset avgörs av krav och 
önskemål från kund är det uppskattade prisintervallet ovan en lämplig 
jämförelse med var Mercatus rekommenderade då priset enligt dem var svårt 
att uppskatta. [41] 

4.2.1.2.3 Vakuumfiltrering 
Vakuumfiltrering bygger även på en typ av pappersfiltrering och brukar 
finnas som två varianter på matningen av filterduken. Den ena varianten 
bygger på ett ändlöst filterband som cirkulerar i maskinen varav den andra 
varianten istället använder sig av ett ständigt matande pappersbandsfilter, likt 
vanlig pappersbandsfiltrering.  
Tekniken bygger, som tidigare nämnt, på en filterteknik där kontaminerad 
skärvätska pumpas in i en tanker och tillåts därefter genomtränga en filterduk 
så att ren vätska separeras från partiklarna. Detta är möjligt genom att nyttja 
vakuumteknik som tvingar den rena vätskan genom filterduken och därefter 
ner i en ren tanker, den rena vätskan går sedan ut som processvatten till 
maskinerna på nytt.  
Partiklarna fastnar på filterduken och torkas i processen med hjälp av fläktar 
och annan torkteknik. Då partiklarna skapat ett tjockare lager på filterduken 
förflyttas filterduken. Beroende på variant kan partiklarna på filtret skrapas 
och återanvänds så att filterbandet kan användas på nytt, alternativt låta det 
partikelfyllda filtret gå till försäljning eller återvinning. En enkel bildlig 
förklaring hur denna typ av teknik fungerar kan ses i Figur 21. 
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Figur 21. Vakuumfiltrering [42] 

 
Beroende på filtertjocklek och finheten hos filtret kan denna teknik behandla 
partiklar och spån ända ner till 10 mikron, men vanligtvis 15 mikron. 
Reningsmetoden finns såsom många andra maskintyper i många utföranden 
och tillval vilket gör priset aningen svårt att bestämma men brukar vanligtvis 
kosta allt från 300 000 till 1 000 000 kr. Prisförslag från Mercatus för tre av 
företagets olika varianter av vakuumfiltrering med kapaciteten 650-1500 
l/min med en grundinvestering på 600 000 – 900 000 kr. [43] 
4.2.2 Oljeskimmers 

Som tidigare beskrivet är oljeskimmers en reningsmetod som separerar 
läckolja och partiklar genom ett absorberande gummiband. Då Kockums 
Maskin idag inte använder reningsmetoder hos alla sina maskiner och 
skärvätsketankers är en enkel och effektiv lösning till detta problem att helt 
enkelt införskaffa oljeskimmers. Oljeskimmers är relativt billiga, ca 2 000 – 
10 000 kr per oljeskimmer, vilket gör att skärvätskan kan hållas renare och 
användbar under en längre tid. Även om oljeskimmers skulle implementeras i 
varje tanker skulle kostnaden för inköp och återvinning inte påverkas särskilt 
mycket då det i dagsläget enbart är några få tankers som saknar någon typ av 
reningsmetod då dessa är av mindre storlek på tanker.  
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Figur 22 Oljeskimmer [44] 

 
Det kan utöver detta faktum vara ett bra mål att sträva efter att införskaffa 
rening till alla maskiner då livslängden hos skärvätskan kan ökas. 
 
Företag som bland annat erbjuder denna typ av maskin är: 

 Sandvall [20]  
 Partille tool [45]  
 Schuchardt Maskin [46] 

 
4.2.3 Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare, som tidigare beskrivits, har till uppgift att separera olika typer 
av läckoljor genom att suga upp det ovanliggande oljeskikt från till exempel 
skärvätskor. Oljeavskiljaren har till fördel att separera läckolja med cirka tre 
gånger bättre och effektivare än en oljeskimmer. Även vissa oljeavskiljare kan 
göras portabla vilket kan vara sökt i denna rapport.   
Hos produktleverantören Bonthron-ewing erbjuds en typ av oljeavskiljare i 
två varianter under produktnamnet CPH. Den ena varianten, CPH mini, har en 
kapacitet att behandla vätskor med 2,25–3,4 liter/min och är anpassad till 
tankers med volymer upp till 400 liter. Priset för denna produkt är ca 24 000 
kr. Den andra varianten, CPH junior, är en modell större som klarar av att 
behandla vätskor upp till 6,8 liter/min och är anpassad till tankers med 
volymer upp till 800 liter. Priset för denna produkt är ca 32 000 kr.  
Båda varianterna kan göras portabla men fungerar lika väl som stationära. 
Rengöring är simpelt och kan utföras på enbart ett få minuter. [47] 
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Figur 23. Oljeavskiljare CPH [47] 

 
4.3 Torrbearbetning 

För att minimera alternativt sluta använda skärvätskor över huvudtaget kan 
torrbearbetning vara ett alternativ. Dock kan denna bearbetningsmetod 
innebära en hel del förändringar i produktionen och valet av material, i vissa 
fall kan denna omvandling från dessvärre icke genomförbart. [48] 
 
4.3.1 Värmeutveckling 

Något som man i många fall måste ta hänsyn till är att de risker för höga 
värmeutvecklingar som uppstår på verktyg och material vid bearbetning utan 
kylmedium. Detta pga. att de bortforslade materialspånen som uppstår vid 
bearbetning bidrar med en förlängd kontakttid mot verktyget. Riskerna som 
detta kan bidra med är den större termiska belastning som uppstår på 
skärsystemet. 
 
Då värmeutveckling är ett stort problem för torrbearbetning är vissa 
bearbetningsmetoder svåra att kombinera och använda vid användning av 
torrbearbetning. Slipning är en av dessa bearbetningar som är svåra att utföra. 
Detta pga. att det blir en så pass hög värmeutvecklingen i materialet vilket 
skulle göra det rent av omöjligt att kunna använda sig av torrbearbetning för 
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denna typ. Det är därmed väldigt viktigt att man har goda förutsättningar och 
bra tekniker som kan föra bort värmen på bästa möjliga sätt. 
 
4.3.2 Verktyg och maskiner 

Valet av verktyg samt hastighet på verktyget i maskinen vid torrbearbetning 
har väldigt stor inverkan på det slutgiltiga resultatet. Därför är valet av 
verktyg, material eller hastighet på maskin avgörande för produktivitet och en 
god kvalitet på produkten. Vanligt förekommande material för verktyg/skär är 
bland annat keramik, diamant, polykristallin och kubisk bor nitrid. 
Även utformning av verktyg och maskiner är viktiga faktorer då 
torrbearbetning inte tillför någon direkt kylvätska till skär eller material. 
Därmed måste en annan typ av kylning ske samtidigt som en god bortforsling 
av materialet bör ske. Dessa faktorer är väldigt komplexa och är därmed 
avgörande på den design och form som skärverktyg och maskin har. Rätt 
design kan ge rätt typ av kylning etcetera. 
 
Vid torrbearbetning krävs det att maskinerna är väl utvecklade för att föra bort 
värme från arbetsytan samtidigt som att verktygen måste vara 
specialdesignade för att göra bortförelsen av spån möjlig. Detta kan bland 
annat innebära i investeringar av helt nya maskiner måste ske vid önskemål 
om att inte använda skärvätskor. Därmed kan kostnaderna för denna typ av 
byte övergå i stora investeringar om företaget använder eller har önskemål att 
byta ut många maskiner. 
 
4.3.3 Material 

Då Kockums Maskin vanligtvis använder sig av materialet gjutjärn är detta ett 
material som lämpar sig väl för torrbearbetning. Detta då då materialet medför 
korta spån samtidigt som grafiten i materialet fungerar som smörjmedel för 
materialet och verktygen. 
 
Det är tyvärr inte möjligt att använda metoden torrbearbetning på alla 
material. Torrbearbetning är svårt att använda vid till exempel bearbetning på 
mjuka material såsom aluminium eller stål med låg kolhalt. Detta pga. 
materialets egenskaper gentemot de möjligheter som bearbetningsmaskinen 
kan utföra. 
Om torrbearbetning används vid allt för mjuka material är risken att spånet 
från materialet fastnar på verktygen vid bearbetning. Detta bidrar med 
negativa faktorer då förändrat verktyg påverkar produktens ytkvalité och 
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livslängden på verktygen. Det kan även vara komplicerat vid fräsning av 
tunnväggiga produkter då risken för deformationer på produktens ökar 
avsevärt. 
 
4.3.4 Miljörisker 

Då användningen av skärvätska är minimal eller utesluten riskerar det dam, 
som uppkommer vid bearbetning, ett bekymmer som kan påverka både 
arbetsmiljön och naturen. Det är därför viktigt att maskiner utan tillgång till 
skärvätska, eller annan typ, är försluten i ett system så damm och dylikt inte 
kan spridas genom lokalerna utan istället använda sig av någon typ av 
uppsamlingsteknik. 
 
4.3.5 Kostnader 

Att byta ut skärvätska mot en mer torrbearbetat process kan ibland leda till 
relativt stora och oönskade kostnader. Speciellt relaterat till Kockums Maskin 
om de önskar ersätta alla sina 20-tal maskiner då dessa, rent praktiskt, inte är 
lämpade för torrbearbetning. Därmed betyder detta att ett byte till 
torrbearbetning kan innebära att inköp av olika slag, till exempel nya verktyg 
och maskiner, ökar markant. Men eftersom tillkommande kostnader i form av 
skärvätska inte är nödvändigt finns risker om ökat slitage på maskin och 
verktyg pga. Avsaknaden av kylmedium. Istället finns risker om att 
verktygspriser kan kosta betydligt mer än de verktyg som idag används.  Dock 
kan kostnaden från skärvätskor, dess rening och returhantering jämfört med 
byte till torrbearbetning ändå löna sig i längden, beroende på förutsättningar.  
Dock har vi valt att gå vidare med denna lösning utöver dessa data som 
erhållits ovan då kostnader för denna typ av maskineri hamnar högt samtidigt 
som man är tvungen att ersätta några av Kockums Maskins maskiner för att 
möjliggöra detta byte av maskin, vilket antagligen inte skulle vara särskilt 
kostnadseffektivt.  
 
4.4 Byte av skärvätskor 

Ytterligare kostnadsbesparingar kan göras vid byte av företagets skärvätskor 
alternativt byta leverantör av skärvätskorna. Men även möjligheterna 
angående att använda en enda skärvätska till alla material kan användas i de 
fall det är möjligt, dock är rekommendationen av erfarna inom branschen att 
använda olika skärvätskor om möjligt vid användning av olika material.  
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En kostnadsminskning skulle kunna vara möjlig utan investering av maskiner 
eller dylikt genom att bepröva och finna en lösning med hjälp av denna 
metod. Dock bör medvetenheten om att ett byte av skärvätskor förvisso kan 
resultera i en kostnadsminskning men medföra i att den nya skärvätskan 
erhåller försämrade egenskaper och hanteringsmöjligheter.  
 
4.4.1 ILS – Samarbetspartner med Castrol Industri 

Vid kontakt med ILS Nordic erbjuder detta företag olika typer av smörjmedel 
och bearbetningsvätskor som är lämpliga vid metallbearbetning. Genom 
telefonkontakt diskuteras eventuella möjligheter om att använda en enda 
skärvätska för de två typer av material som Kockums Maskin idag bearbetar. 
ILS rekommendation för detta ändamål är en av företagets senaste generations 
skärvätskor som en har högre miljöprofil än många andra konkurrenter, enligt 
företaget själva.  
Skärvätskan som ILS rekommenderar heter Castrol Alusol SL 51 XBB och är 
främst anpassad för att kunna användas för bearbetning av aluminium men 
även låg- och medellegerade stålsorter. Vätskan är av vattenblandningsbar typ 
som även fri bor, klor, aldehyder och biocider, därav den höga miljöprofilen.  
 
Vidare till kostnader erbjuder företaget, enligt offert, ett pris på 11 995 kr/ fat, 
ett fat ligger på 208 liter. Företaget erbjuder även fri frakt vid beställning av 
mer än 200 liter. Omräknat till literkostnad hamnar priset på 57,66 kr/litern 
för denna skärvätska, vilket ungefär är det dubbla priset av för den snarlika 
skärvätska som Kockums Maskin i dagsläget betalar för. 
 
Om möjligheten av att använda ett och samma skärvätskemedel inte fungerar i 
verksamheten blev en rekommendation om att istället använda Castrol Hysol 
SL 35 XBB vilket är en skärvätska som är utvecklat för bearbetning av olika 
järnsorter, vilket lämpar sig bra vid bearbetning av gjutjärn. Även denna 
vätska är av vattenblandningsbar typ som även fri från bor, klor, aldehyder 
och biocider. Priser som företaget erbjuder för denna skärvätska ligger på 
10 995 kr/fat vilket skulle bringa ett literpris på 52,86 kr/liter.  
 
Gemensamt för de två skärvätskorna är att vätskorna är anpassade efter den 
typ av hårdhet som finns i Sverige, det vill säga av mjuk vattentyp. Denna 
anpassning bidrar bland annat till att skumning av skärvätskan kan reduceras, 
vilket är positivt utifrån många aspekter såsom maskin- och 
användarsynpunkt. Säkerhetsdatablad och offert för de båda skärvätskorna går 
att finna i bilagor. [Bilaga 6-8] 
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Skärvätsketyp Lämpligt bearbetningsmaterial Pris/liter 
Hysol SL 35 XBB Gjutjärn 52,86 :- 
Alusol SL 51 XBB Aluminium & gjutjärn 57,66 :- 
Coolway G 25 NV Aluminium 42,43 :- 
Coolway HD 25 Aluminium & gjutjärn 29,70 :- 

 
Tabell 2. Jämförelse mellan skärvätskepriser 

 
Jämförelsevis med Kockums Maskins nuvarande literpris, 29.7 kr/liter, är 
denna kostnad som ILS erbjuder betydligt högre. Om de totala kostnaderna 
för enbart den koncentrerade delen skärvätska skulle jämföras med Kockums 
Maskins nuvarande och ILS prisförslag, skulle detta resultera i nedanstående 
tabeller. Ett antagande görs på att 20 % av referensvolymen, 10 600 liter, 
används till bearbetning av aluminium och resterande andelar till bearbetning 
av gjutjärn. 
 
Skärvätsketyp Bearbetningsmaterial Pris/liter Totalkostnad 
Alusol SL 51 XBB Gjutjärn & Aluminium 57,66 611 196 :- 
Coolway HD 25 Gjutjärn & Aluminium 29,70 314 820 :- 
*Referens volym: 10 600 liter, år 2014 
 

Tabell 3. Pris översikt över en enda generell skärvätska 
 
Skärvätsketyp Bearbetningsmaterial Totalkostnad 
Coolway G 25 NV & 
Coolway HD 25 

Gjutjärn & Aluminium 341 808 :- 

Alusol SL 51 XBB & Hysol 
SL 35 XBB 

Gjutjärn & Aluminium 570 492 :- 

*Referens volym: 10 600 liter, år 2014 
 

Tabell 4. Pris översikt om kombination av två skärvätskor 
 

Analys av tabellerna visar tydligt att byte till ILS skärvätskor skulle resultera i 
en högre inköpskostnad, men priset bör inte alltid vara avgörande faktorn då 
egenskaper hos skärvätskorna kan skilja sig avsevärt. Skillnaderna kan bland 
annat resultera i miljö- eller hälsorelaterade fördelar vilket därmed kräver en 
mer genomgående undersökning för att få en mer rättvis bild gentemot de 
olika vätskorna.    
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4.4.2 Nödvändigheter 

En noggrann skiss bör målas upp innan ett byte av skärvätskor görs för att 
erhålla en optimal bearbetningsprocess men även för att finna den optimala 
skärvätskan utifrån företagets förhållande. Ett byte av skärvätskor kan i vissa 
fall resultera i negativa effekter såsom försämrad användarmiljö, där montörer 
eller personer som har fysisk kontakt med vätskan helt enkelt kan påverkas 
negativt, men även i form av försämrad kvalitet på den bearbetade produkten.  
 
Om en skärvätska används på ett icke optimalt sätt riskeras tillkommande 
kostnader som biprodukt då vissa funktioner kan saknas eller överskrida den 
nivå som faktiskt behövs vid bearbetning. Funktioner kan till exempel vara 
smörjande egenskaper, koncentrationshalt, korrosionsbeständighet etcetera. 
Som tidigare nämnt kan en enskild skärvätska användas vid bearbetning av 
flera material, dock kan vissa egenskaper hos skärvätskan ge oönskade 
effekter vid bearbetning av material som inte är optimala för skärvätskan. 
Därmed är rekommendationer att använda flera skärvätskor i den mån det är 
möjligt, för att göra bearbetningsprocessen optimalt anpassad. 
 
Vattnets mjukhetsgrad och skärvätskans och vattnets pH-värde är avgörande 
faktorer för en optimal bearbetningsprocess då bakterietillväxt kan ske i 
vätskan men även att skärvätskans egenskaper kan påverkas vid fel pH-värde.  
 
Därmed påverkar många faktorer just valet av skärvätska vilket gör det svårt 
att specifikt på rak arm tilldela företaget en ”lämplig” skärvätska. Det som 
istället bör göras är att undersöka företagets krav och tillgängligheter i form 
av maskiner för att optimalt finna den skärvätska som kan lämpa sig bäst för 
företaget. 
  
4.4.3 Byte 2015 

Kockums Maskin har under projektets gång bytt ut en av sina skärvätskor, vid 
bearbetning av gjutjärn, till en skärvätska kallad Haughton Adrana D208.01. 
Anledningar till bytet har bland annat varit pga. operatörernas önskemål men 
även av andra anledningar. Köp av företaget sker via Univar där kontakt har 
erhållits via telefon där prisuppgifter är jämförbara med de priser som 
Kockums Maskin idag betalar för skärvätskorna från Statoil. 
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4.4.4 Koncentrationsminskning 

En kostnadsminskning skulle kunna vara möjlig utan investering av maskiner 
eller dylikt genom att helt enkelt minska den andel oljekoncentration som 
finns i skärvätskan idag. Beräkningar har skett med antagande att ett byte av 
skärvätska sker 1 gång per år samt de kostnader och literinköp som gjordes år 
2014.  
 
Då Kockums Maskin använder ca 8-10 % skärvätskeolja kan ett mål att sträva 
efter en koncentration kring 5-6 % vara möjligt då detta skulle kunna öka 
livslängden för varje inköpt parti skärvätska med ca 70-200 dagar beroende på 
hur ofta skärvätskan byts ut. Omräknat i kronor, med en literkostnad på 29.7 
kr/l, skulle en kostnadsminskning kunna göras med ca 80 000 - 150 000 kr, 
med utgångspunkt på 5-6 % koncentrat, i jämförelse med användningen av 8-
10% koncentrat. Detta i sin tur medför att företaget kan strypa inköpet av 
skärvätska med ca 25-50 % per år.  
 
Med andra ord tjänar Kockums Maskin ekonomiskt sett på att minska 
koncentrationshalten olja i skärvätskan, dock kan minskningen bidra till 
eventuella korrosionsproblem och höga friktioner på material och verktyg vid 
bearbetning om otillräcklig smörjning sker.  Beräkningar och dylikt kan ses i 
Bilaga 8. 
 
4.5 Portabla reningsstationer 

Att nyttja portabla maskiner eller lösningar kan i många fall vara lämpligt om 
anläggningen är av mindre typ eller om enstaka maskiners skärvätskor 
behöver rengöras och förbättras. Man kan i vissa fall spara på resurser och 
kapital genom att investera i en portabel lösning men det avgörs i vilken 
omfattning maskinen/maskinerna är tänkt att användas inom. Då portabla 
maskiner ofta kan bidra till att inverteringen sker för en maskin som är 
kompatibel med alla andra av företagets maskiner kan den totala kostnaden 
ofta reduceras i form av att företaget slipper köpa flera reningsmaskiner eller 
anpassa lokaler och maskiner för den nya lösningen. Dock bör man se över de 
nackdelar som finns med denna typ av lösning då tid och rengöring av den 
portabla maskinen ofta är ett problem som ständigt påverkar företaget.  
 
Man bör även se över huruvida avancerade maskiner man är villig att 
investera i samt se över vilka kriterier och krav man ställer på produkten och 
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resultatet som maskinen skall ge. Även hur företaget ställer sig till de 
nödvändigheter som maskinen medför i form av rening av maskin etcetera.  
 
En viktigare fråga att nämna är att alla typer av maskiner inte finns i alla 
varianter vilket inkluderar portabilitet. Därmed bör man vara medveten att i 
vissa fall få se över om en eventuell produktutveckling kan ske för att uppnå 
det mål som företaget vill sträva efter, eventuella konsulter kan ibland vara 
nödvändiga för att minska på företagets egna resurser. 
 
Det är därmed viktigt för att jämföra om en investering i en stationär eller 
portabel lösning är lämplig utifrån de perspektiv företag har samt se 
problemet utifrån så många synvinklar som möjligt. Frågan om nödvändighet 
av ett köp av en viss maskin bör även ställas om företaget i fråga redan 
använder sig av avancerade reningssystem.  
 
Men utifrån Kockums Maskins perspektiv har företaget redan relativt 
avancerade och användbara reningsmaskiner som tar bort stora delar spån och 
partiklar från skärvätskorna, vilket förvisso kan förbättras. Man bör därför se 
över huruvida nödvändigt en investering av en ytterligare reningsmaskin är 
och om det finns möjligheter om att implementera denna maskin så att den 
täcker alla företagets bearbetningsmaskiner, alternativt se om maskinen går att 
göra portabel. Då Kockums Maskin redan har en deltidsanställd som 
underhåller och kontrollerar skärvätskorna skulle en portabel maskin kunna 
vara lämpligt att implementera för att förbättra vätskorna ytterligare då 
ytterligare arbetskraft möjligtvis kan undvikas. 
 
4.6 Stationär eller portabel lösning 

Utifrån Kockums Maskins situation och lokaler skulle den effektivaste 
reningsprocessen ske med stationära maskiner. Dock kan detta, pga. antalet 
maskiner, leda till att en reningsmaskin bör placeras i varje maskinhall för att 
en effektiv och ekonomisk rening skall vara möjligt, samt att rör- och 
ledningsdragning skall kunna dras på ett så effektivt sätt. Vid diskussion 
gällande denna teknik börjar därmed frågor om lönsamhet vid investering att 
träda fram då möjligheter att använda flera maskiner utöver de 
reningsmaskiner Kockums Maskin har idag ifrågasättas då det faktum att 
företaget inte har särskilt stora skärvätskeemulsioner att hantera, jämfört med 
större industriföretag. Kostnader i form av investeringar ökar då kraftigt då tre 
eller fler reningsmaskiner kan behövas köpas in i företaget samt de 
extrakostnader som tillkommer vid montering etcetera. 
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Därmed kan en portabel lösning vara av effektivare karaktär då enbart en 
maskin eller lösning behövs köpas, dock är storleksfrågan på maskinen ett 
faktum då detta är en del som påverkar hur mobil maskinen kan göras. Med 
detta sagt måste därmed vissa reningsmetoder uteslutas för att helt enkelt 
kunna göra reningsmetoden mobil då de flesta reningsmetoder kräver relativt 
stora områden vid montering. Även frågor gällande hur den valda 
reningsmetoden bör förflyttas i företagets lokaler är viktiga parametrar som 
kan ha ett avgörande  
 
Utöver dessa teorier behöver detta inte vara helt sanningsenligt eller logiskt 
att använda dessa teorier då möjligheten helt enkelt skulle kunna vara att 
använda en reningsmaskin vid sluthanteringstanken vilket hade underlättat 
många delar i hanteringen. Detta behöver eller kan kanske inte vara 
implementerbart av olika anledningar vilket gör att detta enbart är idéer och 
exempel på hur en möjlig tankeställning kring ämnet, portabla eller stationära 
maskiner, kan se ut. 
 
 
4.7 Utbildning och motivation 

Eftersom reningen av skärvätskan inte alltid bör vara enda anledningen till en 
skärvätskas livslängd är hanteringen minst lika viktig då felaktig hantering av 
skärvätskan kan resultera i livslängsreducering pga. kontaminering etcetera. 
För att säkerställa kvalitén hos skärvätskan bör därmed ett kriterium och mål 
sättas gällande att skärvätskorna inte bör misskötas via hantering och 
användning. För att göra detta möjligt bör lösningar ses över i form av rätt typ 
av utbildning vid hantering av skärvätskorna men även motivera operatörerna 
att använda verktyg och skärvätskor på ett optimalt sätt. Att upprätthålla en 
god kontakt mellan operatör, leverantör och företagsledning kan man utifrån 
detta erhålla viktig och nödvändig data som kan vara användbar i processen 
eller vid användning av skärvätska. Därmed är operatörernas åsikter även en 
viktig faktor i det långa loppet eftersom det är deras åsikter som påverkar 
huruvida deras jobb eller arbetsuppgifter kan utföras på ett optimalt sätt. 
 
Men även problem kan uppstå i olika variationer och är därmed en viktig 
faktor som bör nämnas. Problem kan alltid lösas på ett eller annat sätt men det 
viktiga i detta fall är att förstå att hjälp alltid finns att tillgå, även om det 
ibland kan tyckas omständigt. Ofta kan så kallade ”nödlösningar” bidra med 
större risker för både arbetsplatsen, produkten eller personalen vilket är en sak 
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som aldrig direkt för strävas efter att uppnås. Dock kan det ibland vara 
nödvändigt att utföra denna typ av lösning för att låta processen i 
fabriken/lokalerna fortlöpa vid inväntan av till exempel reparatör. 
 

5 Utveckling av portabel lösning 

Då utbildningen, Utvecklingsingenjör i maskinteknik, består till stora delar av 
utvecklingsprojekt och maskintekniska delar implementeras även denna del i 
detta projekt för att erhålla ett möjligt produktkoncept till Kockums Maskin. 
Lösningar gällande mobilitet och andra lösningar ses över för att därefter 
kombinera och slutföra det hela med ett eller flera koncept. 
 
5.1.1 Behov av produkt? 

Då investeringskostnader för reningslösningar gällande skärvätska är relativt 
hög är en strävan om en produkt med låg investeringskostnad eftertraktad. Då 
Kockums Maskin idag inte har den typ av rening, till alla sina maskiner, som 
kan tänkas vara nödvändig, ses nu möjligheter om att utveckla en 
kostnadseffektiv produkt som kan behandla partiklar i olika storlekar. 
 
5.1.2 Idégenerering 

För att få fram så många kreativa och användbara idéer och lösningar på 
kortast tid började degenerering frodas för att snabbt ge exempel utifrån den 
information vi erhållit tidigare. Då vi sett problematik och kostnadsproblem 
sedan tidigare, utesluts dessa faktorer för att bredda spannet på lösningar 
ytterligare vilket annars hade hämmat idégenerering. I underkapitlen nedan 
beskrivs några tillvägagångssätt. 
 
5.1.2.1 Mindmap 

Genom att nyttja idégenereringsmetodiken Mindmapping har de större 
parametrarna för problemet strukturerats upp för att lättare skåda vilka delar 
som berör utvecklingen mest, samt vilka delar som behövs ses över mest 
kritiskt. Genom denna metodik kan lösningsförslag och idéer senare genereras 
för vidare syfte. 
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Figur 24 Mindmap 
 
5.1.3 Användbara idéer 

För att nyttja så många kombinationer av idéer och lösningar började vi, 
utifrån undersökningarna, se över de idéer som både kunde vara 
kostnadseffektiva men även effektiva vid bortförande av metallpartiklar och 
spån. Då separering av spånen var av viktig karaktär visste vi sedan tidigare 
att spånförflyttning skedde relativt effektivt vid de flesta maskinerna, dock 
saknades den sista finjusteringen av bortförande av partiklar. Som lösning på 
detta lades förslag om magnetfilter i kombination av elmotor och pump in i 
sammanhanget. Då magnetfiltret har låga driftkostnader och relativt låga 
investeringskostnader ses möjligheter om mobilitet över, därav motor och 
pump. Även andra lösningar för förbättring av kvalitet av skärvätska ses över 
i de fall där de kan vara användbara i detta mindre projekt, bland annat 
förbättring av pappersbandsfilter, ultrafiltrering, partikelcentrifug etcetera. 
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5.1.4 Uteslutningsmetoder 

Då målet av produktutvecklingen var att skapa en simpel lösning som både 
kan vara kostnadseffektiv samtidigt som den skall vara användbar behövdes 
vissa idéer uteslutas från processen för att successivt finna den slutgiltiga 
lösning som vi senare beskriver. 
 
5.1.5 Hjälpmedel 

Vidare till vilka hjälpmedel som användes vid framtagningen av modeller och 
skisser är bland annat genom moduleringsprogrammet Autodesk Inventor, där 
var och en av modellerna skissats upp för att få en översikt över idén. Utöver 
detta har mindre ritningar och förslag skissats och kortfattat beskrivits för att 
göra moduleringsdelen enklare. Även muntlig erfarenhet och 
rekommendationer har erhållits från Kockums Maskin samt andra företag. 
 
5.1.6 Konceptförslag 1 

I detta underkapitel ges ett av de förslag som vi erhållit utav vår 
utvecklingsprocess. Konceptet innefattar ett flertal komponenter som är 
nödvändiga för att fullfölja funktionen med reningen.  
 
Konceptet bygger huvudsakligen på ett magnetfilter som gjorts mobil genom 
olika komponenter. Då dagens magnetfilter ofta stationeras vid varje maskin 
kan denna maskin istället göras mobil och användas i de fall där skärvätskans 
kvalitet eller hållbarhet börjar tryta. Genom att använda en elektriskmotor 
som är sammankopplad till en pump, i detta fall en centrifugalpump, kan ett 
begränsat tryck och flöde skapas, ca 7-20 bar, för att optimera flödet i 
processen. Priset för enbart pump ligger kring ca 2000 – 20 000 kr beroende 
på krav och egenskaper. Ett magnetfilter är sedan kopplat till 
centrifugalpumpen, enligt Figur 25. Centrifugalpumpens uppgift i systemet är 
att pumpa upp skärvätska från maskintanken för att sedan föra vätskan vidare 
till magnetfiltret och därefter ner i maskintaken igen, alternativt ner i en 
tillfällig behållare för att senare pumpas vidare till maskintaken. In- och 
utflödesslangar kan sedan monteras på pump och magnetfilter för att sluta 
systemet.  
 
Då konceptet är byggt på en relativt enkel princip är även underhållet av 
maskineriet huvudsakligen enkelt och relativt kostnadseffektivt. Om det 
förmodas bli problem är det antagligen pumpens impeller som skulle behövas 
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bytas ut, vilket rekommenderas av många företag, då det är denna del i 
systemet som ständigt blir utsatt för metallspån och partiklar utifrån ett 
kritiskt perspektiv. Ytterligare fördelar som denna lösning för med sig är 
bland annat att den är enkel att användas vid behov i specifika maskiner, 
samtidigt som den är enkel att rengöra. Magnetstavarna i filtret rengörs enkel 
med en skrapa/verktyg där spån och partiklar tas bort från stavarna för att 
senare kunna återanvändas alternativt säljas. Även flexibilitet finns i 
lösningen då elförsörjning sker via vanligt 220 volts uttag istället för tre-fas. 
Då magnetfilter i allmänhet kan behandla spån och partiklar ner till 1 mikron 
medför detta till en minskad risk för att maskiner och verktyg i 
bearbetningsmaskinerna skall påverkas av de metallpartiklar som eventuellt 
kan slipa och påverka delarna negativt. 
 
Även vissa nackdelar finns med systemet då lösningen enbart kan behandla en 
maskintank i taget, istället för ett inbyggt som ständigt behandlar vätskorna. 
Dock är denna lösning tänkt att kunna vara i drift vid de tillfällen där det är 
angeläget och nödvändigt att förbättra och filtrera skärvätskorna, inte som en 
ständigt igångsatt lösning som står vid en enstaka maskin och går dygnet runt. 
Även risk för korrosion finns för lösningen, men är näst intill oundvikligt då 
skärvätskor ofta är korrosionsdrivande. 
 
Sett utifrån Kockums Maskins perspektiv använder de i dagsläget relativt 
avancerade rengöringsmetoder som antigen är implementerade i maskinerna 
eller separat sammankopplade med maskinerna. Då kvalitén av skärvätskan 
alltid kan förbättras kan ett koncept enligt detta medföra förbättrad 
produktion, livslängd på skärvätska, ökad kvalitet på bearbetade produkter 
samtidigt som det kan gynna företaget på andra sätt. Ett rekommenderat pris 
på detta koncept antages ligga kring 25 000 – 70 000 kr beroende på 
leverantör etcetera. Då mobilitet är möjligt för detta koncept kan lösningen 
enkelt placeras på en vagn eller dylikt för att enkelt transporteras till önskad 
maskin. [49] [50] 
 
En summering av konceptet ses nedan: 
 

 Enkel reningsmetod som kan behandla spån ner till 1 mikron 
 Rekommenderat pris 25 000 – 70 000 kr 
 Mobil lösning 
 Minskad risk för åverkan av spån/partiklar på maskiner och verktyg 
 Enkel rengöring av lösning 
 Enkel att använda 
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 Kräver enbart 220 volts uttag 
 Dock ej samma effektivitet som ett stationärt filter vid varje maskin 

 
Figur 25. Konceptförslag 1, vy 1 

 
Figur 26. Konceptförslag 1, vy 2 
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5.1.7 Slutkoncept 

Då förbättringar samt förändringar av komponenter i konceptet har skett 
under utvecklingen har därmed följande konceptbilder tagits fram för att ge 
Kockums Maskin AB samt BTH en överskådlig blick på en typ av denna 
maskinkombination möjligtvis kan se ut. 
 
Vår rekommendation är att lösningen skall bestå av magnetfiltret Micromag 
MM 20,från huvudleverantören Eclipse Magnetics. Priset för denna modell 
hos underleverantören Mercatus hamnar på 22 000 kr och behandlar då 150 
liter vätska/ minut. Tittar man på lämpliga priser för centrifugalpumpen samt 
motor brukar dessa erbjudas som en solid enhet vilket då hamnar på priser 
från 10 000 till 20 000 beroende på krav och förutsättningar. Slangar, vagn 
och dylikt beräknas hamna på ca 20 000 kr totalt.  
 
Ett sammanlagt pris för denna produkt skulle därmed hamna mellan 50 000 – 
60 000 kr per enhet. 
 
 
 

 
Figur 27. Slutkoncept vy 1 
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Figur 28. Slutkoncept vy 2 

 

 
Figur 29. Slutkoncept vy 3 

 
 

 
Figur 30. Slutkoncept realistisk 
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6 Resultat 

6.1 Förbättringsförslag 

I detta underkapitel redovisas nu de lösningsförslag som kan vara lämpliga, 
utifrån vår kunskap och erfarenhet inom området. Detta för att kunna vara 
bidragande till en eventuell långsiktig förbättring inom både 
kostnadsminskning och skärvätskornas livslängder. Vi redovisar ett flertal 
alternativ som berör den sökta informationen men med vissa olikheter då 
investering och skärvätskekvaliteten kan variera beroende på lösning. Dock 
kan inköpskostnad och återvinningskostnader inte uteslutas helt från 
förslagen, enbart reduceras eller ökas beroende på förutsättningar och lösning. 
Även förslag på vidare förbättringar för rening och hantering ges i 
nedanstående underkapitel. 
 
6.1.1 Alternativ 1 

Detta alternativ som nu redovisas, är en lösning som skulle kunna resultera i 
en mer långsiktigt hållbarhet gällande Kockums Maskins skärvätskor. Detta 
vilket skulle kunna reducera kostnader för företaget i form av inköp och 
återvinning relaterat till per år. Dock medför denna lösning en hel del extra 
kostnader och investeringar vilket bör tas i akt.  
Tanken vid placeringen av alternativet i Kockums Maskins lokaler lyder att 
Ultrafiltret, Vakuumindunstaren och omvänds osmos bör finnas i en av 
företagets tre lokaler. Anledningen till detta är att Kockums Maskin idag inte 
har en särskilt stor återvinningsmängd av avfallsvätskor för att täcka de 
kapaciteter som maskinerna tillåter. Dessa lösningar är enbart för rengöringen 
av avfallet. Vid rengöring av skärvätskorna rekommenderas i detta alternativ 
att en spåncentrifug alternativt pappersbandsfilter bör placeras hos de 
bearbetningsmaskiner som anses  vara av behov av bättre rening. 
Beroende på antalet maskiner kan detta skapa en relativ stor 
investeringskostnad men bidrar samtidigt med en rening som behandlar 
partiklar ner till 10 mikron.  
Dock behöver investeringskostnaden inte vara avgörande då kvalitet, 
livslängd och status kan vara eftertraktade faktorer för företaget.   
Själva uppdelningen av förbättringsförslaget är att reningsmaskinsförslagen 
bör finnas samlade i två av de tre maskinlokaler som Kockums Maskin idag 



82 

använder. Detta för att täcka upp och nyttja så många bearbetningsmaskiner 
och tankers som möjligt.  
Vidare till den framtagna separeringslösningen behövs denna lösning 
implementeras i en av företagets tre lokaler eftersom denna separeringsmetod 
ofta har mer än tillräcklig kapacitet för att hantera den volym skärvätska som 
Kockums Maskin årligen hanterar. Därmed resulterar detta i att enbart en 
separeringsmaskin behövs införskaffas och implementeras i en lokal, gärna i 
ett öppet område.  
Då renligheten av skärvätska är avgörande för både kvalité och livslängd hos 
material och skärvätskan bör vätskan därmed ha en kvalitativ renlighet vilket 
kan uppnås genom följande reningsmetoder: 
 

1. Spåncentrifugering - Vilket bör vara första stadiet i reningsprocessen 
för att åstadkomma en renare skärvätska. Genom denna process förs 
de större metallspånen och partiklarna bort från vätskan genom 
centrifugering. 

2. Pappersbandsfiltrering – Bör göras för att filtrera bort partiklar ner 
till 10 mikron i skärvätskan, gärna med effektivare och tätare 
filterband för att optimera resultatet. 

3. Ultrafiltrering – För att ta bort små metallpartiklar och spån från 
vätskan. Detta för att förbättra kvalitén och  

4. Vakuumindunstare – För separering av oljor och vatten, då 
skärvätskan anses som obrukbar. Processens komplexitet styr priset på 
maskinen. Även kvalitén/renligheten hos det renade vattnet är 
avgörande vilket syfte man har tänkt att använda vattnet i vidare syfte, 
till exempel avloppsvatten, processvatten etcetera. Vattnet kan 
användas på nytt som processvatten. Huvuduppgiften för denna 
maskin är att sänka avfallsvolymen vilket skulle reducera den årliga 
återvinningskostnaden. 

5. Omvänd osmos – Detta steg kan användas innan och efter 
vakuumindunstaren för att minimera och ta bort bakterier och salter 
som ansamlats i vätskan, detta för att skapa en längre livslängd hos 
vätskan. 
 

Ytterligare rekommendationer som kan finnas användbara, utöver dessa 
ovannämnda lösningar, är: 
 

1. Oljeavskiljare för borttagning av större oljeläckage i tankers 
(eventuell investering i ny och mer lätthanterlig oljeavskiljare då 
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Alfalaval Alfie 500 enbart användes vid mindre läckage men som 
även ansågs omständlig av personalen). 

2. Bättre återanvändning av ansamlad skärvätska från spån i 
ansamlingsvagnarna. Även möjligheter gällande tappningshål med 
viss typ av filtrering i vagnarnas nedre del bör ses över, då viss 
lutning kan erhållas från vagnarna just för att göra återanvändningen 
lättare. 

3. UV-filtrering (Mobila/fasta lösningar kan ses över om ett behov 
finns). 
 

Vissa av de nämnda förslagen finns redan implementerade i Kockums 
maskins lokaler vilket till viss del kan uteslutas från förslaget, dock bör 
möjligheter om förbättring ses över för att optimera filtreringsmöjligheterna. 
 
Genom att implementera hela eller delar av lösningsförslaget skulle en 
förbättrad kvalité och livslängd hos skärvätskan kunna erhållas eftersom 
mindre partiklar och spån skulle kunna filtreras bort. Men även om 
bakterieodlingar skulle förmodas bildas i någon av maskin seriernas tankers 
skulle detta enkelt kunna förbättras genom till exempel en mobil version av 
UV-filtrering, vilket var nämnt som en rekommendation i förslaget. 
Noggrannheten som denna lösning skulle kunna bidra med ligger kring 5-10 
mikron beroende på val av maskin och noggrannhet av filtrering. Kortfattat 
skulle detta förslag i sin helhet kunna bidra med: 
 

 Minskat avfall från skärvätska (upp till 95 %) 
 Återvinning av vatten (till exempel som processvatten alt. 

avloppsvatten)  
 Ökad kvalité hos skärvätska 
 Ökad livslängd hos skärvätska 
 Bättre kontroll över hantering 
 Bättre hantering och rengöring vid oljeläckage 
 Minskad risk för åverkan av spån/partiklar på maskiner och verktyg 
 Kan behandla partiklar ner till 5-10 mikron (beroende på val och krav 

hos lösningar) 
 Minskade kostnader i form av inköp av skärvätska 

 
Även vissa mindre positiva aspekter inkluderas i förslaget såsom: 
 

 Stora investeringskostnader 
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 Krav på stora lokalytor till maskiner 
 Ökat underhåll av maskiner 
 Rörliga kostnader (till exempel filterband, kemikalier etcetera) 

 
Sammanfattningsvis skulle detta förslag approximativt kosta 1,7 miljoner till 
3 miljoner kronor beroende på tillval och krav. En uppriktig avbetalningstid 
på lösningen är svår att bestämma i detta läge då fler specifika siffror gällande 
varje specifik maskin och lösning i form av effektivitet och dylikt behövs för 
att göra ett uttalande gällande detta.  
 
6.1.2 Alternativ 2 

För en mer kostnadseffektiv lösning beskrivs nu två förbättringsförslag som 
bland annat erhållits utifrån det utvecklingsprojekt som tidigare gjorts.  
Huvudsakligen är det första förslaget byggt på ett magnetfilter i kombination 
med motor och pump för att filtrera bort partiklar ner till 1 mikrons storlek, 
enligt Figur 31. Denna lösning skulle därmed kunna bidra till: 
 

 Låg investeringskostnad 
 Inga direkta underhållskostnader 
 Enkel användning av lösning 
 Enkel transportering mellan maskinerna då lösning finns på 

transportvagn 
 Kan behandla partiklar ner till 1 mikron 
 Ökad kvalité hos skärvätska 
 Ökad livslängd hos skärvätska 
 Minskad risk för åverkan av spån/partiklar på maskiner och verktyg 
 Kan användas som ett stationärt filter om så önskas 
 Minskade kostnader i form av inköp av skärvätska 
 Minskade kostnader i form avfall (sett per år då skärvätskans livslängd 

kan förlängas) 
 
Även vissa mindre positiva aspekter inkluderas i förslaget såsom: 
 

 Kan enbart behandla en skärvätsketanker åt gången. (Såvida inte 
grenlösning hos slangar görs så att fler slangar kan appliceras till flera 
maskintankers)  

 Lösningen kan anses som klumpig/omständlig 
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Figur 31. Koncept med magnetfilter 

 
Det andra förslaget, enligt Figur 23, innefattar en oljeavskiljare som vid 
behov kan användas vid mindre eller större läckoljeläckage i 
skärvätsketankers. Detta för att minimera risken för att erhålla oanvändbara 
skärvätskor som läckoljan kan bidra med. Denna lösning skulle därmed kunna 
bidra till: 
 

 Minskat avfall vid oljeläckage 
 Kan göras mobil i komb. transportvagn 
 Kostnader kan minskas i form av inköp av nya skärvätskor samt 

avfallskostnader som läckoljan skulle bidragit med 
  Ökad kvalité hos skärvätska 
 Ökad livslängd hos skärvätska 

 
Som i det tidigare förbättringsförslaget rekommenderas även en förbättrad 
återanvändning av ansamlad skärvätska från ansamlade spån i 
ansamlingsvagnarna. Även möjligheter gällande tappningshål med viss typ av 
filtrering i vagnarnas nedre del bör ses över, då viss lutning kan erhållas från 
vagnarna just för att göra återanvändningen lättare.  
 
Sammanfattningsvis skulle det första förslaget approximativt kosta 40 000 till 
50 000 kr beroende på tillval etcetera. Det andra förslaget beräknas kosta 
mellan 25 000 till 40 000 kr. Några tillkommande kostnader i form av andra 
medel såsom kemikalier etcetera, bör inte tillkomma för dessa lösningar vilket 
gör att andra kostnader utesluts från förslaget. 
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6.1.3 Alternativ 3 

Detta förslag liknar Alternativ 2 till viss del då tanken med förslaget är att 
implementera mindre magnetfilterenheter på varje maskintank vilket tillåter 
en bättre och effektiv filtrering. Många likheter i fördelar finns hos denna 
lösning finns jämfört med Alternativ 2, och beskrivs därmed nedan.  
 

 Relativt låg investeringskostnad jämfört med omfattande större 
reningsmaskiner 

 Inga direkta underhållskostnader 
 Enkel användning och implementering av lösning 
 Kan behandla partiklar ner till 1 mikron 
 Ökad kvalité hos skärvätska 
 Ökad livslängd hos skärvätska 
 Minskad risk för åverkan av spån/partiklar på maskiner och verktyg 
 Minskade kostnader i form av inköp av skärvätska 
 Minskade kostnader i form avfall (sett per år då skärvätskans livslängd 

kan förlängas) 
 Mer effektiv behandling av spån och partiklar (jämfört med Alternativ 

2) 
 

Dock bidrar lösningen till ökat underhåll i form av rengöring av 
magnetstavarna. Detta problem kan dock enkelt lösas genom att personalen 
vid varje maskinserie ansvarar för rengöring av filtret vid varje skift-
överlämning, vilket vanligtvis bör ta maximalt 10 minuter. Alternativt nyttja 
en person vars arbetsuppgifter är att av maskiner och rengöringsmaskiner, likt 
det som Kockums Maskin i dagsläget använder. 
 
Sammanfattningsvis skulle denna lösning lämpa sig bäst genom att 
implementera en magnetfilterenhet vid varje skärvätsketank för att optimera 
reningen i systemen. En kostnad för detta system, till alla av företagets 
maskintankers, skulle hamna någonstans mellan 600 000 – 850 000 kr, 
beroende på huruvida flödet och trycket av skärvätska kan ske mellan filtret 
och tankern utifrån den konstruktion och layout som man idag använder 
mellan maskin och tanker. Priset är räknat med en styckvis kostnad på 22 000 
kr, enligt tidigare prisuppgifter. 
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Figur 32. Magnetfilter 

 
 
6.1.4 Mål att sträva efter 

Utöver dessa ovannämnda lösningsförslag kan ytterligare faktorer spela stor 
roll mot strävan mot en mer kvalitativ och kostnadseffektiv skärvätska. 
Därmed listas nu några exempel på möjliga mål som kan vara av Kockums 
Maskins intresse. 
 

 Bättre filterdukar på pappersbandsfiltreringsmaskiner – Till de 
maskiner och skärvätsketankers som nyttjar pappersbandsfiltrering bör 
ett möjligt mål för denna typ av rening vara att se över eventuella 
förbättringsmöjligheter gällande maskinens filterdukar. Detta för att 
filtrera bort finare partiklar och skapa en mer hållbar skärvätska, dock 
kan detta medföra eventuella extrakostnader i form av dyrare 
filterdukar men börs jämföras med den kostnadsreducering som kan 
erhållas vid förlängd livslängd av skärvätskan. 

 Noggrannare kontroll och övervakning – Till detta menas att en 
bättre och mer sammanhängande kontroll av skärvätskorna bör göras 
där till exempel personalen vid varje maskinserie/tanker meddelar och 
mäter eventuella avvikelser som skett sedan föregående/pågående 
skift. Även vissa åtgärder såsom koncentrationsförbättring, alltså för 
att optimera koncentrationshalten i skärvätskan, kan ses över om 
möjligheter i företaget finns. Detta kan, i den mån det är möjligt, till 
exempel göras medan vissa bearbetningsmaskiner är i bruk samt då 
personalen står utan direkta arbetssysslor.  
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 Minskad koncentrationshalt – En möjlig strävan om en 
koncentrationsminskning till ca 5 % koncentrat i skärvätskan. Detta 
kan vara ett mål för enstaka tankers men även samtliga av Kockums 
Maskins tankers. 

 Oljeskimmers – Eftersom oljeskimmers är en bra och effektiv 
reningsmetod, relaterat till dess låga investeringskostnad, bör därmed 
ett mål vara att införskaffa denna typ av rening till alla av företagets 
skärvätsketankers. 

 Kontroll – En rekommendation för att se över vilka maskiner som bör 
utrustas med bättre rening är att vid varje påfyllning av ny skärvätska, 
i varje maskintank, utföra mätningar vid olika tillfällfällen, till 
exempel vid ett specifikt antal maskintimmar. Genom att göra denna 
typ av uppmätningar kan man specificera och begränsa vilka maskiner 
som anses som kritiska och i behov av mer specifik och grundlig 
reningsmetodik. Detta är enbart en rekommenderad första stegsprocess 
för att grundligen ha bas att stå på om funderingar på bättre rening i 
fabriken är aktuellt. 
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7 Diskussion 

Då syftet för projektet var att försöka se över och förbättra, rent 
kostnadsmässigt samt kvalitetsmässigt, Kockums Maskins 
skärvätskehantering och processer bidrog detta till vissa insikter. 
Bland annat fann vi att många avgörande faktorer vid till exempel byte av 
skärvätska eller val av specifik reningslösning inte kunde göras helt utan en 
specifik och mer genomgående undersökning hos Kockums Maskin. Detta för 
att redogöra det egentliga behovet och de förutsättningar som lösningen är 
tänkt att försättas inom. Även viss brist av kompetens och erfarenhet inom 
området gjorde det även svårt för oss att se de problem och åtgärder som bör 
eller behövdes göras för specifika ändamål. Därmed har en 
självlärningsprocedur erhållits utifrån uppsökt fakta och rekommendationer 
från företag och personer med god erfarenhet inom det sökta området.  
 
Gällande det resultat som erhållits genom rapporten har detta, som tidigare 
beskrivits, gjorts för att ge rekommenderade åtgärder och lösningar för 
Kockums Maskin. Dessa skulle kunna vara direkt avgörande på förbättring av 
kvalitet och kostnadsrelaterade faktorer hos företagets skärvätskehantering. 
Det första lösningsförslag som beskrivits är detta ett koncept som bidrar med 
både reningsmaskiner och separeringsmaskiner för avfallet. Huruvida många 
maskiner som behövs är direkt avgörande av vilka bearbetningsmaskiner som 
anses som kritiska i rengöringsperspektiv av skärvätskan. Därmed kan 
kostnader för denna lösning inte specificeras men kostnader för inköp och 
återvinning skulle kunna minskas men till följd av en hög 
investeringskostnad. Andra fördelar medkommer såväl som nackdelar. Även 
huruvida lösningen är implementerbar i Kockums Maskins lokaler är svårt att 
säga då många faktorer spelar stor roll även här, vilket gör det hela 
problematiskt. Även det faktum att Kockums Maskin idag har en relativt låg 
omsättning av skärvätska/vätskeavfall bidrar med en viss osäkerhet gällande 
detta val av lösning. Vi kan därmed inte garantera en kostnadsförbättring vid 
användning av denna lösning då det möjligen skulle vara mer ekonomiskt att 
använda återvinningsfirmor för slutförvaring av företagets avfallsvätskor. 
Dock skulle lösningen kunna bidra med vissa positiva miljöaspekter då 
företaget kan minimera sina transporter av avfallsvätskor samtidigt som de 
kan sänka inköpet av skärvätskor, sett per år. Detta skulle kunna göra 
företaget mer attraktivt på marknaden då de behandlar vissa miljöfrågor. 
Men om fördelarna väger mest i detta falla, är väldigt svårt för oss att avgöra. 
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Andra och tredje förslaget är dock fokuserade på att vara mer 
kostnadseffektiva samtidigt som de har en högre rengöringsgrad. Båda 
förslagen innefattar magnetfiltrering, där den största skillnaden mellan 
förslagen är användningen av antalet enheter. Förslag två bidrar med en 
mobilitet, då det är tänkt att användas med ett magnetfilter tillsammans med 
en pumpanordning. Förslag tre innefattar däremot implementering av en 
magnetfilterenhet vid varje bearbetningsmaskins skärvätsketanker. Detta 
skulle självklart bidra till en effektivare rening men till ett högre pris 
samtidigt som ett större underhåll krävs. Gemensamt för dessa förslag är en 
förbättring av kvalitet och kostnadsminskning gällande skärvätska. Dock kan 
vi ej förutse en procentuell minskning och förbättring gällande förslagen då 
detta kräver en noggrannare undersökning hos Kockums Maskins maskiner 
för att visa den nuvarande kvalitén hos företagets skärvätskor i varje specifik 
tanker. 
 
Vilket eller vilka av de ovannämnda förslagen som passar Kockums Maskin 
bäst är väldigt svårt för oss att avgöra, då den data vi idag erhållit inte kan ge 
oss några exakta siffror gällande livslängdsförbättringar som förslagen skulle 
kunna bidra med för skärvätskorna.  
 
Tillhörande det andra förslaget finns, som tidigare nämnt, en oljeavskiljare 
som kan göras mobil för lätt förflyttning mellan önskade maskiner. Tanken 
med detta förslag var att avskiljaren skall finnas som komplement till 
Kockums Maskins oljeskimmers. Önskan om att låta en oljeavskiljare finnas 
med i varje förslag var önskvärt eftersom man idag kasserar oanvändbar 
skärvätska. Det hade kunnat användas i två av de tre förslagen men kunde 
anses som onödigt i åtminstone förslag 1 då dess maskiner kan behandla 
läckoljor.  
 
För alla de förslag vi presenterat är det väldigt svårt för oss att veta hur lång 
investeringstiden ser ut då vi inte vet exakta siffror på hur bra rening 
Kockums Maskin har idag i sina maskintankers. Hade dessa siffror erhållits 
hade mer specifika procentsatser om lönsamhet och kvalitetsförbättring kunna 
nämnas i rapporten. 
 
Vi har tittade även på förbättringar som inte behöver innebära stora 
investeringar. Det första var att skaffa bättre filterband vilket skulle vara ett 
bra komplement för att förbättra livslängden på skärvätskorna. Dock fanns 
inga uppdagade uppgifter på huruvida bra filterbanden är hos Kockums 
Maskin.  
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Vi skulle även vilja rekommendera en bättre kontroll och övervakning av 
företagets skärvätska för att kunna hålla en lägre koncentrationshalt för att på 
så sätt upptäcka läckage, bakterier eller andra problem i tid. Vi tror inte dessa 
extra kontroller behöver kosta varken särskilt mycket tid eller pengar då 
procedurerna enkelt kan göras utan bekymmer. Vårt förslag är att lära ut 
maskinoperatörerna att göra dessa kontroller dagligen och att de ska meddela 
miljöansvarig, eller liknande, om vätskorna skiljer sig i kvalitet, färg etcetera..  
Sista målet är att skaffa oljeskimmers till alla maskiner vilket vi anser som ett 
nödvändigt steg i strävan på en förbättrad skärvätska. Vi anser att denna lilla 
investering som detta bidrar med helt enkelt är värt pengarna, då denna enkla 
lösning kan ha en stor betydelse för livslängden på skärvätskan.   
 
 
 

  



92 

8 Slutsats 

Vidare till slutsatsen för projektet anses det resultat som erhållits vara 
rekommenderade lösningar, med variation av investeringskostnader och 
kvalitetsvariationer på skärvätskan efter rening. Viktigt med dessa lösningar 
är att dessa enbart är rekommenderade förslag och bidrar därmed inte till 
någon typ av tvång gällande investering. Dock krävs en vidare och mer 
noggrann undersökning gällande vilka maskiner som verkligen behöver extra 
eller bättre rening. Samtidigt bör en vidare undersökning göras för att klargöra 
Kockums Maskins egentliga behov och krav när det gäller kvalitet och 
noggrannhet på rening hos skärvätskan. Även eventuella kostnadskrav bör 
undersökas samtidigt som Kockums Maskin ser över vilka lösningar som de 
anser som lämpliga i sina lokaler. Då kunskap och erfarenhet är viktigt i dessa 
sammanhang rekommenderar vi, vid framtida funderingar om förbättring, att 
Kockums Maskin tar kontakt med olika leverantörer för ett noggrannare 
kostnadsförslag, vilket beskrivits i rapporten.  
 
Det som vi erhållit under projektets gång är hur komplext valet av skärvätska 
och dess rening är. Man kan kortfattat inte ändra något enkelt och billigt för 
att hitta en bra lösning. Det krävs goda kompetenskrav och erfarenheter för att 
utföra ett arbete som detta till fullo. Även att vissa lösningar idag inte erbjuds 
på marknaden kräver vidare produktutveckling alternativt att anpassa 
produkter efter företagets förutsättningar kommer i slutändan ha ett bra 
resultat, men med till en högre kostnad. 
 
I detta kapitel, som är rapportens sista, skall det redogöras för de erfarenheter 
och slutsatser som man kommit fram till. Det är viktigt att syftet (kapitel 1.2) 
samt frågeställningarna (kapitel 1.4) verifieras i detta kapitel. Kapitlet bör 
innehålla de viktigaste resultaten, bedömning av resultaten samt 
rekommendationer till fortsatt arbete. Det är möjligt att dela upp detta kapitel i 
underkapitel. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Coolway G 25 NV 

 



99 



100 



101 



102 



103 



104 



105 



106 

 
 



107 

10.2 Bilaga 2 - Coolway HD 25 
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10.3 Bilaga 3 – Lokallayout 
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10.4 Bilaga 4 – Skärvätskevolymer 
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10.5 Bilaga 5 – Tidigare arbeten 
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10.6 Bilaga 6 – Castrol Hysol SL 35 XBB 
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10.7 Bilaga 7 – Castrol Alusol SL 51 XBB 
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10.8 Bilaga 8 - Offert ILS skärvätskor 
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10.9 Bilaga 9 – Beräkningar 

Inköp av skärvätska år 2014: 314 820:- 
Beräknad koncentrationshalt vid utspädning: 8-12% 
 
Vid 8 % -tig skärvätska beräknas livslängden hos den totala mängden vätska 
vara 365 dagar alternativt 182,5 dagar (ansatt enligt tidigare uppgifter från 
Kockums Maskin gällande byte av skärvätska per år) 
 
Vid 5 % -tig skärvätskehalt beräknas livslängden öka med ca 136 dagar 
respektive 68 dagar enligt följande ekvation: 
 

 

 
Vidare till antal liter (icke utblandad) skärvätska som minskningen av en 
procentuell skärvätskemängd till 5 % skulle bidra med motsvarar ca 3975 liter 
vilket skulle motsvara en besparing/år med ca 118 000 kr jämfört med tidigare 
inköpskostnad, vilket är beräknat med en literkostnad på 29,7 kr/liter. 
Framtagningen av detta, tillsammans med framtagningen av den procentuella 
minskningen i liter och pris ges nedan. 
 

 (besparing i liter) 
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10.10 Bilaga 10 – Magnetfilter 
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