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Abstract  

Ombord på Sjöfartshögskolans fartyg Calmare Nyckel, fanns en anläggning för rening av 
oljehaltigt vatten. Eftersom anläggningen började bli gammal och det var svårt att få tag i 
reservdelar, samt att nya innovativa lösningar uppkommit under senare år, önskade skolan 
byta ut den gamla anläggningen mot en ny från Marinfloc AB. 
 
Författarna till denna rapport fick i uppdrag av skolan att ta fram installationsunderlag i form 
av ritningar, materialförteckningar samt instruktioner på hur arbetet bör genomföras. Även 
en analys skulle genomföras, där den gamla och den nya anläggningen jämfördes med 
avseende på renhet hos det separerade länsvattnet. 
    
Syftet med projektet var att ersätta befintlig länsvattenseparator mot en ny modernare 
anläggning, få den besiktigad och godkänd av berörda myndigheter. Syftet med denna 
rapport är att redogöra för projektets genomförande, enligt projektdirektivet. 
 
Resultatet av projektet var att Calmare Nyckel blev utrustad med en fullt fungerande, modern 
anläggning för rening av länsvatten. Den nya anläggningen renade länsvattnet mycket 
effektivt och bidrar därmed till mindre med föroreningar i världens hav.  
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Abstract  

On board the Maritime Academy vessel Calmare Nyckel, they had equipment for treatment of 
oily water. Since the equipment was beginning to get old, and that it was difficult to find 
spare parts, as well as new innovative solutions had arisen in recent years, the academy 
wanted to replace the old equipment with new from Marinfloc AB. 
 
The authors of this report were assigned by the academy to provide the installation basis in 
form of drawings, material list and instructions on how the work should be carried out. Also 
an analysis would be carried out, where the old and the new equipment were to be 
compared with regard to the purity of the separated bilge water. 
 
The purpose of the project was to replace the existing oily water separator with a new 
modern one, get it inspected and approved by authorities. The purpose of this report is to 
give account for the project implementation in accordance to the projects directive. 
 
The result of the project was that Calmare Nyckel had been equipped with a full functioning, 
modern equipment for purification of bilge water. The new equipment purified bilge water 
very efficient, thereby contributing to less pollution in the world's oceans. 
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Fo rord 

Denna rapport utgör en redogörelse för ett uppdrag som utförts åt Sjöfartshögskolan i 
Kalmar. Rapporten är en del av sjöingenjörsprogrammet och uppdraget genomfördes på 
skolans fartyg Calmare Nyckel. 
 
Alla praktiska moment samt skrivandet av denna rapport utfördes gemensamt av 
uppdragstagarna. Alla ritningar gjordes av Robin och skriftliga installationsinstruktioner 
gjordes av Daniel. 
 
Vi vill tacka alla som varit delaktiga i projektet, samt ett särskilt tack till Marinfloc AB i Varekil 
och Patrik, tekniker Calmare Nyckel. 
 
Tack! 
 
Daniel Svensson    Robin Szvoboda    
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Définitionér och fo rkortningar 

Bridge control: Engelska ordet för bryggkontroll. Används i sitt engelska original i texten 
eftersom det är så det har använts i dagligt tal under installationen. 
 
Cleanbilgetank: Blandning mellan svenska och engelska, som är allmänt vedertaget ombord 
på svenskspråkiga fartyg. Ordets innebörd är, tank avsedd att innehålla renat länsvatten. 
 
Dirtybilgetank: Blandning mellan svenska och engelska, som är allmänt vedertaget ombord på 
svenskspråkiga fartyg. Ordets innebörd är, tank avsedd att innehålla orenat (oljehaltigt) 
länsvatten. 
 
P&ID: Piping and Instrument diagram. Ritning över rörförbindelse och instrumentering. 
 
PLC: PLC kan användas som förkortning på flertalet olika saker, men avser i denna text 
Programmable Logic Controller, en styrdator.  
 
Recorder: Engelska ordet för inspelningsapparat.  Används i sitt engelska original i texten 
eftersom det är så det har använts i dagligt tal under installationen. 
 
Settling: Engelska ordet för sedimentering. Ordet är allmänt vedertaget ombord på 
svenskspråkiga fartyg.   
 
Settlingtank: Blandning mellan svenska och engelska, som är allmänt vedertaget ombord på 
svenskspråkiga fartyg. Ordets innebörd är, tank där oljehaltigt länsvatten tillåts stå och 
sedimentera/skikta. 
 
Sludgetank: Blandning mellan svenska och engelska, som är allmänt vedertaget ombord på 
svenskspråkiga fartyg. Ordets innebörd är, tank för förvaring av spillolja. 
 
Suglina: Allmänt vedertaget ord för röret som går till den sugande sidan av en pump. 
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1 Inlédning 

1.1 Bakgrund 

Ombord på Sjöfartshögskolans fartyg Calmare Nyckel, fanns en anläggning för rening av 
oljehaltigt vatten. Eftersom anläggningen började bli gammal och det var svårt att få tag i 
reservdelar, samt att nya innovativa lösningar uppkommit under senare år, önskade skolan 
byta ut den gamla anläggningen mot en ny från Marinfloc AB. 
 
Författarna till denna rapport fick i uppdrag av skolan att ta fram installationsunderlag i form 
av ritningar, materialförteckningar samt instruktioner på hur arbetet bör genomföras. Även 
en vattenanalys skulle genomföras, där den gamla och den nya anläggningen jämfördes med 
avseende på renhet hos det separerade länsvattnet.    

1.2 Syfte 

Syftet med projektet var att ersätta befintlig länsvattenseparator mot en ny modernare 
anläggning, få den besiktigad och godkänd av myndigheter enligt gällande regelverk. (IMO, 
2003). Syftet med denna rapport är att redogöra för projektets genomförande, enligt 
projektdirektivet. Projektdirektivet finns i bilaga 1. 

1.3 Länsvatten 

Länsvatten är resultatet av läckage och avvattning av de processer som finns ombord på ett 
fartyg. Länsvatten kan delas in i två stycken huvudgrupper. Den första innefattar de 
förutsägbara flödena som kommer från bland annat fartygets separatorer för bränslen och 
smörjoljor, samt vatten som används vid rengöring av fartygets maskinrum. Den andra 
kategorin innefattar de oförutsägbara flödena, där kan inräknas läckage från 
maskinkomponenter, rör som läcker samt spill från rengöring av bland annat filter. 
Länsvattnet ombord på ett fartyg är således en blandning av vatten, olika oljor och kemikalier 
som används i den dagliga driften. Även en mängd olika metaller finns i länsvattnet, dessa 
tillkommer länsvattnet både på kemisk väg, såväl som mekaniskt. Kemiskt exempelvis genom 
att oljor och kemikalier som används ombord kan innehålla metaller som frigörs när vätskan 
förbränns eller blandas med annan vätska och en kemisk reaktion uppstår. Mekaniskt 
exempelvis genom kapande/skärande underhållsarbeten och friktion mellan rörliga delar i 
maskinkomponenter. Sot och annan smuts tillkommer även det i länsvattnet (MAHLE 
Industry, 2012). 

1.4 Länsvattenseparator 

Länsvattenseparatorns uppgift är att separera oljor och andra föroreningar ur länsvattnet, så 
att vattnet är rent nog att pumpas ut i havet (Transportstyrelsen, 2012). De separerade 
oljorna, föroreningarna och eventuella vattenrester skickas sedan iland för vidare destruering 
(Ragn-Sells AB, 2015). Vissa fartyg som opererar i vissa områden kan själva destruera resterna 
ombord, detta behandlas inte närmare i denna rapport (Transportstyrelsen, 2010). 
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Nedan redogörs i stora drag för hur Calmare Nyckels gamla samt nya separator arbetar för att 
rengöra länsvattnet.     

1.4.1 Principen för den gamla separatorn 

För följande text om hur fartygets gamla separator fungerar, samt den illustrerande bilden är 
informationen hämtad ur separatorns användarmanual.  
 
Separatorn suger länsvattnet till toppen av sektion A med hjälp av en pump. I sektion A sätts 
vattnet i rotation med hjälp av speciella plattor. Oljan kommer att samlas i mitten, tunga 
partiklar och vatten kommer att tryckas ut mot sidorna. När det samlats tillräckligt med olja i 
mitten, känner elektrod A detta, vänder rotationen på pumpen och trycker in rent vatten i 
separatorn. 
 
 Oljan som samlats i mitten flyter upp till toppen, trycks ut via ventil A och dräneras till 
sludgetanken. Denna backspolning sker tills elektroden är fri från olja. Medan detta pågår 
slutar den roterande rörelsen av mediet och tunga partiklar och slam sjunker ner till botten.  
 
Tillverkaren räknar med att 90 % av oljan separeras via rotationen och backspolningen i 
sektion A.  
 
Resterande oljehaltigt vatten färdas sedan genom veckade plåtar, sektion B, där oljan fastnar 
på plåtarna som små droppar. Dropparna blir sedan större och större vartefter mer olja 
samlas. När oljedropparna blir tillräckligt stora släpper de från plåten, på grund av gravitation 
och oljans densitet som är lägre än vattnets, och flyter upp till toppen i sektion B. När 
elektrod B känner av att det finns tillräckligt med olja i toppen av sektion B, öppnas ventil B 
och en ny backspolningsprocess påbörjas. Backspolningsprocessen är i stort sett densamma, 
men beroende på i vilken sektion som oljan detekterats kommer olika backspolningsventiler 
att öppnas. 
 
När vattnet passerat sektion B, ska det vara rent nog att köra ut i havet. Detta kontrolleras 
med en PPM-mätare som mäter oljehalten i vattnet. Om vattnet innehåller mindre än 15 PPM 
(Parts Per Million) olja, pumpas vattnet ut i havet och processen är klar. Innehåller vattnet 
mer än 15 PPM olja, är det inte godkänt och går då till sludgetanken. Processen måste då 
göras om från början.  

                 
                   Figur 1. Illustrerande bild av den gamla separatorn. 
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1.4.2 Principen för den nya separatorn 

För följande text om hur Marinfloc AB:s länsvattenseparatorer fungerar samt de illustrerande 
bilderna är informationen hämtad ur användarmanualen för densamma. Siffrorna inom 
parantes i texten visar dess placering i bilderna. 
 
 

 
Figur 2. Överblicksbild av hela Marinfloc AB:s separator. 

 
Temperaturen är en viktig parameter i processen och skall vara ungefär 55°C.  
Den tryckluftsdrivna matarpumpen(1) för in det orenade länsvattnet från dirtybilgetanken, 
via settlingtankarna, in i anläggningen och reglerar även trycket i cirkulationstanken(52) samt 
oljeavskiljaren(44), med hjälp av tryckregulatorn(49) som reglerar matarpumpens frekvens så 
att korrekt tryck erhålls. Trycket i denna del av anläggningen skall vara ungefär 3-4 bar.  
 
Länsvattnet kommer först in i oljeavskiljaren(44). Om länsvattnet innehåller stora mängder fri 
olja, samlas denna i toppen av avskiljaren. När en tillräckligt stor mängd olja samlats, 
detekterar en oljesensor(39) oljan, avbryter processen och kör med hjälp av 
matarpumpen(44) oljan till sludgetanken. När all olja är borta, återupptas processen och 
länsvattnet går vidare till cirkulationstanken(52). 
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Figur 3. Första steget, fri olja avskiljs från länsvattnet.             

               
                             Figur 4. Andra steget, luft blandas in i länsvattnet.   

                                                                  
I toppen av cirkulationstanken(52) finns det alltid luft. Mängden luft regleras av en ventil 
(pilotventil 321). 
 
Det inkommande länsvattnet cirkuleras i cirkulationstanken(52) med hjälp av 
cirkulationspumpen(4). Cirkulationspumpen(4) suger från botten av tanken och trycker in i 
toppen av tanken genom ett munstycke(55). Munstycket(55) ser till att länsvattnet ”duschas” 
genom luften i toppen av cirkulationstanken(52), som då upptar en del av luften. Länsvattnet, 
som nu innehåller en större mängd luft, tas sedan kontinuerligt ut ur cirkulationstanken(52) 
genom reglerventil(135). Efter reglerventilen(135) doseras flockningskemikalier (redogörs 
under rubrik flockningskemikalier) i länsvattnet, som sedan fortsätter till flocktanken(87). 
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Figur 5. Tredje steget, flockarna separeras från  
länsvattnet 

 
                      Figur 6. Fjärde steget, länsvattnet filtreras genom 
                                                                                                             filterstegen.                                   

 
I flocktanken(87) råder atmosfärstryck. När länsvattnet, som håller det högre trycket (3-4 bar) 
från tidigare i processen, kommer in i botten av flocktanken(87) sker en trycksänkning till 
atmosfärtrycket som råder i flocktanken(87). Vid trycksänkningen frigörs den luft som tidigare 
blandats in i länsvattnet och blir till mycket små luftbubblor som stiger uppåt i 
flocktanken(87). Även flockarna som nu bildats innehåller luft och stiger tillsammans med den 
fria luften till ytan. 
 
På ytan i toppen av flocktanken(87) bildar luften och flockarna ett skum. Skummet, med 
flockarna som innehåller alla de föroreningar som skall separeras bort, sugs upp från toppen 
av flocktanken(87) via ett munstycke(124) som drivs av en dräneringspump(9). 
Dräneringspumpen(9) pumpar skummet, som nu betraktas som rent slam, till sludgetanken. 
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Vattnet som är kvar i flocktanken är nu i det närmaste rent. Sista steget i processen är en 
filtrering av vattnet som tar bort eventuellt återstående föroreningar, lukt och missfärgningar. 
 
Tömningspumpen(5) pumpar vattnet från flocktanken(87) genom tre filtersteg. Alla tre 
stegen har ett lager grov sand i botten som förhindrar att filtermassan som finns i varje filter 
åker med vattnet ut ur filtret. Det första filtret är sedan fyllt med en massa, aqualite, ovanpå 
sanden. Aqualite är marknadsföringsnamnet på detta material, som kan liknas en sorts grus, 
som är oljeabsorberande. Aqualiten absorberar den olja som eventuellt följt med vattnet från 
flocktanken(87). De två sista filterstegen är fyllda med aktivt kol ovanpå den grova sanden i 
botten. Det aktiva kolet tar bort missfärgningar och små flockrester, som eventuellt finns kvar 
i vattnet.  
 
Efter filterstegen är reningen av länsvattnet klart och vattnet skall nu vara tillräckligt rent för 
att pumpas ut i havet. Detta kontrolleras med en PPM-mätare(15) som mäter oljehalten i 
vattnet i PPM (Parts per million, miljontedelar). Om vattnet innehåller mindre än 15 PPM olja 
är reningen godkänd och vattnet pumpas ut i havet eller till annan av operatören vald plats. 
Om vattnet innehåller mer än 15 PPM olja är reningen inte godkänd och vattnet pumpas då 
tillbaka till dirtybilgetanken och måste då genomgå hela processen igen.   

1.5 Flockningskemikalier 

För följande text, samt den illustrerande bilden är informationen hämtad ur Marinfloc AB:s 
användarmanual för länsvattenseparatorn som beskrivs i avsnitt 1.4.2. 

 
När vissa tillsatser används i oljor, kan det ske att olja och vatten inte separerar som det bör, 
utan istället dras till varandra och bildar en emulsion. Vissa oljor är också kemiskt skapta att 
kunna fungera med viss vatteninblandning. Sådana emulsioner kan inte separeras med hjälp 
av vanlig gravitation. 
 
Ett sätt att bryta emulsionerna är genom flockning. Flockningskemikalier tillsätts i olje-vatten-
blandningen som bryter emulsionen, samt binder ihop oljan och andra föroreningar till 
flockar. Dessa flockar dras sedan till varandra och bildar större flockar. Flockarna separeras 
sedan från vattnet med hjälp av gravitation. 
 
För att flockningen skall fungera tillfredsställande krävs att pH-värdet på länsvattnet är inom 
ett visst område. För flockning med en flockningskemikalie innehållande aluminiumklorid, 
som i detta fall, skall pH-värdet vara 6,5 - 8,0. Om pH-värdet är högre eller lägre än det 
godkända området, måste länsvattnet först doseras med något surt, alternativ basiskt medel, 
så att rätt pH-värde uppnås innan dosering med flockningskemikalie kan ske. 
 
Även temperaturen är viktig för att flockningskemikalierna skall fungera tillfredsställande. 
Temperaturen i denna process skall vara 45 - 55°C. 
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Figur 7. Aluminiumjonerna fastnar vid oljeemulsionerna genom magnetism och mikro-flockar bildas. 
Hydroxidjoner sammanför sedan mikro-flockarna till större flockar. 

 
 
Flockningskemikalier finns i olika sorter, med olika verkande ämnen, beroende på vilka sorts 
emulsioner som skall separeras.  Alla flockningskemikalier som är godkända att användas i 
Marinfloc AB:s anläggningar innehåller aluminiumklorid (PAC). 
 
När Marinfloc AB tillfrågades om varför man valt PAC (Polyaluminiumklorid) istället för 
exempelvis cellulosa eller järnoxid som är två andra alternativ som flockningskemikalie var 
svaren följande.  
 
PAC har tre viktiga fördelar gentemot järnoxid. PAC är mindre giftig i koncentrerad form. PAC 
är aktiv i ett större pH-spann (ca 6-9,5). PAC har längst hållbarhet under förutsättning att den 
förvaras korrekt, inte för varmt och inte utsätts för stora vibrationer. En nackdel med PAC är 
att men inte bör använda den vid vattentäkter till dricksvatten eftersom det finns misstankar 
om att aluminium i jonform kan bidra till demenssjukdomar. Cellulosa är något Marinfloc AB 
är intresserade av för framtiden och skulle föredra att använda istället för en metallbaserad 
kemikalie som PAC är. I dagsläget finns dock ingen produkt på marknaden som har en 
hållbarhet längre än tre månader, samt att cellulosa endast provats i ett fåtal länder vilket gör 
det svårt att använda på en global marknad. Man har därför valt att avvakta men hoppas att 
det i framtiden utvecklas en konkurrenskraftig flockningskemikalie baserad på cellulosa. 
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1.6 Systemet 

Under denna rubrik redogörs för de komponenter som förutom själva länsvattenseparatorn 
är en del av processen. Dirtybilgetanken och sludgetanken är komponenter som måste finnas 
för att kunna köra länsvattenseparatorn och dessa var även en del av den gamla separatorns 
system. Resterande komponenter installerades samtidigt som Marinfloc AB:s 
länsvattenseparator och bidrar till en effektivare, samt säkrare drift av anläggningen. 
 
För följande text, om systemets olika komponenter, är informationen hämtad från Marinfloc 
AB:s användarmanual för länsvattenseparatorn som beskrivs i avsnitt 1.4.2. Det går även att 
läsa om komponenterna på Marinfloc AB:s hemsida (Marinfloc AB, 2014). 

 

1.6.1 Dirtybilgetanken  

Dirtybilgetanken fungerar som uppsamlingstank av länsvattnet. Där hamnar förutom de 
förutsägbara flödena, som nämns under rubrik 1.3 Länsvatten, också det vatten som pumpas 
upp från fartygets olika länsgropar. Det innebär att innehållet i dirtybilgetanken är en 
blandning av olja, vatten, kemikalier och fasta pariklar m.m.  
 
Anledningarna till att man använder sig av en uppsamlingstank är att man vill få en större 
lagringskapacitet av länsvatten, samt underlätta separeringen genom att länsvattnet settlas i 
tanken, vätskor med olika densitet skiktas och lägger sig i olika lager. Att samla länsvattnet i 
en tank istället för utspritt i fartygets olika länsgropar eller köl förenklar också vid de tillfällen 
man av någon anledning behöver köra iland länsvattnet, exempelvis vid längre stillaliggande 
eller trasig länsvattenseparator. 
 

1.6.2  Settlingstank 

Eftersom dirtybilgetanken ofta innehåller mycket länsvatten och kanske är placerad så att den 
ligger mot fartygsskrovet eller i dubbelbotten, kan det vara kostsamt att värma upp 
länsvattnet till rätt temperatur. Beroende på vilken temperatur havet har blir den kylande 
effekten på tanken olika, detta gör att det kan gå åt mycket energi till värmning. 
Dirtybilgetanken har också ofta dimensioner som gör den direkt olämplig för settling av 
länsvatten, det vill säga låg med stor area, vilket gör att länsvattnet skvalpar runt i tanken när 
fartyget rör sig. 
 
För att komma runt detta problem kan man installera en settlingstank. Denna typ av tank är 
mindre och är dimensionerad med hänsyn till länsvattenseparatorn. Det vill säga att tanken är 
hög, smal och dess storlek är anpassad till länsvattenseparatorns kapacitet. Den placeras i 
närheten av länsvattenseparatorn, bort från fartygets skrov. Genom att värma en mindre 
mängd länsvatten i settlingstanken, minskas energiåtgången vid uppvärmningen, samt att 
mindre energi går åt att hålla temperaturen när kyleffekten från havet försvunnit. 
Temperaturen tillsammans med tankens anpassade dimensioner gör settlingen effektivare 
och snabbare.     
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1.6.3 Whitebox 

Whiteboxen är i grunden ett låsbart skåp innehållande komponenter som inte manuellt får 
manövreras eller manipuleras under drift. De komponenter som sitter placerade inuti 
Whiteboxen är PPM-mätare, trevägsventil och flödesmätare.  
 
PPM-mätaren mäter kontinuerligt oljeinnehållet i det renade länsvattnet i PPM= Parts Per 
million (miljontedelar). Gränsen för att få pumpa länsvattnet överbord är 15 PPM. Om 
oljehalten i vattnet understiger 15 PPM är länsvattnet godkänt, trevägsventilen skiftar läge 
och vattnet kan pumpas överbord eller till en cleanbilgetank.  
 
Trevägsventilen är alltså den ventil som bestämmer vart länsvattnet ska pumpas. Om 
länsvattnet inte godkänns ändrar ventilen inte läge utan leder istället vattnet tillbaka till 
dirtybilgetanken. För att trevägsventilen ska skifta läge och köra vattnet överbord, krävs att 
PPM-mätaren får ett kontinuerligt länsvattenflöde på 0,5l/min till 1l/min, länsvattnets 
oljehalt inte överstiger 15 PPM och att dörren till Whiteboxen är stängd. 
 
 Det sista länsvattnet ska passera innan det lämnar Whiteboxen är en flödesmätare som 
mäter mängden vatten som pumpas överbord i l/h. 
 

1.6.4 Recorder 

Recorderns uppgift är att kontinuerligt övervaka processen och spara den information som 
kontrolleras. Recordern övervakar när anläggningen är i drift, mängden vatten som pumpas 
överbord, vilken oljehalt länsvattnet har, fartygets position och tidpunkt. Den inspelade 
informationen kan sedan visas för tillverkaren, Transportstyrelsen, Kustbevakningen med 
flera. Detta är ett bra och tillförlitligt sätt att kunna bevisa att fartyget inte släppt ut något 
oljehaltigt vatten via länsvattenseparatorn.      
 

1.6.5 Cleanbilgetank 

Som tidigare nämnts kan man leda det renade vattnet till en cleanbilgetank. Detta möjliggör 
att köra länsvattenseparatorn i en otillåten zon, till kaj eller vid funktionstest av PPM-
mätaren, utan att pumpa vattnet överbord. Vattnet kan sedan pumpas ut vid ett senare 
tillfälle, betydligt snabbare än vad länsvattenseparatorn klarar av, eftersom reningen redan är 
klar.   
 
För att länsvattnet ska kunna ledas till cleanbilgetanken krävs att det klarar 15 PPM så att 
trevägsventilen skiftar läge. För att inte leda länsvattnet genom flödesmätaren och på så vis 
bli registrerat av recorden som pumpat överbord, stängs ventilen ut från Whiteboxen och det 
renade länsvattnet tas istället ut mellan trevägsventilen och flödesmätaren för att sedan 
hamna i cleanbilgetanken.  
 
Eftersom länsvattnet redan passerat genom länsvattenseparator och PPM-mätaren är det 
godkänt för att pumpas överbord. För att pumpa det renade länsvattnet överbord används en 
separat pump som endast används för cleanbilgetankens vatten. När det rena vattnet sedan 
ska pumpas överbord, körs vattnet återigen genom Whiteboxen, för att säkerställa att det 
fortfarande är rent nog och att det blir registrerat i Recordern. 
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1.6.6 Sludgetank 

I sludgetanken hamnar all den oljan som blivit bortseparerad från länsvattenseparatorn. Till 
sludgetanken pumpas även olja från exempelvis oljebyten på motorer och andra 
maskinrumskomponenter. Innehållet i sludgetanken ska vara i stort sett fritt från vatten och 
redo för vidare destruering iland eller ombord.   

 

1.6.7 Bridge control 

Bridge control är en övervaknings- och kontroll-panel som monterades på bryggan. På 
panelen kan besättningen på bryggan se om anläggningen är drift, oljehalten och mängden 
vatten som går överbord. Den är också utrustad med en brytare som avbryter körningen 
överbord. Om någon ur besättningen på bryggan av någon anledning vrider om brytaren, 
skiftar Whiteboxens trevägsventil, och inget länsvatten pumpas överbord.  
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2 Métod 

2.1 Installationsunderlag 

Den nya anläggningen från Marinfloc AB, en CD 0.25 som kan processa 250 liter länsvatten 
per timme, som har installerats ombord på Calmare Nyckel är en begagnad anläggning som 
tidigare används av Marinfloc AB i utbildningssyfte, men som nu har leasats av 
Sjöfartshögskolan i Kalmar. För framtagandet av installationsunderlag var därför ett besök 
hos Marinfloc AB i Varekil nödvändigt för kontroll och uppmätning av utrustningen. Därefter 
fortsatte arbetet ombord på Calmare Nyckel med att planera för borttagning av den gamla 
utrustningen, samt placering och installation av den nya. När förutsättningarna för 
borttagning och installation var klara påbörjades arbetet med att göra ritningar och 
instruktioner för arbetes genomförande och offertunderlag. 
 
Instruktioner skrevs baserat på de slutsatser som framkommit vid planeringarna ombord på 
Calmare Nyckel, samt besöket hos Marinfloc AB i Varekil. Instruktionerna redogjorde för 
borttagning av den gamla separatorn (elektrisk urkoppling, borttagning av rör och utrustning, 
samt färdväg ut ur maskinrummet), installation av den nya anläggningen (funktion, placering, 
rördragning, elektrisk inkoppling, samt färdväg ner till maskinrummet). Ritningar tillverkades i 
ritningsprogrammet Microsoft Visio, enligt svensk ritningsstandard, med stöd av boken 
Konstruktionsteknik (Lilja, Olsson, & Wickström, 2011). Därefter kalkylerades materialåtgång 
baserat på underlaget, samt uppmätning ombord på Calmare Nyckel. Slutligen 
sammanställdes de manualer som redogör för nya anläggningens drift och skötsel, som 
levererades tillsammans med anläggningen från Marinfloc AB, med det framtagna 
installationsunderlaget, för förvaring.     

2.2 Vattenanalys 

När proverna togs, kördes anläggningarna internt i fartyget. Inget länsvatten gick överbord. 

 
Först togs proverna på den gamla länsvattenseparatorn. Separatorn startades och när 
kontinuerlig drift uppnåtts fylldes 5 provflaskor med länsvatten från separatorns suglina. 
Därefter kördes separatorn i 5 minuter, så att samma vatten som provades på separatorns 
suglina, hann passera igenom processen och komma ut på separatorns trycklina. Ytterligare 5 
provflaskor fylldes med det renade länsvattnet från separatorns trycklina. 
 
Efter att den nya anläggningen från Marinfloc AB blivit installerad och driftsatt ombord på 
Calmare Nyckel togs prover från denna enligt samma förutsättningar. Anläggningen startades 
och 5 provflaskor fylldes med länsvatten från anläggningens settlingstankar, vid inloppet från 
dirtybilgetanken. Anläggningen kördes sedan i 90 minuter, så att samma vatten hann passera 
hela anläggningen och komma ut i trycklinan till cleanbilgetanken. 5 provflaskor fylldes med 
det renade länsvattnet från trycklinan till cleanbilgetanken.  
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Proverna för både den gamla och den nya separatorn skickades omedelbart efter respektive 
provtagning till ett oberoende auktoriserat laboratorium för analysering av oljehalt, samt ett 
antal olika tungmetaller. Det var Marinfloc AB som beställde analyserna och valde vilka 
ämnen som skulle ingå i analysen. Enligt Marinfloc AB valdes ämnena baserat på att de är de 
vanligast förekommande metallerna i reningsverk iland och vanligast förekommande i 
länsvattnet ombord på fartyg. De testade metallerna anses också vara bland de farligaste för 
naturen.  
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3 Résultat 

3.1 Installation och Installationsunderlag 

Tanken från början var att den nya anläggningen skulle placeras i maskinrummet, på samma 
ställe där den redan befintliga länsvattenseparatorn stod placerad. Det var också planerat att 
en Whitebox och Recorder skulle placeras i närområdet till anläggningen. Cleanbilgetanken 
skulle placeras i underhållslaboratoriet, ett laborationsrum för om maskinrummet, där 
dirtybilgetanken redan fanns monterad.  
 
Vid uppmätning av den nya anläggningen konstaterades det att utrustningen skulle kunna få 
plats på samma ställe som den gamla länsvattenseparatorn, men att det skulle bli svårt att 
utföra underhåll och undervisning. Eftersom den nya anläggningen var betydligt mer 
skrymmande, skulle det också försvåra åtkomligheten för de redan närliggande befintliga 
maskinrumskomponenterna. Därför beslutades det att all den nya utrustningen skulle 
placeras i underhållslaboratoriet. 
 
När det uppdagades vid besöket hos Marinfloc AB att anläggningen skulle placeras i 
underhållslaboratoriet och att det där fanns gått om utrymme, ville de att två stycken 
settlingstankar samt en fyllningspump med tillhörande manöverskåp, också skulle installeras. 
Detta medförde att ytterligare stativ behövde konstrueras och ytterligare rördragning 
krävdes, men avvärjde problematiken med värmning i dirtybilgetanken eftersom värmare 
redan var monterade i vardera settlingstank.   
 
Det färdigställda installationsunderlaget innehållande installationsbeskrivningar och ritningar 
skickades in till uppdragsgivaren och en upphandling påbörjades. Offerten gick till två lokala 
företag som kunde sköta entreprenaden för hela installationen, rördragning, elinstallation 
och svetsningsarbeten. Detta för att slippa anlita olika företag till de olika uppdragen. Det 
bokades tid med båda företagen separat ombord på Calmare Nyckel för rundvisning och 
informering om vad anläggningen gör, var komponenterna skulle placeras, hur de nya rören 
skulle dras samt hur det nya rörsystemet skulle kopplas samman med kvarvarande delar av 
det gamla rörsystemet. Upphandlingen, prisförhandlingen samt vilket företag som skulle få 
uppdraget sköttes tillfullo av uppdragsgivaren. 
 
Under driftsättningen av anläggningen i samråd med Marinfloc AB framkom det en del missar 
som gjorts i installationsunderlaget och av företaget som skötte installationen.  
 
I installationsunderlaget framgick det inte att ventilen till backspolningsvattnet skulle vara av 
nålventiltyp utan var ritad som kulventilstyp, detta medförde stora svårigheter att reglera 
flödet på backspolningsvattnet, vilket var nödvändigt att kunna göra för att förhindra att 
spola ur filtermassan ur filtrena. P&ID saknades till backspolningsvattnet för PPM mätaren i 
Whiteboxen och därför blev det inte draget några rör till detta. I ritningen för 
cleanbilgetanken saknades det anslutningar i tanksidan för montering av synglas. Dessa saker 
åtgärdades senare av installationsföretaget som tilläggsarbeten. Ett annat fel som 
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uppdagades var att hög och låg nivå givarna i cleanbilgetanken inte fungerade tillsammans 
med magnetiskt material. Detta löstes genom att anslutningarna i tanken gjordes större så att 
en mässingsmuff kunde placeras mellan givare och tank. Detta var ett problem som var 
oförutsägbart eftersom det inte framgick på leverantörens hemsida eller i medföljande 
produktblad att givarna inte fungerade tillsammans med magnetiska material.  
 
När anläggningen spänningssattes för första gången, löste flertalet säkringar ut. Det visade sig 
att tillskillnad från vad installationsunderlaget visade, vilket var att Recordern skulle ha en 
separat matning, hade installationsföretaget tagit matningen till Recordern från Whiteboxen. 
Den extra belastningen var mer än säkringarna klarade av. Det är dessutom Recorderns 
uppgift att övervaka anläggningen, om då anläggningens säkringar löser ut, skall recorden 
fortfarande fungera, läsa av och spara den informationen. Efter att en separat matning 
dragits var problemet löst. 
 
Vid första provkörningen av anläggningen ville den inte starta processen. Efter timmar av 
felsökande hittades en felkopplad kabel i länsvattenseparatorn manöverskåp. När 
installationsföretaget hade kopplat in givarna från cleanbilgetanken och sludgetanken, hade 
en kabel råkat komma i fel plint, vilket gjorde att länsvattenseparatorns PLC inte hade någon 
spänning att lägga ut på sina givare. När kabeln flyttades, startade anläggningen och allt 
fungerade som det var tänkt. 
   
Resultatet efter att de ovanstående felen blivit åtgärdade är att Calmare Nyckel utrustats 
med ett fullt fungerande, toppmodernt länsvattensystem. Att hela anläggningen hamnade i 
underhållslaboratoriet blev i slutändan mycket bra. Det ger en fullständig överblick över hela 
systemet, lätt att följa vart rören tar vägen och gott om plats att genomföra laborationer för 
studenter. 

 

3.2 Vattenanalys 

Analyssvaret från den gamla separatorn visade sig inte vara tillräckligt pålitligt. Detta på 
grund av stora svårigheter att få separatorn att fungera tillfredställande, samt dålig planering 
inför provtagningen. Förhoppningen var att den skulle gå kontinuerligt i minst fem minuter så 
att samma vatten som sögs upp från länsgroparna skulle renas och återkomma renat på 
trycksidan. Separatorn fungerade i intervaller om 20 sekunder för att sedan starta en 
backspolningssekvens. För att lösa detta problem byttes först sugställe till sludgetanken. 
Sludegtanken som endast innehöll olja som legat kvar på botten fylldes till ca hälften med 
varmt vatten för att på så sätt ”tillverka” länsvatten som höll en högre temperatur än det som 
fanns i länsgroparna. Temperaturen är avgörande för separering av olja, när varmvatten 
fylldes i sludgetanken nådde temperaturen 24 °C i stället för 4 °C som temperaturen var i 
länsgroparna. 24 °C var fortfarande för lågt, men det fick helt enkelt duga. Någon annan 
möjlighet att kunna värma tanken fanns inte installerad eller möjlighet att installera tillfälligt 
inför provtagningen.  
 
När försöket att få anläggningen att fungera med det nya länsvattnet fortsatte, larmade PPM-
mätaren på för hög oljehalt i vattnet, denna kopplades då direkt till färskvatten för att se om 
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det gick att få något vatten igenom separatorn. Efter att PPM-mätaren manipulerats, larmade 
separatorn på oljeavkänningselektroderna. Efter flertalet försök att backspola och få 
separatorn att fungera som tänkt kopplades oljeavkänningselektroderna bort. Därefter kunde 
separatorn köras och proverna tas. I och med dessa åtgärder har alla funktioner tagits bort 
och vattnet skulle nu bara pumpas igenom separatorn och dess process utan möjlighet att 
veta när den ska backspola eller möjlighet att känna av oljehalten i vattnet.  
   
På grund av dessa modifikationer har separatorn inte körts korrekt och därför blir inte 
analyssvaret trovärdigt. Detta syns även i analysen med avseende på innehållet av 
tungmetaller, som var högre efter än innan, detta tyder på att det inte är samma vatten som 
proverna tagits på. I övrigt var resultaten oförändrat eller en obetydlig skillnad. På grund av 
att provtagningen blev så misslyckad har vi valt att inte ta hänsyn till denna i någon 
jämförelse mellan provtagningarna från den gamla anläggningen och den nya anläggningen. 
Vattenanalysen från den gamla anläggningen finns i bilaga 3. 
 
Resultatet för provtagningen av den gamla separatorn, blir att separatorn i det skick den var i, 
samt avsaknaden av möjlighet att värma länsvattnet, gjorde separatorn helt obrukbar och 
valet att installera en ny modern anläggning var det enda rätta. 
 
Provtagningen för den nya anläggningen gick precis som det var tänkt, vilket resulterade i en 
betydligt mer lyckad provtagning än den som gjordes på den gamla separatorn.  
 
Efter att anläggningen driftsatts togs föreprovet från settlingstankarnas provkikar. Därefter 
kördes anläggningen i 90 minuter, för att sedan tappa upp efterprovet, som togs från 
rörmynningen från Whiteboxen precis innan det rann ner i cleanbilgetanken.  
 
I vattenanalysen testades oljehalt, pH-värde samt tungmetallerna bly, kadmium, koppar, 
krom, kvicksilver, nickel, zink och järn. Resultaten var goda och utöver att oljehalten i vattnet 
hade sjunkit från 25 PPM till 1,3 PPM hade metallerna som nämnts ovan sjunkit enligt 
tabellen, tabell 1, nedan. 
 

Ämne: Före separering: Efter separering: Minskning % 

Oljehalt 25 mg/l 1,3 mg/l 94,8 % 

Bly 110 µg/l 1,6 µg/l 98,55 % 

Kadmium 0,64 µg/l 0,049 µg/l 92,34 % 

Koppar 270 µg/l 17 µg/l 93,70 % 

Krom 3,1 µg/l < 0,5 µg/l 83,87 % 

Kvicksilver 0,74 µg/l < 0,1 µg/l 86,49 % 

Nickel 130 µg/l 39 µg/l 70,00 % 

Zink 7500 µg/l 2200 µg/l 70,67 % 

Järn 19 mg/l < 0,02 mg/l 99,89 % 
Tabell 1. Procentuell minskning av olja och tungmetaller efter separering genom Marinfloc AB:s anläggning.  

 
Analysen visar att den nya anläggningen inta bara skiljer oljan från vattnet utan även större 
delen av de testade tungmetallerna. Den fullständiga analysen för nya anläggningen finns i 
bilaga 4.   
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Den gamla separatorn bygger på gravitation och densitetsskillnaden mellan olja och vatten. 
Den har ingen möjlighet att bryta oljeemulsioner eller separera bort tungmetaller. För att 
kunna bryta en oljeemulsion och binda tungmetaller finns i praktiken bara två metoder. Den 
ena är metoden som Marinfloc AB använder sig av, flockning, den andra är genom 
hyperfiltrering, typ omvänd osmos. Försök har gjorts att använda hyperfiltrering på en del 
applikationer men problemet är att filtren inte klarar olja, vilket gör att filtren blockeras och 
behöver bytas ofta med resultat att kostnaden blir för hög.  
 
Att rena länsvattnet genom flockning blir därför den enda reella lösningen för att urskilja 
tungmetaller från länsvattnet. Som analyssvaret visar urskiljar Marinfloc AB:s 
länsvattenseparator effektivt både olja och tungmetaller från länsvattnet.  
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4 Diskussion & Slutsats 

Utifrån det uppdrag som presenteras i projektdirektivet togs metodiken fram i detta uppdrag. 
Uppdragstagarna i samråd med handledare beslutade att fortast möjligt mäta upp den gamla 
länsvattenseparatorn och utrymmet runtomkring för att senare resa till Marinfloc AB i Varekil 
och mäta upp den nya anläggningens komponenter. Detta visade sig vara av största vikt i 
projektet, eftersom vid besöket konstaterades att delar av den nya anläggningen teoretiskt 
skulle få plats på samma ställe men skulle försvåra undervisning samt underhåll. Detta är 
anledningen till att hela anläggningen slutligen placerades i underhållslaboratoriet. Det föll sig 
därför naturligt att vänta med att göra installationsunderlaget, som senare kom att bli 
offertunderlag till externa företag, tills placeringen var bestämd och godkänd av Calmare 
Nyckels tekniska chef. Installationsunderlaget finns i bilaga 2. 

 
Uppdragstagarna tycker att tillvägagåendet med framtagandet av 
installationsunderlaget/offertunderlaget som presenteras i metodkapitlet var det mest 
praktiska. Instruktionsbok och produktspecifikationer fick vi direkt av Marinfloc AB vid 
besöket hos dem. Dessa var redan klara och överlämnades i sitt ursprungsutförande till 
uppdragsgivaren.  
 
Vattenproverna som togs från den gamla separatorn var som nämnt tidigare inte användbara, 
detta på grund av svårigheterna med att få separatorn att fungera som det var tänkt. 
Eftersom viktiga komponenter på den kopplades ur samt att separatorn inte var i drift 
tillräckligt länge kan vi inte använda oss av provsvaret från denna. Det framgår i 
provrapporten att värdena på det utgående vattnet, alltså det vatten som redan passerat 
igenom processen, var högre än det ingående vattnet. Vi har valt att bifoga provrapporten i 
bilaga 3 för att kunna visa att den inte är pålitlig. Eftersom proverna var tvungna att tas innan 
separatorn plockades bort och kasserades togs dessa i november månad, 
vattentemperaturen var således låg. Då det krävs uppvärmning för att skilja olja från vatten 
med denna typ av separator fann vi ingen annan utväg än att manipulera separatorn att tro 
att vattnet var rent, detta kom att visa sig i provrapporten. Nu kördes separatorn endast 
internt i fartyget och inget vatten kom överbord, men vi vill poängtera att om så hade skett 
skulle det vara straffbart, man får inte manipulera en länsvattenseparator på något sätt och 
köra ut vattnet i havet. (Marpol)  
 
Misslyckandet med den första provtagningen medförde att planeringen inför testkörandet 
och provtagningen av den nya anläggningen var bättre, det fanns också redan från början 
bättre möjligheter att ta proverna. Provet före separatorn togs direkt från settlingstankarna, 
där det redan fanns flertalet provkikar för att just kunna tappa upp prover. Detta blev därför 
ett givet ställe att ta vårt prov på. Provet efter separatorn togs inuti cleanbilgetanken i 
rörmynningen, samma rör som kommer från Whiteboxen just för att det var det mest 
praktiska stället. 
 
Resultatet av provtagningen på nya anläggningen, bilaga 4, visar att projektet var lyckat med 
avseende på rening av länsvatten. I tabellen i resultatkapitlet ser man att merparten av 
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metallerna har sjunkit med över 80 procentenheter. Detta är i sig ett bra resultat men 
eftersom vi inte har något att jämföra med säger det inte mycket mer än att anläggningen 
klarat av att reducera merparten av metallerna samt oljehalten ur länsvattnet. 
 
Avslutningsvis blev installationen över vår egen förväntan, genom att Calmare Nyckel i 
slutändan blivit utrustad med ett fullt fungerande, toppmodernt länsvattenreningssystem. Att 
länsvattensparatorn med tillhörande övrig utrustning, som tankar och Whitebox, placerades 
intill varandra tror vi kommer gynna den undervisning och laborationer som troligen kommer 
utföras med utrustningen. Inte bara för allt står samlat och det är lätt att följa rören utan att 
det finns även gott om plats runtomkring. Angående cleanbilgetanken, kunde den varit större 
med tanke på att fartyget mestadels ligger i hamn. Detta blir ett problem först när 
cleanbilgetanken är full och behöver tömmas, eftersom fartyget måste vara i drift för att få 
tömma tanken överbord. Det går att pumpa tillbaka innehållet till dirtybilgetanken och köra 
iland innehållet men då försvinner hela tankens syfte. Den är dock ändå användbar i 
utbildningssyfte. Ett alternativ skulle kunna vara att man bygger en tank till och har två 
stycken cleanbilgetankar.  
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