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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har utförts hos Metso Panelboard AB i Sundsvall. Arbetet pågick 
under 10 veckor med start i slutet av februari 2007. 

Metso Panelboard är en av de ledande leverantörerna av kompletta system, enskilda maskiner, 
experttjänster och eftermarknadsservice för fiberskivindustrin. 

I uppgiften ingick det att bygga upp en 3D-modell av en torkcyklon i CAD-programmet1 
Pro/ENGINEER. En torkcyklon är den del av processen för tillverkning av fiberskivor där 
träfibrerna torkas. I dagsläget tar det cirka två veckor att rita upp en torkcyklon. Genom att 
bygga upp en 3D-modell av den som enkelt ska kunna genereras till olika storlekar är 
förhoppningen att det ska hjälpa till att minska rittiden till ca 20 timmar samt öka kvaliteten 
på arbetet. 

Den här rapporten innehåller den grundläggande teorin bakom tillverkning av fiberskivor med 
fokus på torkcyklonens funktion samt en sammanfattning hur arbetet har utförts med utförliga 
konstruktionsbeskrivningar av cyklonens detaljer så uppdragsgivaren lätt skall kunna ta vid 
där det här arbetet slutar. 

                                                 
1 Computer Aided Design 
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Abstract 

This Bachelor of Science thesis was carried out at Metso Panelboard AB, located in 
Sundsvall, Sweden. The work lasted for 10 weeks and began at the end of February 2007.  

Metso Panelboard is one of the leading suppliers of complete lines, single machines, 
engineering knowledge and after-market services to the fibreboard industries. 

The task involved building a 3D-model of a dryer cyclone in the CAD-program 
Pro/ENGINEER. A dryer cyclone is the part where the tree fibres are dried in the process of 
manufacturing fibreboards. Currently, it takes about two weeks to draw a dryer cyclone. By 
creating a 3D-model of it, which should have the functionality to be generated to different 
sizes, the goal is to decrease the drawing time to about 20 hours and to increase the quality of 
the work. 

This report includes the fundamental theories behind the manufacturing of fibreboards with 
focus on the dryer cyclone. It also describes how the work was carried out with detailed 
design descriptions of the cyclone’s different parts so engineers at Metso easily can take over 
where this work ended. 
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Förord 

Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete utfört hos Metso Panelboard AB i 
Sundsvall. Examensarbetet är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen i 
maskinteknik vid Högskolan i Borås och omfattar 10 poäng.  

Det har varit ett mycket intressant och givande arbete och har resulterat i en djupare förståelse 
för konstruktion och ökade kunskaper av CAD-programmet Pro/ENGINEER. 

Ett stort tack till Metso Panelboard och handledare Jan Hamrin som har givit mig den här 
möjligheten att utföra det här examensarbetet. Jag vill även rikta ett extra tack till Tobias 
Eriksson samt alla andra berörda för all den hjälp och stöd jag har fått under arbetets gång.  
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1. Introduktion 

Metso Panelboard är en av de ledande leverantörerna av kompletta system, enskilda maskiner, 
experttjänster och eftermarknadsservice för fiberskivindustrin. 

Metso Panelboard ingår i Metsos företagsverksamhet Metso Paper. Metso Panelboard i sin tur 
består av tre divisioner; Fiberboard, Particleboard samt Press & Energy. I Sundsvall, där det 
här arbetet utfördes, ligger avdelningen för Fiberboard. 

1.1 Bakgrund 

En torkcyklon är den del av processen vid tillverkning av MDF-skivor2 där träfibrerna torkas. 

I dagsläget tar det cirka två veckor att rita upp en torkcyklon. Genom att bygga upp en 3D-
modell som ska ligga till grund för framtagande av nya sammanställningsritningar är 
målsättningen att det ska hjälpa till att minska rittiden till ca 20 timmar samt öka kvaliteten på 
arbetet. 

1.2 Uppgift 

Uppgiften består i att med hjälp av existerande ritningar skapa en DCB-cyklon3 i CAD-
programmet Pro/ENGINEER Wildfire. 

Den färdiga modellen ska kunna genereras till alla nu existerande storlekar, som har en 
diameter från 3,5 meter till 6,5 meter mätt över cyklonens cylindriska del, samt nya planerade 
storlekar som mäter upp till och med 8,5 meter i diameter. 

                                                 
2 Medium Density Fibreboard 

3 Dryer Cyclone version B 
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2. Teori 

I det här kapitlet kommer den grundläggande teorin för framställning av MDF-skivor 
presenteras, med speciellt fokus på torkcyklonen och dess funktion. 

2.1 Medium Density Fibreboard 

MDF är ett träbaserat kompositmaterial som består av en blandning av träfiber, vax och lim 
som formas till en skiva under hög temperatur och tryck. För att en fiberskiva skall klassas 
som en MDF-skiva så krävs det att den har en densitet högre än 450 kg/m3 och en 
fuktighetsgrad lägre än 20 % under tillverkningsprocessen. 

MDF är ett mycket vanligt förekommande material inom möbel- och trävaruindustrin.  

De vanligaste typerna är: 

• Standard (> 650, < 800 kg/m3) 

• High Density (≥ 800 kg/m3) 

• Light Board (< 650 kg/m3) 

• Ultra Light (< 550 kg/m3)  

 

Det finns standarder för att identifiera skivornas olika egenskaper och särdrag,  
EN 622-1:1997 och 622-5:1997 i Europa och ANSI 208.2-2002 i Nordamerika. Egenskaperna 
som bland annat mäts är: 

• Invändig brytbarhet (N/mm2) – Ger information om hur stora påfrestningar skivan 
klarar innan den bryts. 

• Böjbarhet (N/mm2) – Ger information om hur böjbar skivan är.  

• Tänjbarhet (N/mm2) – Ger information on tänjbar skivan är. 

• E1 & E2 (E0) (mg/100g) – Ger information om mängden formaldehyd i skivan. 

• Svällande i tjocklek/24 h – Ger information om hur mycket skivan sväller i vatten under 
ett dygn. 

• Skruvhantering– Ger information om hur skivan klarar av att hantera skruvar. 

• Ytegenskaper – Ger information hur stora påfrestningar skivans yta klarar av.  
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2.2 Tillverkningsprocessen 

 

 

 

Huvudprocesserna för tillverkning av MDF-skivor – från råmaterial till slutprodukt – är: 

• Avbarkning – I den här processen tas barken bort från stammen i en roterande 
barktrumma. Det är nödvändigt att ta bort barken för att försäkra sig om högsta 
möjliga uniformitet av träfiber, textur och färg. 

• Sållning – Träflisen filtreras för att separera de från över- och underdimensionerade 
delar. De underdimensionerade delarna används som bränsle för kokaren medan de 
överdimensionerade flisas upp till mindre partiklar för återanvändning. Flis lämpliga 
för produktion transporteras vidare till torrförvaring redo för att sållas. 

• Malning – Flisen förvärms i flera minuter för att sedan kokas under tryck i defibratorn. 
Den mjuka och uppvärmda flisen mals sedan mellan två stora roterande skivor som 
mekanisk separerar knippen av träfiber till individuella fibrer. De malda träfibrerna är 
vid det här skedet av processen tunt som ett hårstrå och endast ett par millimetrar 
långa. 

• Tillsättning av vax & lim – Under malningsprocessen pumpas paraffinvax in för att 
blandas med fibrerna. Efteråt, vid utblåset av defibratorn adderas lim (vanligtvis 
formaldehyd) utspätt med vatten med blandningen av träfiber och vax.  

 

Figur 1 – Process för tillverkning av MDF-skivor 
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• Torkning – Blandningen av träfiber, vax och lim transporteras vidare i hög hastighet 
genom ett uppvärmt kanalsystem. I slutet av kanalsystemet separeras fibrerna från 
vattenångan i en torkcyklon. 

• Fiberrening – Innan de torkade fibrerna skickas vidare till formingspressen passerar de 
genom ett filter för att sortera och ta bort överdimensionerad fibermassa eller annat 
material som kan resultera i en reducerad kvalitet av slutprodukten. 

• Formning & förpress – De torkade fibrerna placeras sedan på ett transportband som för 
den genom en formningsmaskin. Fibermattan förpressas sedan mellan två band som 
reducerar tjockleken nämnvärt. Efteråt trimmas kanterna på överflödigt material innan 
den transporteras vidare till huvudpressen. 

• Press – Fibermattan skickas vidare in till bandpressen av stål som opererar under högt 
tryck och temperatur. Matningshastigheten varierar från ca 5 meter per minut för de 
tjockare skivorna (18 mm) till 45 meter per minut för de tunnare skivorna (2,5 mm). 

• Efterhantering – Efter pressen kapas mattan i lämpliga längder och kyls ner i en 
roterande kylningsenhet. Efter att skivorna kylts ner kapas de till deras slutgiltiga 
dimensioner och lagras ett antal dagar innan de slipas. Anledningen att de inte slipas 
direkt är för att försäkra sig om att skivorna härdas tillräckligt och fuktighetsgraden 
blir jämt fördelade genom skivorna. Slutligen, efter att skivorna härdas sandslipas de 
för att få en jämn yta och exakta toleranser. 
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2.3 Torkcyklon 

 

Figur 2 - Torkningsprocessen 

 

Torkcyklonen till utseendet är cylindriskt, med en nedre del format likt en kona. Träfibrerna 
färdas genom ett kanalsystem i en hastighet runt 25m/s då de äntrar cyklonens övre del (figur 
2). Väl inne i cyklonen pressas fibrerna med hjälp av centrifugalkraften mot cyklonens 
innerväggar och transporteras i en neråtgående spiral (figur 3) mot slussmataren för vidare 
hantering av fibrerna. Samtidigt som fibrerna transporteras nedåt stiger den varma luften och 
vattenångan upp genom centralkroppen och vidare ut genom skorstenen.  

Det finns ett antal olika torkningssystem. De som system som finns är: 

• Enstegs fibertork 

- Enkel kontroll av processen 

- Låga huvudsakliga kostnader. 

• Tvåstegs fibertork  

- Bra kontroll av fuktighetsgraden  

- Mildare torkningsprocess 

• Tvåstegs fibertork med retursystem (RAS – Return Air System) 

- Hög energieffektivitet 
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- Lägre emissioner 

 

Figur 3 – Fibrernas färd genom torkcyklonen 

 

Torkningen av träfibrerna framgår som en relativt enkel process. Efter att fibrerna från 
defibratorn skickas in i ett kanalsystem innehållande varmluft erhålls den energi som krävs 
för att förånga det bundna vattnet i fibrerna. 

Verkligheten är den här processen är förhållandevis komplex därför att slutpunkten av 
torkningen inte är det lägsta fuktighetsgraden som kan uppnås och det är nödvändigt att 
stoppa torkningsprocessen vid den tidpunkt då fuktighetsgraden är i jämviktsläge. Fibrernas 
fuktighetsgrad strävar efter att nå jämviktsläge under tiden den färdas genom cyklonen. 

Mätningar av temperaturen längs torkcyklonen visar att den största skillnaden mellan in- och 
utlopp sker inom 10 meter av fibrernas ingångspunkt. Detta visar att det största energiombytet 
mellan vattenångan och fibrerna uppstår vid den här punkten och den största delen av 
torkningsprocessen har skett. Den återstående delen av torkningsprocessen utgår att nå 
jämviktsläge mellan fibrernas fuktighetsgrad, luftfuktigheten och luftens temperatur.  
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3. Design & konstruktion 

Det här kapitlet innefattar konstruktionslösningarna av torkcyklonens olika komponenter. 
Detta för att uppdragsgivaren lätt ska kunna förstå, hantera och modifiera modellen.  

3.1 Pro/ENGINEER  

Programvaran som har används för att modellera upp de olika komponenterna är 
Pro/ENGINEER Wildfire vilket är ett modernt och kraftfullt CAD-program för 3D-
modellering. 

För att underlätta för nya användare och att lätt kunna förstå existerande produkter och dess 
uppbyggnad finns det hos Metso Panelboard riktlinjer och bestämmelser för användande av 
Pro/ENGINEER. 

Då det slutfärdiga konstruktionen kommer att innehålla många varianter bestämdes det i ett 
tidigt skede att detta kommer att hanteras med hjälp av familjetabeller. Det är en samling av 
detaljer eller montage som är liknande men skiljer sig åt på vissa punkter så som storlek, 
parametrar eller vilka komponenter som ska inkluderas. Alternativet till familjetabeller var 
Pro/PROGRAM, vilket innebär att man programmerar så att modellen kan ändra mått, men då 
det krävs stor förståelse av programmet, både från min sida och framtida användare så det 
beslutades att den metoden inte skulle användas. 

Det två arbetslägen som har används för det här arbetet är detalj- och monteringsläge.  

3.1.1 Detalj 
Varje enskild detalj ritas och modelleras upp i detta läge. Det är det speciellt viktigt att fånga 
modelleringsavsikten för att försäkra sig om att förändringar i modellen medför förutsägbara 
resultat. Viktigt att tänka vilka features som används, i vilken ordning, vilka referenser man 
väljer, samt använda villkor och skapa de mått som sedan ska visas på ritningen – det ska vara 
lätt att förstå modellen och för en annan konstruktör att ta över den. 

3.1.2 Montering 
Monteringen av en produkt eller en del av en produkt sker i detta läge. Viktigt att tänka på är 
hur många varianter som kan bli aktuella och vad som kommer att skilja dem åt, vad som kan 
tänkas variera i framtiden, samt uppdelningen av moduler och referenshantering. Arbetssättet 
kan skilja sig något från produkt till produkt, men rekommenderat är att bygga montagen så 
enkla som möjligt. Det för samma anledning som för detaljläget, att det ska vara lätt att förstå 
för en annan konstruktör. 

3.1.3 Namnhantering 
Samtliga detaljer och monteringar har ett unikt namn som genereras av en nummersnurra. De 
detaljer som består av flera instanser har i enlighet med Metsos bestämmelser en ändelse på 
_01, _02 och så vidare. De monteringar som består av flera instanser har samma ändelse som 
storleken på cyklonen. Monteringarna för stupet och cyklonen som innehåller ytterligare en 
instans har ändelsen som överensstämmer med storleken på slussmataren. Till exempel kan 
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den heta U10051389_530_LAF-160, där U10051389 är det unika namnet, 530 är cyklonens 
storlek och LAF-160 är modellen på slussmataren.  

3.2 Torkcyklon 

Cyklonen består generaliserat av en kona, cylinder, centralkropp, tak, utloppsstup och en 
skorsten (se bilaga A). Det finns två varianter av varje enskild cyklon, en vänster- och en 
högercyklon. Det som skiljer de två åt är på vilken sida fiberinloppet är placerat. 

När varje enskild del av cyklonen har ritats upp har även en designmanual skapats. I den 
officiella rapporten kommer inte mått för känsliga parametrar redovisas för hänsyn till 
uppdragsgivaren.   

    
DCB A B C1 C2 D D1 D2 D3 E F G H mm stöd m2 
350 12400    3500        4 III  
370 13100    3700        4 III  
390 13800    3900        4 III  
410 14600    4100        4 III  
430 15300    4300        4 III  
450 16000    4500        4 III  
470 16700    4700        4 III  
490 17400    4900        4 III  
510 18100    5100        4 III  
530 18800    5300        5 IV  
550 19500    5500        5 IV  
570 20200    5700        5 IV  
590 20900    5900        5 IV  
610 21700    6100        5 IV  
630 22400    6300        5 IV  
650 23100    6500        5 IV  
670 23800    6700        5 IV  
690 24500    6900        5 IV  
710 25200    7100        5 IV  
730 25900    7300        5 IV  
750 26600    7500        5 IV  
770 27300    7700        5 IV  
790 28000    7900        5 IV  
810 28800    8100        5 IV  
830 29500    8300        5 IV  
850 30200    8500        5 IV  

 
 

Tabell 1 – DCB designmaual 
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Konstruktionsarbete är mycket mer än att bara rita i ett CAD-program och förvänta sig goda 
resultat. Det krävs planering och en tidsplan. När ett nytt projekt som detta tar vid är det 
viktigt att ha förutbestämda riktlinjer så som mått, toleranser och monteringsställen. Det som 
har legat till grund för det här arbetet är designmanualen för DCB-cyklonerna (tabell 1) samt 
existerande sammaställningsritningar.  

I designmanualen för DCB-cyklonerna redovisas de mest övergripande parametrarna för 
samtliga storlekar. Noterbart är att storlek 670-850 ej är hållfasthetsberäknade.  

3.2.1 Kona 
Konan är uppdelad i en undre och en övre del (se bilaga B). Den undre konan består av en hel 
del medan den övre består av ett antal likadana delar beroende på cyklonens storlek. Storlek 
350 till 530 är uppdelade i fem delar och de resterande storlekarna är uppdelade i sex delar för 
hanterbarhetens skull. 

  
DCB A B C D flänsar E F G 
350 3500    2   3991  
370 3700    2  4603  
390 3900    2  5231  
410 4100    2  5971  
430 4300    2  6604  
450 4500    2  4834  
470 4700    2  5451  
490 4900    3  6083  
510 5100    3  6755  
530 5300    3  7386  
550 5500    3  8017  
570 5700    3  8623  
590 5900    3  9251  
610 6100    3  10005  
630 6300    3  10635  
650 6500    3  11265  
670 6700    3  8660  
690 6900    3  9290  
710 7100    3  9965  
730 7300    3  10596  
750 7500    3  11226  
770 7700    3  8634  
790 7900    3  9265  
810 8100    3  9991  
830 8300    3  10625  
850 8500    3  11257   

 
Tabell 2 – Designmanual kona 

 

Måtten för parametrarna E till G i tabell 2 endast används som referenser för att få en 
uppfattning hur hög de båda konerna är var för sig då de indirekt påverkas av parametrarna A 
till D.  

Den parameter i tabell 2 som är speciellt intressant för den övre konan är referensmåttet F. En 
enskild detalj bör ej överskrida måtten 12 × 2,3 × 2,3 meter vilket är måtten på en 40 tums 
standardcontainer. Är det inte möjligt är nästa alternativ en container med öppet tak, dock 
ökar transportkostnaderna med upp till fyra gånger så mycket jämfört med standardcontainern 
För att inte längden skall överskrida 12 m så har diametern ökats från 3000 mm till 4000 mm 
från och med storlek 670, samt från 4000 mm till 5000 mm från och med storlek 770. 
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Det kan bli nödvändigt att dela upp den undre konan i ett antal delar likt den övre konan vid 
storlek 770 och uppåt på grund av att diametern då är 5000 mm, alternativt vid storlek 670 då 
diametern är 4000 mm. Detta har inte tagit hänsyn till i detta arbete och modellen består 
därför enbart av en del likt de mindre storlekarna.  

Den övre konan har ett antal stödflänsar för stabilitet och hållfasthet. Avståndet från toppen 
till den första flänsen är 1500 mm för alla storlekar, därefter är avståndet lika stort mellan 
resterande flänsar. Avståndet 1500 mm härstammar från storleken på stödet, så att den ska 
passa in. 

 

 

Figur 4 – Pro/E-modell av konans plåt 

 

Ett exempel på hur konans detaljer har modelleras i Pro/E demonstreras i figur 4. I detta 
specifika exempel är det plåten för konans övre del, DCB-storlek 350. Verktyget revolve har 
använts för att rotera skissen i 72° kring centrumaxeln med en tjocklek på 5 mm. Samma 
villkor, det vill säga konans längd och diametrar har använts för att skapa resterande detaljer. 
Detta för att försäkra sig om att förändringar i modellen med hjälp av familjetabeller medför 
förutsägbara resultat. 

Övriga detaljer som ingår i konan är en inspektionslucka placerad 1000 mm ovanför konans 
botten samt fyra stycken stöd placerad runtom konans i höjd med dess överkant. 
Inspektionsluckans mått är konstanta (600 mm × 400 mm) och varierar inte med konans 
storlek. Av den anledningen beskrivs den inte närmare. Stödet däremot varierar med storleken 
och beskrivs närmare i kapitel 3.2.7. 

3.2.2 Cylinder 
Cylindern är den del där fiberinloppet sitter. När fibrerna äntrar cyklonen sker detta i en 10-
gradig vinkel nedåt i förhållande till det horisontella planet.  
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Cylindern är likt den övre konan uppdelat i fem delar från storlek 350 till 530 samt sex delar 
för storlek 550 och uppåt. Den del där fiberinloppet är placerat skiljer sig dock av förklarliga 
skäl utseendemässigt från de övriga delarna (bilaga C). 

 

  
DCB A B C flänsar D 
350 3500   2 2057 
370 3700   2 2175 
390 3900   2 2292 
410 4100   2 2410 
430 4300   2 2527 
450 4500   3 2645 
470 4700   3 2763 
490 4900   3 2880 
510 5100   3 2998 
530 5300   4 3115 
550 5500   4 2750 
570 5700   4 2850 
590 5900   4 2950 
610 6100   4 3050 
630 6300   4 3150 
650 6500   4 3250 
670 6700   4 3350 
690 6900   4 3450 
710 7100   4 3550 
730 7300   4 3650 
750 7500   4 3750 
770 7700   4 3850 
790 7900   4 3950 
810 8100   4 4050 
830 8300   4 4150 
850 8500   4 4250   

 
Tabell 3 – Designmanual cylinder 

 

Den parameter som kan vara av intresse för cylindern är referensmåttet D i tabell 3 som 
representerar bredden på varje enskild del av cylindern. Likt konan delar cylindern samma 
problematik rörande bredd och längd på de individuella delarna. Plåtdelen för exempel DCB-
storlek 850 har en bredd på 4,25 meter och det kan vara värt att överväga att dela upp 
cylindern i fler än sex delar för den och de andra större storlekarna. Problematiken då är att 
inloppets bredd överskrider plåtens bredd vilket figur 7 illustrerar. 

 

Figur 5 – 7-delad cylinder 

 

Avståndet från cylinderns botten till första stödfläns är 1500 mm, därefter är avståndet lika 
stort mellan resterande n flänsar. Antalet flänsar för den delen där inloppet ligger är lika med 
n-1 flänsar.  
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Figur 6 – Flänsavstånd 

 

Avståndet mellan flänsarna bottnar i att avståndet a i figur 6 ligger så nära kanten av inloppet 
som möjligt utan att överlappa det. 

3.2.3 Centralkropp 
Centralkroppen består av en tub samt en fyllkropp som fixeras inuti tuben i stabiliseringssyfte 
(bilaga D).  

De torra fibrerna färdas i en neråtgående spiral inne i cyklonen medan den varma, fuktiga 
luften stiger i en uppåtgående spiral via centralkroppen och vidare ut genom skorstenen. 
Datorsimuleringar utförda på detta visar att luftströmmen träffar centralkroppen med en 
speciell vinkel vilket återspeglar vinkeln på fyllkroppens vinge.  

  
DCB A B C D E F G H 
350         
370         
390         
410         
430         
450         
470         
490         
510         
530         
550         
570         
590         
610         
630         
650         
670         
690         
710         
730         
750         
770         
790         
810         
830         
850          

 
Tabell 4 – Designmanual centralkropp 
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Parametrarna i tabell 4 baseras helt på den existerande designmanualen och har endast 
kompletterats för storlekarna 670 och uppåt.  

Den detalj som är speciellt intressant här är fyllkroppens vinge. Den är inte helt enkel att 
visualisera på grund av dess förhållandevis komplexa struktur. 

DCB A B C D E F 
350       
370       
390       
410       
430       
450       
470       
490       
510       
530       
550       
570       
590       
610       
630       
650       
670       
690       
710       
730       
750       
770       
790       
810       
830       
850        

 
Tabell 5 – Designmanual vinge 

 

Vingens längd E i tabell 5 har fastställts genom längden på den cylindriska delen av 
fyllkroppen plus en tredjedel av dess övre koniska del. De mått som fastställer den önskvärda 
vinkeln är radien på vingen och längden 1414 mm ovanför vingens nederkant. Efter samtal 
beslutades det att dessa mått ska vara konstanta och oberoende av DCB-storlek för att erhålla 
den relation som ger den önskvärda vinkeln.  

3.2.4 Tak 
Taket består av två till utseendet exakt likadana delar som i sin del består av fem sprängluckor 
som hålls på plats med ett antal fjädrar (bilaga E). Sprängluckorna är en ren säkerhetsåtgärd. 
Istället för att i värsta fall om cyklonen brister eller sväller upp på grund att det har bildats ett 
för stort övertryck inne i den så kommer fjädrarna som håller luckorna på plats ge vika. 
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DCB A B C D 
350 3660   600 
370 3860   600 
390 4060   600 
410 4260   700 
430 4460   700 
450 4660   800 
470 4860   800 
490 5060   900 
510 5260   900 
530 5460   900 
550 5660   1000 
570 5860   1000 
590 6060   1100 
610 6260   1100 
630 6460   1200 
650 6660   1200 
670 6860   1300 
690 7060   1300 
710 7260   1400 
730 7460   1400 
750 7660   1500 
770 7860   1500 
790 8060   1600 
810 8260   1600 
830 8460   1700 
850 8660   1700 

 

 
Tabell 6 – Designmanual tak 

 

Takets inner- och ytterdiameter baseras helt på centralkroppens och cylinderns diametrar, så 
de ligger helt i anslutning till varandra. Placeringen av sprängluckorna (parameter B, tabell 6) 
har motiverats med att ha en så central placering som möjligt utan att de överlappar varandra. 

Tidigare utförda tryckberäkningar har fastställt vilken storlek som är nödvändig på 
sprängluckorna för respektive DCB-storlek. Notera att de preliminära beräkningarna utförda 
för storlek 670-850 visar att luckorna är för stora och överlappar varandra, till exempel visade 
dessa beräkningar att diametern på luckorna vid storlek 850 bör vara 1900 mm men största 
tillåtna storlek enligt tabell 6 visar 1700 mm.  

DCB diameter fjädrar 
350-390 600 7 
410-430 700 10 
450-470 800 12 
490-530 900 16 
550-570 1000 19 
590-610 1100 23 
630-650 1200 27 
670-690 1300 29 
710-730 1400 31 
750-770 1500 34 
790-810 1600 36 
830-850 1700 38   

 
Tabell 7 – Designmanual spränglucka 
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Sprängluckorna ska kunna hantera ett tryck runt 1200 kp/m2 (1 kilopond = 9,81 N) innan 
fjädrarna ger vika. Vid ovan nämnda tryckberäkningar visade det att det skulle behövas 68 
stycken fjädrar för DCB-850, detta är dock en omöjlighet då det endast får plats med ca 38 
stycken (tabell 7). Förslagsvis så bör nya tryckberäkningar utföras med styvare fjädrar för att 
ersätta de existerande vid storlek 670 och uppåt. 

3.2.5 Skorsten 
Skorstenen sitter monterad ovanpå centralkroppen (bilaga G). Beroende på om 
torkningsprocessen består av ett så kallat RAS-system (Return Air System) eller inte sitter ett 
anslutande kanalsystem monterat på toppen av skorstenen för återanvändning av den varma 
luften.   

  
DCB A B C flänsar
350    1 
370    1 
390    1 
410    1 
430    1 
450    1 
470    1 
490    1 
510    1 
530    2 
550    2 
570    2 
590    2 
610    2 
630    2 
650    2 
670    3 
690    3 
710    3 
730    3 
750    3 
770    3 
790    3 
810    3 
830    3 
850    3 

 

 
Tabell 8 – Designmanual skorsten 

 

Höjden på skorstenen ges indirekt av centralkroppens designmanual och är lika med 
centralkroppens övre koniska del, avrundat till närmsta hundratal över.  

Fyra stycken inspektionsluckor är placerade 600 mm från skorstenens underkant för åtkomst 
och översyn av vardera sidan av fyllkroppens vingar.  

 ( ) ( )( )12 −⋅+⋅= flänsarCBA  (1) 

För hållfasthetens skull finns det ett antal stödflänsar runtom skorstenens kropp beroende på 
storlek. Tanken bakom dess placering längs med skorstenens kropp baseras på ovanstående 
formel (1). 

Notera att de fyra mätningspunkterna placerade runtom skorstenens undre del. De är 
placerade 500 mm från underkanten och 9° från vardera sidan om cyklonens frontplan, mitt 
emellan de två intilliggande inspektionsluckorna.  
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3.2.6 Utloppsstup 
Längst ner på torkcyklonen sitter utloppsstupet (bilaga F). Ett antal parametrar påverkar dess 
storlek, bland annat storleken på slussmataren, som är placerad i direkt anslutning till stupets 
botten. Det finns ett antal slusstorlekar men i det här arbetet har det valts att enbart inkludera 
de vanligast förekommande för respektive DCB-cyklon. Detta på grund av att reducera det 
stora antal varianter det annars skulle medföra. Fem olika slussvarianter per DCB-storlek har 
inkluderats, vilket resulterar i 130 olika varianter av stupet. 

Likt för alla varianter är att en inspektionslucka är placerad 400 mm och en provrör 1000 mm 
ovanför botten av stupets ena långsida samt en pluggvakt 1425 mm upp på vardera kortsidan.  

DCB LAF-140 LAF-160 LAF-160L LAF-180 LAF-200 LAF-200L       
  L H L H L H L H L H L H   A B 

350             LAF-140 690 1380 
370             LAF-160 780 1580 
390             LAF-160L 780 2180 
410             LAF-180 880 1780 
430             LAF-200 1180 1980 
450             LAF-200L 1180 2480 
470             
490             
510             
530             
550             
570             
590             
610             
630             
650             
670             
690             
710             
730             
750             
770             
790             
810             
830             
850              

 
Tabell 9 – Designmanual utloppsstup 

 

För att det inte ska bli en för snäv övergång från konans runda form till slussmataren 
rektangulära form finns tidigare utförda beräkningar som fastställer de minsta tillåtna måtten 
för L och H i tabell 9. Dessa beräkningar har legat till grund för att fastställa ovan nämnda 
mått, dock har samtliga mått avrundats till hundratal över det minsta tillåtna värdet för att ge 
jämna mått. 
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Figur 7 – Stupets välvda plåt 

 

En detalj som är värt att nämna här är den välvda plåten (figur 7). Den består i verkligheten av 
fyra stycken plåtar men har ritats som en enda detalj med anledningen att i tidigare 
sammanställningsritningar beskrivs den som en enda detalj i BOM-listan4. 

Placeringen från botten till den första förstyvningsplåten är 800 mm, därefter är det lika långt 
mellan de resterande två förstyvningsplåtar vilket betyder att avståndet matematiskt kan 
beräknas genom nedanstående formel (2). 

 ( ) 3/800−= HL  (2)  

Samtliga storlekar innehåller tre förstyvningsplåtar och utan några beräkningar utförda på 
detta kan det antas att fler är tre kan vara aktuellt vid de större storlekarna.  

Framtida ändringar och modifieringar av stupets detaljer i Pro/E är inte helt självklara för en 
konstruktör som inte tidigare är insatt i den här modellen. Låt oss säga att det har beslutats att 
stupets modell ska kompletteras med ytterligare en slussvariant. För samtliga detaljer som 
varierar med slussens storlek finns det två instanser i familjetabellen. Viktigt att tänka på då är 
att komplettera rätt instans av samtliga detaljer berörda.   

 

                                                 
4 Bill of Material 
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Figur 8 – Pro/E-modell av plåt 

 

Exemplet i figur 8 visar plåten på stupets långsida. Den detaljen visar på en slusstorlek på 
2180 × 780 mm, en höjd på 4000 mm och en diameter på 1774 mm för den övre, cylindriska 
delen. Måtten som berörs för att komplettera den här detaljen med en ny slusstorlek är 2180 
och 780 mm vilka representerar slussens storlek samt 4000 mm som är plåtens höjd. 
Anledningen att även höjden varierar vid varje slusstorlek är som tidigare nämnt att stupets 
övergång från rund till rektangulär form inte kan vara för snäv.     

 

Figur 9 – Familjetabell 

 

Om familjetabellen innehåller ytterligare en instans symboliseras detta med en mappikon i 
kolumnen Type i familjetabellsfönstret (figur 9), vilket innebär att i detta exempel måste varje 
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underinstans av samtliga storlekar kompletteras med ytterligare en instans innehållande 
måtten som den nya slussen har. Detta gäller för samtliga detaljer för stupet samt montagen 
för stupet och cyklonen. 

3.2.7 Stöd 
Fyra stycken stöd monteras fast runt om konans överkant som i sin tur vilar på balkar runt om 
cyklonen för att fixera och hålla uppe den. För DCB-storlek 350-510 används ett stöd som 
heter stöd III, för resterande används stöd IV. Efter att hållfasthetsberäkningar har utförs på 
storlekar över 650 kan det bli aktuellt att ersätta befintliga stöd mot kraftigare men för 
tillfället har samtliga storlekar över 510 tilldelats stöd IV. 

  
Stöd A B C D 

3 400 485 18° 36°
18° 36°4 500 700 
15° 30°

   
 

Tabell 10 – Designmanual stöd 

 

I själva verket finns det lika många varianter av stöd som det finns storlekar på cykloner i och 
med att stödets detaljer som ligger horisontellt mot konan har samma radie och varierar 
därmed helt beroende på storlek. Övriga mått som varierar är parametrarna A och B i tabell 
10, samt C och D beroende på om konan består av fem eller sex delar. Måttet 1485 mm 
härstammar från avståndet mellan konans övre kant till den första stödflänsen som är 1500 
mm, minus 15 mm som är lika med tjockleken på stödflänsen. 

3.2.8 Supportarm 
Supportarmen återfinns på stupets övre, cylindriska del där det finns två flänsar i förmån till 
dessa supportarmar (figur i tabell 11). Dessa monteras fast på flänsarna vidare till en 
närliggande balk för stöd och fixering av cyklonen. 
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DCB D H L 
350 1184 1600 405 
370 1244 1700 440 
390 1314 1800 470 
410 1374 1850 471 
430 1444 1950 501 
450 1514 2050 532 
470 1574 2100 533 
490 1644 2200 563 
510 1704 2300 600 
530 1774 2400 630 
550 1844 2500 661 
570 1904 2550 662 
590 1974 2650 693 
610 2034 2750 730 
630 2104 2850 761 
650 2174 2900 757 
670 2234 3000 794 
690 2304 3100 825 
710 2364 3200 862 
730 2434 3250 858 
750 2504 3350 890 
770 2564 3450 927 
790 2634 3550 959 
810 2694 3600 960 
830 2764 3700 992 
850 2834 3800 1024 

 
Tabell 11 – Designmanual supportarm 

 

Parametern H i tabell 11 baseras på förhållandet D/3 + 3 och har avrundats till närmsta 50-tal 
över detta förhållande. 
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Den linje som supportarmen ligger på är tangentiell till flänsen och en punkt som ligger 100 
mm in på balken i förhållande till flänsens centrumlinje. Med hjälp av dessa förutsättningar 
kan längden för parameter L fastställas med ovanstående ekvation (3). 

3.2.9 Övriga detaljer 
När cyklonen monteras och sätts på plats görs detta med hjälp av lyftningsanordningar som 
ska göra det möjligt att lyfta cyklonen från horisontellt till vertikalt läge vidare till designerad 
plats. 

Lyftningsanordningen bestående av en lyftningstub och en lyftningsbalk finns uppritade men 
är inte inkluderad i toppmontaget för cyklonen. 
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4. Resultat  

Monteringen av huvud- och dekonstruktionerna har haft en stor betydelse för det slutgiltiga 
resultatet. Montagen för samtliga modeller som varierar på storleken bygger på top-down-
metoden vars idé är att man arbetar från skelettmodeller. De fungerar som en layout för hela 
konstruktionen och innehåller all viktig geometri så som storlek, monteringsställen med mera. 
De skall också vara flexibla så att de går att ändra då de styr hela den resterande 
konstruktionen. Själva huvudtanken är alltså att informationen i skeletten styr hela 
konstruktionen. Informationen flödar uppifrån och ner, därav namnet ”top-down”. 

Verktyget Family Table har också varit en viktig faktor för att göra det möjligt att få en 
fungerande modell av cyklonen. Många detaljer är likartade eftersom geometrin är identiskt 
och endast måtten skiljer dem åt. Familjer skapas från en enda detalj och därefter skapas en 
tabell som innehåller mått och features som varierar mellan varianterna. Sammanlagt, 
inklusive alla familjetabellsversioner innehåller det här arbetet drygt 5000 olika detaljer och 
monteringar. 

 

Figur 10 – Renderad bild av slutresultatet 

 



 29 

Med hjälp av de här metoderna har det här arbetet resulterat i modell som väl överensstämmer 
med grundkravet att den skall kunna genereras till samtliga DCB-storlekar. 

4.1 Problem och kompletteringar 

En del detaljer och information om modellen saknas i skrivande stund och den 
bakomliggande problematiken av dessa presenteras i detta avsnitt.  

4.1.1 Vänster- och högercyklon 
Det som skiljer en vänster- och en högercyklon åt är på vilken sida inloppet sitter på, samt om 
vingen som sitter på fyllkroppen är vinklad till höger eller vänster. En högerversion av 
modellen saknas i skrivande stund.  

4.1.2 Pluggvakt 
Pluggvakterna återfinns på stupets båda kortsidor. Vinkeln i förhållande till det horisontella 
planet och stupets plåt varierar beroende på cyklonen och slussmatarens storlek. Ovansidan av 
plåten som skyddar pluggvakten ska vara pararellt med det horisontella planet vilket innebär 
att dess vinkel varierar beroende på storlek (figur 11).  

 
Figur 11 – Pluggvakt 

 

Vinkeln för pluggvaktens plåt ändras inte automatiskt när modellen ändrar storlek på grund av 
tidsbrist och låg prioritet. Dock finns varje version av plåten i detaljens familjetabell och kan 
ändras manuellt till respektive vinkel. 

4.1.3 Parametrar 
När en sammanställningsritning kompletteras med en BOM-lista fylls information om 
detaljernas parametrar automatiskt in i listan under förutsättning att dessa redan är ifyllda för 
varje enskild detalj. Av den anledningen kan värdefull tid sparas om så är fallet. 

Information som till exempel detaljbetäckning, material och vikt saknas för en del detaljer. I 
vissa fall har dessa fält lämnats blanka på grund av bristande vetskap om detaljen. I mån av 
tid och då informationen om detaljen har funnits tillgänglig har dessa parametrar dock fyllts i.  
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4.1.4 Hållfasthetsberäkningar 
Då hållfasthetsberäkningar för kommande DCB-storlekar utförs kommer detta troligtvis 
resultera i att de nuvarande modellerna måste ändras och kompletteras så att de stämmer 
överens med gällande beräkningar. Det kan förslagsvis vara saker så som tjockare plåt, fler 
antal stödflänsar eller förstyvningsplåtar osv. 

4.1.5 Sammanställningsritningar 
För att rittiden för en cyklon ska kunna sänkas från ca 80 timmar till målsättningen på ca 20 
timmar krävs det att alla sammanställningsritningar för modellens del- och 
slutsammanställningar redan existerar. Dessa saknas och det ingick inte heller i uppgiften på 
grund av arbetets tidsbegränsning. 
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5. Diskussion och slutsatser 

För egen del har tiden då jag har haft förmånen att arbeta med det här projektet varit mycket 
givande. Det har resulterat i djupare förståelse om konstruktion i allmänhet samt ökade 
kunskaper i CAD-programmet Pro/ENGINEER. Jag är övertygad att dessa nyvunna 
kunskaper kommer att vara till stor nytta i framtiden. 

Karaktären på arbetet har inte varit av den typ då exempelvis ny alternativ design ska 
presenteras eller framtas. Förutsättningar för det här arbetet har funnits tillgängliga i form av 
existerande ritningar och dokument. Med hjälp av dessa förutsättningar har arbetet haft en rätt 
så praktiskt karaktär och kunnat utföras väldigt självständigt.  

Den stora frågan i det här arbetet har inte varit hur slutresultatet skulle bli då cyklonen bara 
kan se ut på ett visst sätt, utan snarare om den förutbestämda tiden på 10 veckor skulle räcka 
till för att få en fungerande modell.  

Hade jag då gjort någonting annorlunda om jag gjorde om allt igen? Absolut. Då kunskaperna 
i Pro/E successivt ökat har även tillvägagångssättet förändrats under tiden, med enklare och 
flexiblare modeller som resultat. Däremot skulle inte slutresultatet ha blivit annorlunda 
förutom som sagt att den i viss mån varit enklare och mer dynamiskt uppbyggd. 

Jag har stora förhoppningar att resultatet av det här arbetet kommer att hjälpa till att nå 
slutmålet med att minska rittiden med 75 procent. Den första gången den här modellen 
kommer att användas som ritunderlag tror jag dock inte att den totala tiden kommer att 
reduceras nämnvärt. Detta på grund av de brister och kompletterande arbete som beskrivs 
närmare i kapitel 4.1. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det här arbetet har resulterat i väl fungerande 
modell som fortfarande är i behov av kompletteringar för att nå den slutgiltiga målsättningen.  
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