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Förord 
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och all hjälp jag fått som gett mig ovärderliga kunskaper inom konstruktion. Vill också tacka Dr Karin 

Lundholm på Outotec för all information jag fått om cykloner. Slutligen vill jag tacka min handledare 

på Umeå universitet Sven Rönnbäck.  



 

 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts på Outotec Sweden AB i skellefteå. Outotec arbetar främst med 

försäljning av teknologi till gruv- metall- och processindustrin. Vid framställning av metaller bildas 

partikelförorenade gaser och cyklonfilter är ett av de vanligaste partikelreningssystemen som 

används idag. En cyklon har en enkel konstruktion som erbjuder en effektiv metod att rena gaser från 

partiklar med hjälp av luftströmmar.  

Syftet med arbetet är att minska tillverkningstiden för nya cykloner i Outotecs projekt. Då ingen 

cyklonbeställning är lik den andra krävs ett omfattande konstruktionsarbete för varje ny beställning. 

Därför efterlyses en parametriserad 3D-modell av en cyklon som snabbt och enkelt skall gå att 

redigera storlek och egenskaper på. Projektet går ut på att utifrån en befintlig 3D-modell av en cyklon 

från ett tidigare projekt, rita om och göra parametriserad i SolidWorks.  

För att skapa en parametriserad modell i SolidWorks används en metod kallad top-down 

modellering. Den metoden går ut på att modellens alla delar inte måttsätts utan kopplas samman 

och defineras med förhållanden till andra delar högre upp i huvudsammanställningen. Denna 3D-

modell får sina värden från ett skissträd som i sin tur är kopplad till ställbara variabler i en 

ekvationstabell. Skissträdet driver sedan dimensionerna nedåt på alla separata delar. 

Därefter skapades ett ritningsunderlag som är kopplat till cyklonens storlek och som därmed 

uppdateras automatiskt vid storleksändringar av 3D-modellen. En användarmanual togs fram för att 

även andra konstruktörer ska klara av att använda modellen. Huvuduppgiften att skapa en 

parametriserad 3D-modell av en cyklon har uppfyllts med en användarvänlig modell som snabbt går 

att ändra storlek samt olika funktioner på.  



 

 

Abstract 
 

This bachelor thesis project has been executed at Outotec Sweden AB in Skellefteå. Outotecs main 

business focus is selling mineral and metal processing technologies. A rest product from the metal 

process is particle-polluted gas and cyclone designs are today the most commonly used abatement 

device for particle control. A cyclone provides a simple design with high efficiency particle 

percolation by using air streams. 

The purpose of this work is to reduce the time it takes create new cyclone designs in Outotecs 

projects. An extensive construction work is needed for every new cyclone order due to new designs. 

Therefore a parametric 3D-model of a cyclone is desired. The model has to be easy to use and quick 

to edit cyclone size and properties. From a previous project an existing 3D-model of a cyclone was 

used as a starting point to be revised and made parametric.  

A method called top-down modeling was used to make the model parametric in SolidWorks.  The 

top-down approach relates and defines the dimensions of each part to already existing components 

higher up in the assembly. In this model the cyclone gets its dimension values from a sketch-tree that 

is connected to variables in a equation table. The sketch-tree then drives the dimensions of all parts 

down through the cyclone assembly.  

Next, construction drawings connected to the 3D-model were created. These drawings automatically 

get updated when the model gets resized. A user guide was written to simplify the use of the model. 

The main priority to create a parametric 3D-model of a cyclone was successfully completed with a 

model that is easy to use, quick to resize and modify.  
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 
Outotec Sweden AB i Skellefteå arbetar med världsomspännande försäljning av teknologi främst till 

gruv- metall- och processindustrin. Outotec erbjuder allt från licensförsäljning till leverans av 

kompletta anläggningar och däribland cykloner. Vid framställning av till exempel olika metaller bildas 

partikelförorenade gaser som behöver renas. Cykloner är idag ett av de vanligaste 

partikelreningssystemen. Då olika cyklonstorlekar och egenskaper efterfrågas till varje ny 

cyklonanläggning krävs ett omfattande konstruktionsarbete för att ta fram ett nytt ritningsunderlag 

till varje ny beställning. Därför efterlyses en parametriserad 3D-modell av en cyklon som på kort tid 

skall gå att anpassa efter kundens olika krav på egenskaper och storlek. 

 

1.2 Företagspresentation 
Outotec Skellefteå ligger beläget i södra delen av staden intill E4an. Outotec verkar globalt i 25 länder 

och har totalt ca 4500 anställda varav 155 anställda i Skellefteå som är Skandinaviens huvudkontor. 

Outotecs styrka ligger i deras gedigna erfarenhet inom metall- och mineralindustrin och de är 

marknadsledande inom flera teknikområden. Ett axplock av tjänster som erbjuds är mass- och 

värmebalans, process och flödesschema utveckling, mjukvaruprogram, system- och gasrening, 

konstruktion inom bygg inklusive infrastruktur samt diverse underhåll med mera. 

 

1.3 Syfte och mål 
Projektet går ut på att utifrån en befintlig 3D-modell av en cyklon från ett tidigare projekt, sortera ut 

och rita om för att slutligen göras parametriserad i SolidWorks.  Detta för att det snabbt och enkelt 

skall gå att ändra modellens dimensioner och egenskaper för att bemöta kundens olika krav. Idag tar 

det uppskattningsvis två veckor att konstruera en ny 3D-modell av en cyklon inklusive 

ritningsunderlag. Med en parametriserad modell skulle det gå rita om cyklonen på en bråkdel av 

tiden och därmed spara in mycket tid och arbete. Syftet är att minska tillverkningstiden för nya 

cykloner i Outotecs projekt. 

Primära mål med arbetet 

 Skapa en parametriserad 3D-modell av en cyklon i SolidWorks. 

 Ta fram en användarmanual för hur 3D-modellen skall användas. 

 Göra ett komplett ritningsunderlag kopplat till 3D-modellen. 

Sekundära mål med arbetet 

 Parametrisera stoftfällan. 

 Koppla inloppet till en variabel för att kunna ställa inloppsvinkel. 

 Koppla plåttjocklek till en variabel. 

 Skapa en ny konfiguration innehållandes en servicelucka på inloppet. 

 Parametrisera flänsar så de ändrar storlek med cyklonen i diskreta steg. 
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1.4 Avgränsningar 
3D-modellen avgränsas vid cyklonens stoftfälla, monteringsramen, inlopp- och utloppsröret. Delar 

som monteringsramen, slagplintar och luckor skall inte ingå i parametriseringen utan lämnas för 

handpåläggning. Användarmanualen skall skrivas i lättförståelig punktform och dess storlek 

begränsas till två A4-ark. 3D-modellen och användarmanualen ska utföras på Engelska. Storleken av 

en cyklon kan variera stort. Till detta projekt ska modellen klara av att utformas efter en totalhöjd på 

ca 3 meter till den största aktuella primärcyklonen på ca 18 meter. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
Arbetet kommer främst genomföras på plats hos Outotec Skellefteå och delvis på distans från Umeå 

universitet. En fördjupning av CAD kunskaper kommer ske genom handledarledd undervisning. 

Faktainsamling på cykloner kommer göras genom faktainsamling på internet och samtal och möten 

med personer som har kompetens på området. Outotec tillhandahåller en kontorsplats med dator 

och tillhörande utrustning. Mjukvara som kommer användas är främst SolidWorks och Microsoft 

Office. Kommunikation mellan handledare och beställare på Outotec respektive Umeå Universitet 

sker genom fysiska möten, telefonsamtal och email. Arbetet utförs på heltid under 10 veckor och är 

begränsat till 360 mantimmar som planerats ut enligt tidsplanen från projektplanen i Bilaga 1.  
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2. Teori 

2.1 Rökgasrening med cykloner 
Ett cyklonfilter har en enkel konstruktion som erbjuder en effektiv metod att rena gaser från partiklar 

med hjälp av luftströmmar. Cyklonen har inga rörliga delar och är därför relativt billig att tillverka och 

kräver inte mycket underhåll. En cyklon består av en kona och en cylinder monterade på varandra, se 

Figur 1. Inloppet har ett rektangulärt tvärsnitt och sitter tangentiellt placerad mot toppen av 

cylindern. Utloppet består av en inre cylinder som sitter koncentriskt monterad på topplattan av 

huvudcylindern. En stoftfälla sitter monterad i änden av konan för partikelinsamling. Cyklonen 

fungerar på så vis att när gaströmmen pumpas in genom inloppet tangentiellt mot toppen av 

cylindern bildas en virvel som cirkulerar ner genom cyklonen och när gaströmmen når konans ände 

vänder gaströmmen och en inre virvel bildas i motsatt riktning rakt upp och ut igenom utloppet, se 

Figur 2. När gaströmmen från början bildar en virvel så ökar gashastigheten och en centrifugalkraft 

börjar verka på gasens partiklar som då slungas mot cylinderväggen och separerar dom från virveln. 

Partiklarna ramlar sedan ner efter cyklonens vägg och slutligen ner i stoftfällan där de samlas in [8] 

[7].  

 

  

Figur 1. 3D-modell av cyklon.  Figur 2. Luftströmmar i cyklonen.  
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2.1.1 Cyklonmodeller 

De vanligaste cyklonmodellerna för partikelrening kallas 2D2D och 

1D3D [7]. Modellernas namn fås av cyklonens storleksförhållande. 

Bokstaven D i namnen representerar huvudcylinderns diameter. 

Första siffran gånger diametern D resulterar i cylinderns höjd. Andra 

siffran i namnet gånger diametern resulterar i konans längd.  

Vilket storleksförhållande man vill ha på sin cyklon är beroende av 

gasflöde, inloppshastighet, gasens densitet och vad för typ av cyklon 

det handlar om (högeffektiv eller hög genomströmning). 

Utgångsmodellen i detta projekt är en högeffektiv 1,5D2,5D cyklon. 

Generellt måttsätts den efter sambanden i Figur 3, dock varierar 

dimensionerna någon procent utifrån resultaten från 

processingenjörernas flödesprogram [3].  

 

2.1.2 Effektivitet 

Då cyklonen länge varit det mest kostnadseffektiva 

partikelreningssystemet har många studier utförts för att öka dess 

effektivitet. Det är flera faktorer som avgör cyklonens effektivitet som 

till exempel antal varv på yttre virveln genom cyklonen, 

partikelstorlek, även vad för det är för typ av material på partiklarna 

påverkar. Se Figur 4 för hur en effektivitetskurva på en 1D2D cyklon 

kan se ut för aska med olika partikelstorlekar [7]. Lapple och 

FEC(model) är olika beräkningsmetoder och FEC(experiment) är den 

experimentellt testade effektiviteten.  

 

Figur 4. Effektivitetskurva för aska vid olika partikelstorlekar på en 1D2D cyklon [7]. 

  

Figur 3. Generell måttsättning av 
1,5D2,5D cyklon [3]. 
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2.1.3 Problem och driftstörningar 

Cykloner har inga rörliga delar och kräver därför väldigt lite underhållservice. Det finns dock ett 

problem med att insidan av cyklonens huvudcylinder med tiden slits ut precis efter inloppet där 

gasströmmen börjar cirkulera och virveln tar form. Det vill säga där största delen av partiklarna först 

slår i cylinderväggen [2].  

Energibehovet som går åt till att driva en cyklon kan beskrivas som proportionellt mot tryckfallet 

cyklonen genererar. Tryckfallet orsakas av fem faktorer enligt studier av Lingjuan Wang [7]. 

1 När gasen går in i cyklonens kammare expanderar den och skapar ett tryckfall. 

2 Förlust av kinetisk rotationsenergi på grund av hastighetsändringar. 

3 Tryckfall på grund av friktionsförluster mot cyklonens väggar. 

4 Förlust av kinetisk rotationsenergi när gasen vänder och bildar en inre virvel i konans ände. 

5 Tryckförlust i inre virveln och utloppet. 

Av dessa är nummer 2 och 5 de som bidrar mest. Summerar man alla fem faktorer får man det totala 

tryckfallet. Wang´s tester visar att tryckfallet beror av inloppshastighet och gasens densitet och är 

oberoende av cyklonens diameter. Det är viktigt att fastställa en cyklons tryckfall när dess 

fläktpumpsystem skall designas. 

Avskiljningsgraden på cyklonen påverkas också av hur mycket medryckning av uppsamlade partiklar 

virveln skapar vid längst ner vid stoftfällan [3].  

 

2.2 Konstruktion 

2.2.1 Parametrisering 

Att parametrisera en 3D-modell innebär att koppla samman modellens olika delar och dimensioner 

med varandra och till ett par kritiska dimensioner som ska styra hela modellen vid storleksändringar. 

De kritiska dimensionerna som skall styra en parametrisk 3D-modell av en cyklon är variablerna som 

visas i Figur 3 [3]. 

 

2.2.2 SolidWorks 

För att skapa en parametriserad 3D-modell i SolidWorks används en metod kallad top-down 

modellering [1][6]. Den metoden går ut på att alla skisser och extruderingar inte måttsätts utan 

definieras ihop med förhållanden från andra delar eller variabler högre upp i sammanställningen. 

Namnet top-down kommer från att alla definieringar hämtas från högre upp 

huvudsammanställningen och driver måtten nedåt på alla separata delar. Fördelen med denna 

metod är det snabbt och enkelt går att göra stora ändringar på 3D-modellens geometrier utan 

varningar och risken för att hela modellen ska krascha ihop.  
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I Figur 5 visar pilar hur topplattans skissdiametrar inte definieras av måttsättningar utan 

definitionerna fås istället av förhållanden mot huvudcylinderns samt utloppets diametrar. Detta gör i 

sin tur så att topplattans storlek automatiskt ändras efter huvudcylinderns och utloppets diameter 

som i detta fall är kritiska mått. 

 

Figur 5. Topplattans skissdefinieringar. 
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3. Metod 

3.1 Introduktion och faktainsamling 
Projektet inleddes på Outotec i Skellefteå med en introduktion till uppgiften, ett möte hölls med 

involverade personer för att fastställa en kravspecifikation samt planera hur genomförandet ska gå 

till. En projektplan färdigställdes och därefter gjordes en faktainsamling för att få fördjupad förståelse 

för hur cykloner fungerar. Faktainsamlingen baserades på material från processingenjör Dr Karin 

Lundholm [3], information från boken Energiteknik del 2 [8] och material från internet [7]. För att 

komma igång med 3D-modelleringen så hölls en introducerande genomgång på SolidWorks av Chris 

Mueller [1]. 

 

3.2 CAD-modellering 

3.2.1 Val av utgångsobjekt 

Som utgångsobjekt valdes en befintlig 3D-modell av en cyklon ut från 

ett tidigare projekt av handledare Chris [1], se Figur 6. 

Utgångsobjektet valdes till en sekundärcyklon konstruerad till ett 

smältverk i Chile. Denna specifika cyklon valdes för att den var 

uppbyggd på ett universellt sätt med till exempel icke tvådelad kona 

och ett inlopp utan vinkling. Vilket underlättar inför för en top-down 

parametrisering. 

 

3.2.2 Sortera ut och rita om 

Utgångsmodellens sammanställning var konstruerad i en stor röra 

med delar och konfigurationer utspridda kors och tvärs. Många av 3D-

modellens fastsättningar var komplicerade och okonventionella. Det 

beror troligtvis på att samtidigt som modellen tidigare blivit 

konstruerad så har nya krav uppstått och modellen har blivit redigerad 

vartefter dess projekt har fortlöpt [1].  

Första steget blev att med utgångsmodellen som grund, sortera ut 

hela modellen och redigera eller byta ut alla delar för att göra de 

kompatibla till en top-down modellering. Det bestämdes också att 

bryta ner cyklonen i fem mindre sammanställningar som tillsammans 

sätts ihop till en komplett cyklon. Det för att göra 3D-modellen mer 

överskådlig och lättarbetad [1].  

 

 

  

Figur 6. Utgångsobjekt, 3D-
modell av cyklon. 
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Alla cylindriska och koniska delar byttes ut till nya delar med en ”sheet-metal” funktion, det vill säga 

delar som kan redovisa ett ”flat-pattern”. De är alltså skapade med en funktion för att kunna 

redovisa hur plåtarna ser ut i platt format innan de bockats till en cylinder eller kona, se figur 7. 

 

Figur 7. Cyklonens cylinder uppbyggd med sheet-metal funktion, flat-pattern redovisas till höger. 

 

3.2.3 Top-down modellering 

Efter att 3D-modellen blivit omkonstruerad med en enklare och 

smartare uppbyggnad, hölls en genomgång i SolidWorks på top-

down modellering av handledare Chris Mueller [1] på Outotec. 

Denna metod är komplicerad och har en viss inlärningskurva 

beroende på hur stora förkunskaper man har av CAD. Då 

handledare Chris åkte på affärsresa till Kina i två veckor hämtades 

råd och information in från SolidWorks helpdesk [5]och forum [6] 

men också från andra konstruktörer på Outotec.  

Det finns flera tillvägagångssätt för att göra en modell 

parametrisk. Då cyklonen har dimensioner som ska styras i flera 

riktningar och på olika platser så är det fördelaktigt att skapa ett 

skiss-träd på top-nivå som cyklonens kritiska dimensioner kopplas 

samman med [1], se Figur 8. Det vill säga att man ritar upp ett 

”skelett” till modellen.  I ”skelettet” kopplas sedan modellens 

kritiska mått samman som till exempel inloppets bredd och höjd 

(markerad med en ellips i Figur 8).  

  

 

Figur 8. 3D-modellens skissträd. 
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För att göra parametriseringen av 3D-modellen mer överskådlig och användarvänlig skapades en 

ekvationstabell med variabler som styr skissträdets dimensioner på högsta nivå i 

huvudsammanställningen, se Figur 9. En del dimensioner behöver styras av en ekvation bestående 

utav andra variabler. Dessa variabler uppdateras vid storleksändringar och ekvationen beräknas 

automatiskt ut i tabellen. De är alltså drivna och skall ej redigeras vid storleksändringar, se variabler 

markerade som ”(driven)” i kommentarsfältet i Figur 9. 

 

Figur 9. Del av 3D-modellens ekvationstabell. 

På detta sätt konstrueras hela modellen och testas fram tills alla parametrar går att ändra utan att 

bestående varningar uppstår. Då detta projekt har en dynamisk karaktär så har den sekundära 

målsättningen på vad 3D-modellen ska innehålla för extra egenskaper ändrats eftersom utifrån hur 

fort parametriseringen tagit form. Däribland så tillkom parametrisering av stoftfällan för att den ska 

ändra sin storlek relevant till cyklonstorleken. För att enkelt kunna ändra cyklonens plåttjocklekar 

kopplades de till variabler i ekvationstabellen. I slutskedet av 3D-modelleringen konstruerades 

inloppet om på nytt för få möjligheten att ställa inloppsvinkeln med en variabel. Det skapades också 

en ny konfiguration på huvudsammanställningen för att kunna aktivera en servicelucka monterad på 

inloppets sidoplåt. 
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3.2.4 Ritningar 

Efter konsultering av beställare Erik Pott [2] beslutades det att ritningarna ska utformas efter Svensk 

standard på samma vis Umeå Universitet anvisar på kursutbildningar och enligt boken Ritteknik 2000 

Faktabok [9]. Gamla ritningsunderlag på cykloner studerades också för att få en förståelse för hur 

Outotecs ritningsunderlag kan se ut. 

Parallellt med 3D-modelleringen skapades nya ritningsunderlag på huvudsammanställningen samt på 

samtliga undersammanställningar. Dessa ritningar är kopplade till 3D-modellen och uppdateras 

automatiskt utifrån den. För att vy-placeringen ska förbli korrekt vid storleksändringar av cyklonen så 

används storleken av en primärcyklon när ritningarna skapades, primärcyklonen är den största 

aktuella cyklonen för detta projekt.  

 

3.2.5 Granskning 

För att få ritningsunderlaget godkänt för tillverkning skall samtliga ritningar granskas. Till att börja 

med förhandskontrolleras de av handledare Chris Mueller [1]. Efter ritningarna kompletterats och 

alla fel åtgärdas, skickas de på granskning hos en annan konstruktör på Outotec. När återigen alla fel 

är åtgärdade skall ritningarna slutligen godkännas av beställare Erik Pott [2]. Detta är det system som 

Outotec vanligtvis använder vid godkännande av ritningsunderlag för konstruktion. 

 

3.3 Användarmanual 
På ett fysiskt möte med handledare [1] och beställare [2] på Outotec bestämdes det hur manualen 

skulle struktureras och vad den skulle innehålla. Allt eftersom 3D-modellen tog form så antecknades 

punkter som behövdes tas upp i manualen.  

Då flera delar av cyklonen inte har några specifika mått som spelar in på cyklonens funktion som till 

exempel cyklonens monteringsram. Beslutades det att de inte ska ingå i parametriseringen utan att 

de istället ska redigeras i efterhand med handpåläggning för varje ny specifik cyklonmodell [1][2].  

Manualen ska i punktform enkelt beskriva hur 3D-modellen skall användas så att även en novis 

konstruktör ska klara av att skapa en ny cyklon. I användarmanualen ska det beskrivas vilka delar som 

kräver handpåläggning. Efter de kriterierna utformades en användarvänlig manual i Microsoft Word. 
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4. Resultat 

4.1 Faktainsamling 
Efter att projektplanen var färdigställd gjordes en faktainsamling på bakrundsinformation om 

cykloner. Material från Dr Karin Lundholm [3] visar ingångsvärdena till olika cyklonmodeller inklusive 

den aktuella för detta projekt, se Figur 10. 

 

Figur 10. Ingångsvärden för olika cyklonmodeller från Dr Karin Lundholm [3]. 

 

Arbetsflödet för hela processen att tillverka en cyklon på Outotec kan beskrivas enligt Figur 11 [2]. 

 

Figur 11. Arbetsflöde cyklontillverkning [2]. 
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4.2 CAD-modellering 
Att komma igång med SolidWorks var i början tidskrävande och flera misstag gjordes under 

uppbyggnaden av den nya sammanställningen. Till exempel så kopplades de nya 

undersammanställningarna samman mellan olika ytor vilket tidigt ändrades till att istället fästa ihop 

mellan plan och origon för att få en mer robust huvudsammanställning vilket är viktigt inför en 

parametrisering [1].  

 

4.2.1 Sortera ut och rita om 

Utgångsmodellens sammanställning var uppbyggd på ett onödigt komplicerat sätt, se Figur 12. Den 

nya modellen sorterades ut och samtliga delar redigerades eller byttes ut för att göra kompatibla till 

en top-down parametrisering. 3D-modellens alla delar bröts sedan ner och byggdes upp med fem 

mindre sammanställningar som tillsammans sätts ihop till en huvudsammanställning, detta för att få 

en så lättarbetad konstruktion som möjligt [1], se Figur 13.  

 

Figur 12. Del av utgångsmodellens uppbyggnad. 

  

Figur 13. Nya 3D-modellens uppbyggnad. 
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4.2.2 Top-down modellering 

Då denna metod har en viss inlärningskurva för att förstå hur den ska tillämpas så gick de första 

dagarna åt till att lära sig hur metoden fungerade. Därefter gick det periodvis trögt då varje ny etapp 

av metoden innebar att man körde fast en tid. Efter att ha arbetat med att top-down metoden i ca 

två veckor utan större framsteg kom vändpunkten. Från att ha knappt en fungerande parameter till 

att få i princip alla huvudmått att fungera tillfredställande inom loppet av en arbetsdag. Det var 

tidskrävande att förstå hur man kopplar fast alla olika delar i skissträdet och därefter koppla 

skissträdet till variabler då man lätt kan skapa uppbyggnadsfel om man inte är försiktig. Till exempel 

om man försöker relatera en dimension från en detalj till en annan som redan får definiering från 

samma sammanställning som första detaljen, inträffar en korsrelatering och varningar uppstår. Efter 

genombrottet flöt arbetet på mycket bra och en vecka senare fungerade parametriseringen av 

huvudmåtten tillfredställande och det primära målet på 3D-modellen var uppfyllt. Därmed kunde 

fokus riktas mot projektets sekundära mål.  

Om cyklonen konstrueras med en vinkel på inloppet resulterar det i en högre effektivitet [3], dock är 

det inte alla kunder som önskar det på grund av att cykloninstallationen då kräver mer utrymme [2]. 

Således är det optimalt med en ställbar inloppsvinkel i den parametriserade 3D-modellen. För att 

koppla inloppet till en variabel som bestämmer vinkeln behövdes samtliga av inloppets delar ritas om 

med nya förhållanden så korrekta geometriändringar sker automatiskt. Det infogades ett nytt plan 

som inloppets topplåt kopplades fast i. Och det planet definieras av en vinkel mot topplanet, och 

vinkeln är i sin tur kopplad till en variabel i ekvationstabellen, se Figur 14.    

 

Figur 14. Inloppsvinkel mellan plan kopplad till en variabel. 
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För att få inloppet att passa mot cylinderns sammanställning behövdes utskärningarna för båda 

sammanställningar göras om. På inloppet användes en skärning inuti undersammanställningen 

istället för i plåtarnas sketch, se Figur 15. Cylinderns utskärning fick byta skissplan för att skära från 

sidan och utskärningsvinkeln kopplades till samma variabel som inloppsvinkeln, se Figur 16. 

 

Figur 15. inloppets utskärning. 

 

 En sak som försvårat parametriseringen är att alla cylindriska och koniska detaljer byttes ut till 

”sheet-metal” delar. De är extruderade med en metod som definerar höjden genom olika plan. Det 

var tidskrävande att förstå hur planen skulle kopplas till skissträdet men som vanligt med 

datorprogram så är allting lätt när man väl kan det. 

När cyklonens olika plåttjocklekar kopplades till variabler uppstod ett problem för alla ”sheet-metal” 

delar. Detaljernas tjocklek gick att länka men programmet orkade inte bygga om modellstrukturen så 

tjockleken uppdaterades inte vid ändringar. Efter kontakt med SolidWorks kundsupport [5] löste sig 

problemet då de berättade att det fanns en alternativ tjocklek att länka inuti ”sheet-metal” 

verktyget. När den tjockleken kopplades orkade programmet uppdatera detaljerna tillfredställande. 

  

Figur 16. Cylinderns utskärning. 
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Stoftfällan parametriserades på samma vis som cyklonen genom att skapa ett skissträd som 

kopplades till en ekvationstabell. Stoftfällans skissträd och ekvationstabell skapades i dess 

undersammanställning för att göra den mer användarvänlig. 

Ett annat tidskrävande problem i modelleringens slutskede uppstod vid parametriseringen av 

stoftfällan. I stoftfällans ekvationstabell så fås övre flänsdiametern ”Bc” sitt mått från en variabel i 

huvudsammanställningen, se Figur 17. För att beskriva vad variabeln var kopplad till fylldes 

kommentarsfältet i (markerad med en ellips i Figur 17). Vid storleksändringar tappade ”Bc” variabeln 

sitt värde och stoftfällan kollapsade. Efter en omfattande felsökning visade det sig vara en bug i 

programvaran att när en variabel tar värde från en sammanställning på en högre nivå och 

kommentarsfältet samtidigt är ifyllt, tappar variabeln sitt värde vid storleksändringar. Så 

kommentarsfältet lämnades tomt och parametriseringen fungerande tillfredställande.  

  

Figur 17. Del av stoftfällans ekvationstabell. 

 

Slutligen skapades en ny konfiguration som inkluderade en service-lucka på inloppet, se Figur 18. 

Genom att skapa en ny konfiguration kan olika versioner av detaljer ställas in och väljas. Till exempel 

så skapades en ny version av inloppets sidoplåt med en utskärning för luckan. Den nya versionen av 

plåten ställs in så den automatiskt väljs när den nya konfigurationen aktiveras. Serviceluckan 

hämtades från ett tidigare projekt och genomgick ändringar i storlek för att passa en cyklon. 

 

Figur 18. Konfiguration med servicelucka. 
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Vid storleksändringar av modellen uppstår flera varningar på grund av att SolidWorks rebuild-system 

inte klarar av att bygga om hela modellen på en gång. Därför krävs det att man klickar på rebuild 

knappen i programmet tre till fyra gånger så byggs modellen upp utan varningar. Det är inget som går 

göra något åt utan det är upp till SolidWorks att åtgärda till framtida programversioner. 

Med den nya 3D-modellen kan cyklonens dimensioner ställas om till en ny cyklonmodell inom loppet 

av några minuter. Figur 19 visar en 3D-modell inställd efter storleken av en primärcyklon. Figur 20 

demonstrerar en cyklon redigerad med extremvärden som aldrig skulle tillämpas i verkligheten. 

 

Figur 19. 3D-modell av primärcyklon.   

I Figur 21 visas den slutgiltiga 3D-modellen inklusive dess design-träd med sammanställningar till 

vänster och modellens ekvationstabell som styr parametriseringen till höger. 

 

Figur 21. Parametriserad 3D-modell av cyklon. 

Figur 20. 3D-modell av cyklon med extremvärden. 
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4.2.3 Ritningar 

Ritningsunderlaget består av fem ritningar för tillverkning av modellens alla undersammanställningar. 

Samt en ritning på cyklonens huvudsammanställning som visar cyklonens huvudmått och 

svetsanvisningar, se Figur 22. 

 

Figur 22. Del av huvusammanställningens ritning. 

Enligt tidsplanen var det planerat att skapa ritningarna när 3D-modellen var färdigställd, men på 

grund av bland annat bortrest handledare så passade det utmärkt att påbörja ritningarna när man 

kört fast med 3D-modelleringen.  
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Skapandet av tillverkningsunderlaget flöt på bra, vissa frågor uppstod som till exempel om hur 

svetsfogar skall visas samt vilka toleranser och ytfinheter som ska hänvisas till. Det som var mest 

tidskrävande var att fylla i ritningarnas sidhuvud inklusive ”Bill of materials”, en tabell där alla delars 

storlek, material och vikt redovisas, se längst upp i Figur 23. Delarnas dimensioner och egenskaper till 

sidhuvudet fylldes in i CustomWorks som är en del av SolidWorks. Material och huvudtjocklek 

kopplades till sidhuvudet med en funktion från 3D-modellens sammanställningar.  

 

Figur 23. Ritningssidhuvud på cyklonens cylindersammanställning. 
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Vid storleksändringar av cyklonen krävs det att hela ritningsunderlaget genomgår en viss 

handpåläggning. Det beror på att vissa måttsättningar inuti ritningarna tappar ”sin kant” vid 

storleksändringar, alltså den refereringspunkt som måtten är kopplade till och måste därför 

återkopplas.  

I Figur 24 visas en del av cylindersammanställningens ritning. Med hjälp av ”sheet-metal” funktionen 

redovisas också ”flat-pattern” av alla cylindriska och koniska delar i alla ritningar. Figurerna 

markerade med en cirkel i Figur 24 presenterar de olika svetsanvisningarna för sammanställningen. 

Bokstaven i och o inuti diametermåtten står för ”inner”och ”outer” diameter.  

 

Figur 24. Del av cylindersammanställningens ritning. 

  

 

 
 



 

20 
 

4.2.4 Granskning 

När första upplagan av ritningarna var färdigställd förhandsgranskades de av handledare Chris 

Mueller [1]. Ett antal missar noterades som till exempel felaktig svetsanvisning, felaktigtheter i 

sidhuvudet samt optimering av vy-placeringar. När de felen åtgärdats skickades ritningarna in för 

huvudgransking av konstruktör Niclas Lundmark [4] på Outotec. De kom åter i retur med 

anmärkningar på bland annat svetsanvisningar, felaktiga måttanvisningar, felaktigt material och 

felaktig vikt på samtliga delar. Viktanmärkningen berodde på att alla delar tappade sitt angivna 

material då specifikationerna skrevs in i Customworks. Fick också anmärkning på hur vissa delar 

ligger an mot cyklonens flänsar vilket medför en icke optimal svetsfog. Modellen var mestadels 

uppritad på samma vis som utgångsmodellen vilket visade sig vara felaktigt. Likt utgångsmodellen 

saknades också fästelement i cyklonens flänsar. Felen åtgärdades och skickades åter på granskning av 

Niclas Lundmark [4]. I skrivande stund är ritningsunderlaget godkänt av Niklas har skickats till 

beställare Erik Pott [2] för ett slutgiltigt godkännande för tillverkning. 

 

4.3 Användarmanual 
Användarmanualen skapades i Microsoft Word efter tidigare beskrivna kriterier. Det resulterade i en 

enkel manual på två a4-sidor skrivna i punktform på engelska. Den innehåller en beskrivning på hur 

3D-modellen ska användas och vad den har för funktioner. För att förtydliga innehåller manualen 

bilder på ekvationstabeller samt vilka dimensioner variablerna är länkade till. Det står också beskrivet 

vilka delar i modellen som kräver handpåläggning för varje ny cyklon. Användarmanualen finns i 

Bilaga 2. 

 

4.4 Måluppföljning 
Samtliga mål har uppfyllts bortsett från parametriseringen av flänsar då projekttiden tog slut. 

Primära mål med arbetet 

 Skapa en parametriserad 3D-modell av en cyklon i SolidWorks  Uppfyllt 

 Ta fram en användarmanual för hur 3D-modellen skall användas  Uppfyllt 

 Göra ett komplett ritningsunderlag kopplat till 3D-modellen  Uppfyllt 

Sekundära mål med arbetet 

 Parametrisera stoftfällan    Uppfyllt 

 Skapa en inloppsvinkel som är kopplad till en variabel  Uppfyllt 

 Koppla plåttjocklek till variabler    Uppfyllt 

 Skapa en ny konfiguration innehållandes en servicelucka på inloppet Uppfyllt 

 Parametrisera flänsar så de ändrar storlek med cyklonen i diskreta steg Ej uppfyllt 
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5. Diskussion 

5.1 Slutsats 
Huvuduppgiften med arbetet var att skapa en parametriserad 3D-modell av en cyklon i SolidWorks. 

Den uppgiften löstes med en modell som fungerar över förväntan. Responsen från Outotec har varit 

positiv och jag får anse arbetet som lyckat. Syftet att minska tillverkningstiden för nya cykloner hos 

Outotec är uppfyllt då man med denna modell kan spara in uppskattningsvis två veckors arbete vid 

varje ny cyklonbeställning.  

 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 
10 veckor är inte lång tid för ett projekt och därför finns ett par punkter som skulle komplettera 

arbetet.  

 För att kapa ner mängden handpåläggning som krävs efter storleksändringar så finns möjligheten 

att parametrisera flänsarna. Då flänsstorlekar avgörs efter en tabellstandard så ska de då 

parametriseras i diskreta steg så de automatisk byter till ett steg större när till exempel konans 

nedre diameter blir för stor. 

 För att öka effektiviteten hos cyklonen kan placeringen av utloppsröret förskjutas från cyklonens 

centrum. Det skulle medföra stora ändringar av modellen för att koppla placeringen av 

utloppsröret till en variabel men det är klart genomförbart.  

 Problemet med att början av cylinderväggen slits skulle kunna elimineras med hjälp av att infoga 

en utbytbar plåt på den utsatta arean.  

 I vissa fall kan en kona placeras ovanför stoftfällan för att minimera risken för medryckning av 

stoft. 

 

5.3 Personliga reflektioner 
Generellt tycker jag att arbetet har gått väldigt bra. Som väntat gick det ganska trögt att komma 

igång i början av projektet men när det väl lossnade gick det som på räls. Jag personligen känner att 

jag har fått ovärderliga kunskaper inom konstruktion och det har varit väldigt roligt och intressant att 

se och ta del av hur ett projekt som detta fortskrider på ett etablerat företag som Outotec. Mina 

kunskaper i CAD och SolidWorks har mångdubblats tack vare all tid som lagts ner och inte att glömma 

all hjälp och tips jag fått av min handledare på Outotec Chris Mueller. Lade i början ner mycket 

arbete på att planera min tidsplan och den har följts med endast några små avvikelser. Skillnaden 

blev att skapandet av ritningarna samt användarmanualen påbörjades tidigt parallellt med 3D-

modelleringen. Utvecklandet av 3D-modellen har istället pågått konstant under hela arbetet. 

Tidsmässigt har jag legat i fas med planeringen bortsett från slutskedet av arbetet då jag hamnade 

före i tid. Revideringar i projektplanen blev främst att några extra krav och sekundära mål lades till då 

det fanns över tid i slutet. 
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Projektbeskrivning 

Bakrund  

Projektet går ut på att i Solidworks skapa en parametriserad modell av ett cyklonfilter. Cyklonen 

skall snabbt och enkelt gå att anpassa för olika gasflöden och partikelstorlekar genom att 

parametrisera dess geometrier. Då fokus ligger på hög verkningsgrad så krävs det ett omfattande 

arbete för att ta fram ett nytt ritningsunderlag för varje ny cyklon då ingen beställning är helt lik 

den andra. Därför efterlyses en parametriserad 3D-modell som på kort tid går att anpassa efter 

kundens olika krav. 

Projektmål 

Målet med arbetet är att utifrån en befintlig cyklon skapa en parametriserad 3D-modell i Solidworks.  
Göra en användarmanual för användning av 3D-modellen. 

Effektmål 

Att minska tillverkningstiden för nya cykloner i Outotecs projekt. 

Leveranser 

Teknisk rapport på arbetet laddas upp i Moodle. Muntlig presentation på Umeå Universitet bokas i 

slutet av arbetet efter rapporten laddats upp. 3D-modellen med ritningar och manual levereras till 

Outotec då arbetet är slutfört och rapporten är inlämnad.  

Bilagor 

Bilaga 1. Projektplan 
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Krav och begränsningar 

Kravspecifikation 

En parametriserad 3D-modell av en anpassningsbar cyklon ska tas fram.  
Modellen inkluderar en cyklon som begränsas mot gasinlopp, gasutlopp och stoftfällan. 
Övriga detaljer monterade på cyklonen som exempelvis slagsprintar och luckor ska ej ingå i 
parametriseringen. 
Det skall skapas ritningar till samtliga detaljer. 
En användarmanual ska tas fram för användning av 3D-modellen. 
Manualen ska skrivas i lättförståelig punktform och storleken begränsas till två a4. 
3D-modellen samt manualen skall utföras på Engelska. 

Budget 

Arbetet finansieras av Outotec och sker löpande under tio veckors tid. Total budget är 360 
mantimmar. 

Tidsplan 

Gantt-schema 

En arbetsdag beräknas till 8 timmar. 
 

Punkt Aktivitet Tid (tim) V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 

1 Intro och inlärning 56           

2 CAD-modellering 88           

3 CAD-ritning 40            

4 Granskning ritningar 32             

5 Användarmanual 32             

6 Rapportskrivning 64           

7 Kamratgranskning 16            

8 Korrektur samt 
leverans av rapport 

4           

9 Leverans av arbete till 
Outotec 

4           

10 Förb. redovisning 16            

11 Muntlig Redovisning 8            

 
Färgkod:  Mån-tors  =    Fredag  =  Röd dag  = 
 

Resurser 

Arbetet kommer genomföras på Outotec i Skellefteå och delvis på distans från Umeå Universitet. 

Kommer att få undervisning av handledare på Outotec i Solidworks samt en genomgång på 

gasflöden och partikelstorlekar i cykloner för att få förståelse för vilka dimensioner som skall 

anpassas och parametriseras i 3D-modellen. Outotec tillhandahåller en kontorsplats med dator 

och tillhörande utrustning. Datorprogram som kommer användas är främst Solidworks och Office. 

Kommer få en befintlig 3D-modell inklusive ritningar av en cyklon från tidigare projekt att utgå 

ifrån.  
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Risker 

Miniriskanalys 

Analys av projektets risker. 

Punkt Risker Sannolikhet Konsekvens Värde Åtgärd 

1 För komplicerad 
parametrisering 

2 4 8 Begära mer undervisning i 
Solidworks 

2 Tidsbrist 2 3 6 Noggrann planering 

3 Sjukdom 2 2 4 - 

4 Bortrest handledare 5 1 5 Rådfråga andra 
konstruktörer på Outotec 

5 Licensproblem 
Solidworks Umeå Uni  

5 1 5 Arbeta på Outotec 

 

SWOT-analys 

Sammanställning av styrkor och svagheter. 

 + - 

Interna 
faktorer 

S - Styrkor 
Förkunskap i Solidworks 
Utgår från befintlig 3D-modell 
God tillgång på information 

W - Svagheter 
Ingen förkunskap på cykloner 
Bortrest handledare på Outotec 

Externa 
faktorer 

O - Möjligheter 
Hög kunskapsnivå på Outotec 

T - Hot 
Sjukdomar 
Tidsbrist 

 

 

  



 

4 
 

 
      Parametric Cyclone user guide 

1. Open the “OU600254513.sldasm” Cyclone assembly file in Solidworks. 

 

2. Right click on the Equations folder  in the assembly design tree 

and select “manage equations...”. 

 

3. Select “Equation view” if not chosen by default . The table shown in 

Figure 1 will appear and it presents all global variables driving the 3D-model. A 

description of each variable dimension is visible in the “Comments” column. 

Make sure that the ”Automatically rebuild” box is unchecked before editing. 

Figure 2 presents the main cyclone global variables dimensions. 

 

 

Figure 1. Sample of Cyclone Global variables table 

 

4. To edit the cyclone dimensions select a cell in the “Value / 

Equation” column and rewrite the numbers to the desired value. 

Note that all variables marked as “(driven)” in the “Comments” 

field are driven by other variables and its equation should not be 

modified. 

 

5. When satisfied, click OK and Solidworks will start rebuilding the 

model. Due to this software’s rebuild-system, Solidworks is not 

able to completely rebuild the cyclone all at once. Therefore 

several errors and warnings will appear during the rebuild. Close 

all warnings and click rebuild , repeat 2-4 times until all errors 

and warnings are fixed. 

 

6. The 3D-model has a second configuration with a hatch installed on the inlet side. 

To activate, select the “Configuration manager” icon  and 

double click on the “Inlet hatch” configuration and Solidworks will rebuild the 

Figure 2. Cyclone Global 
variables 
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Manual tweaking 
There are several parts in the 3D-model that has no specific 

relations to the cyclone itself and needs to be manually set 

for each specific cyclone. 

 In subassembly number 1 and 5 shown in Figure 3, the 

outlet support plates on the top plate and the cyclone 

support frame are only connected to the cyclone 

diameter. All other dimensions are to be manually set for 

each specific cyclone. 

 

 In subassembly number 2, the cleaning pipe dimensions 

are not parametric and needs to be manually modified 

for each specific cyclone. 

 

 The end bin shown as subassembly number 4, 

parametrically changes dimensions set in the end bin 

subassembly equations folder. To change the variables, 

right click the end bin subassembly design tree and select 

“Edit Assembly” .  Right click the end bin subassembly 

equations folder, select “manage equations…” thereafter repeat step 4-5 of the guide. 

 

Figure 4. End bin Global variables table 

 In figure 4, the End bin global variables table is shown and 

the “Bc” variable is driven from top level. Figure 5 presents 

the end bin global variables dimensions. Note that the opening and cleaning-pipes are not 

parametric and needs to be manually set for each specific cyclone. 

 

  If the cone end diameter “Bc” in top level is set below 450 mm the opening and cleaning pipe 

parts will intersect with the flanges and warnings will appear if these parts aren’t suppressed or 

edited. 

 

 Flanges are not parametric and needs to be manually sized after suitable flange standards. 

 

 Cyclone resizing leaves all drawings in need of inspection. 

Figure 3. Cyclone assembly 

Figure 5. End bin Global variables 

 


