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Sammanfattning
Projektet som genomförts på uppdrag av och i samarbete med företaget ABB-I-
R har innefattat att finna och dimensionera en befintlig avfuktningsenhet tillgänglig
på marknaden, eventuellt med viss erforderlig anpassning och modifikation.
Vidare har uppgiften innefattat att konstruera en applikation till basenhet Cutting-
box Original IV. Slutligen ingick även testkörning och intrimning av framtaget
lösningskoncept som en del i uppgiften.

Principkonstruktion:

Första konstruktionsetappen s.k. principkonstruktion inleds med en, enligt Fredy
Olssons modell för produktutveckling, framtagen strukturerad uppgiftsutredning
och problemställningsanalys. Denna beaktar såväl produktens förhållning till
process, omgivning, människa och ekonomi, som sin egen tekniska livscykel
uppdelad i etapperna alstring, framställning, avyttring och eliminering.

Principkonstruktionen är sedan fortsättningsvis uppdelad i två övergripande
problemavgränsningar. En första behandlar själva avfuktningsenhetens principiella
verkningssätt, inkluderat anpassningar och modifikationer och en andra behandlar
dennas appliceringen i form av placering, montage och röranslutningar till
basenhet Cutting-Box. Härefter presenteras en sovrad sammanställning av
specifika skall- och börkriterier för de två olika problemavgränsningarna,
uppställd utifrån föregående uppgiftsformulering. Denna uppställning utgör
underlag för val av produktens principiella verkningssätt, och principiella
applikation. Högt värderade och prioriterade kriterier rör såväl tekniska krav på
erforderliga kapaciteter för avfuktarkomponenten som erforderliga funktioner hos
röranslutningar.

Härefter följer en omfattande produktundersökning på idag befintliga
lösningar/produkter. I teorin finns ett större antal metoder för avfuktning av luft
som inte berörs i detta arbete och som heller inte är praktiskt relevanta.  I
praktiken återstår egentligen endast tre tänkbara metoder: kondensavfuktning,
adsorbtionsavfuktning resp. absorbtionsavfuktning. En fjärde metod har tagits
med som egentligen inte kan klassas som avfuktningsmetod men som ändå är
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tillämpbar för ändamålet energiåtervinning, nämligen värmeväxling med torrare
uteluft. Marknaden för luftavfuktning idag inriktar sig näst intill uteslutande åt
adsorbtionsmetoden resp. kondensmetoden. Värmeväxlaraggregat i olika
utföranden finns också i omfattande utsträckning.

Vid nästkommande moment sker viktning i kriteriematriser av respektive
principförslag. Det visar sig ganska tveklöst att kondensprincipen är lämpligast i
denna situation. Detta delvis på grund av att kondensprincipen jämfört med
övriga avfuktningsprinciper arbetar energisnålt. Den är också jämförelsevis
billigare i inköp. Den behöver inte ge en temperaturökning av luften och erfordrar
således inget externt kylelement vilket t.ex. adsorbtionsprincipen gör. Den kan
hantera höga luftflöden och höga fuktighetshalter vid gällande tryck och
temperaturer. Den är inte direkt känslig för sporadiskt inkommande damm eller
små smutspartiklar. Metoden bygger på ett enkelt luftflöde där då inget
sekundärt luftflöde behöver tillhandahållas utifrån (vilket oftast
adsorbtionsmetoden och värmeväxlingsmetoden kräver), detta kriterie har av
handledaren på företaget framhållits mycket angeläget .

Befintliga energiåtervinningssystem direkt i industriprocesser som bygger på
luftavfuktning har ej funnits, varvid själva applikationen framtagits rent idémässigt
med hjälp av brainstorm. Vidare visar kriterieviktning att det förhåller sig
lämpligast att applicera avfuktningsenheten genom en rördragning som förutom
luftflödet genom avfuktaren har utformats med en här kallad ”Bypass Direct
Flow” se fig. 10.2 (kapitel 10). Om ett luftflöde över avfuktningsenhetens
avsedda maxflöde uppstår, skall en mindre mängd fuktig luft kunna ”smita förbi” i
en direktdragning förbi denna och på så sätt ej utsätta avfuktaren för ett för stort
påtvingat luftflöde. Då luftflödet istället ligger under avfuktarens avsedda
maxflöde kan luftavfuktaren samtidigt suga fuktig luft direkt inifrån Cutting-boxen
(detta visas i figur 10.2 med pilar), vilket medför ett kontinuerligt,  maximalt
utnyttjande av avfuktarens flödeskapacitet. Valda förslag presenteras mer
ingående i kapitel 10.
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Primärkonstruktion:

Andra konstruktionsetappen s.k. primärkonstruktion, behandlar först i ett
inledningsskede, erforderlig justering och vidareutveckling av utkast från
föregående principkonstruktionsetapp. Då det i fortlöpande
produktundersökning på detta stadie visat sig att utrymmesbehovet på grund av
höga kapacitetskrav och stora anslutningsrör omöjliggör en placering invid
basmaskins vänstra kortsida, har en placering på dennas tak valts och
kommenterats. Utifrån denna placering framtas rördragningens utformning med
anslutningspunkter och exakta mått (se fig. 12.4). Komplett underlag för ett
principiellt produktutkast möjliggör härefter en utformning av detta.
Produktutkastet består av utvecklad principskiss (se fig. 13.2) följd av
klassificeringslista vilken anger art och behandlingstyp på produktens alla
ingående delar och enheter. Följande kapitel rör val av komponenter. För
luftavfuktare som specialbehandlad färdig komponent bestäms företag ARIDUS
som leverantör. Företaget är svenskt, har hög kundanpassning och erfarenhet av
industriella tillämpningar. Modell för avfuktare väljs till Lak-120 alternativt Lak-
250, beroende på var man vill lägga sig kapacitets och prismässigt. Viss
erforderlig anpassning och modifikation av Aridus standard avfuktare görs också
i samband med komponentvalet. Dessa rör främst problemet med trappvis
temperaturstegring i det slutna systemet. För att undvika detta har ett av de i
luftavfuktaren ingående återvärmande elementen flyttats ur denna och bidrar
istället till uppvärmning av lokalen. Rördragningskomponenter (se fig. 14.19),
delvis rutinmässigt behandlade, är valda ur företag Lindabs produktsortiment från
produktserie Safe. Dessa presenteras i en komponentspecifikation.
Detaljkonstruktionsarbete görs eftersom luftavfuktarens fötter ersatts med ett
specialkonstruerat stativ (se bilaga 7 resp. 11 ) för förbättrat fastmontage och
gynnsam belastning förlagd till basmaskinens bärande balkar. En slutlig
sammanställning med ritningar och specifikationer på produkten är härefter
uppställd. Slutligen ges förslag på vidare utveckling, rekomendationer vid
testkörning och alternativa lösmningsförslag på möjliga uppkommande problem
som kontinuerlig temperatur förändring eller kontinuerlit fuktstegring i det slutna
systemet.
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Abstract
The project which is done on commission and in co-operation with the company
ABB I-R has included finding and dimensioning an existing dehumidifier which is
available on the market, with necessary adaptation and modifications. Further has
the project included constructing an application to the Cutting-box Orginal IV.
Finally also a test run of the solutiondraft.

Principle phase

The first constructionstage begins with a presentation of the problem, according
to Fredy Olssons model for productdevelopment. The model observes the
product behaving to process, surroundings, people, economy as well as its own
technical life cycle divided in the stages production, description, disposal and
elimination.
The principle phase is later dividing up into two comprehensive
problemdemarcation. The first one includs the dehumidifiers principle manner of
action, also included adaptations and modifications. The second includes the
application in form of placing, montage and pipedrawings to the Cutting-box
Orginal IV. After this are the specific should- and shallcriterials for the two
different comprehensive problemdemarcation, dispositioned along previous
formulation. This disposition constitutes foundation for the chose of  the principle
manner of action., and principle application. High valued and preferred criterials
affects technical demands on necessary capacity for the dehumidifier as well as
necessary pipedrawings.
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After this an extensive product investigation on the existing market starts. In
theory there are many different methods of dehumidifying air. Many of these
methods are not relevant and they don’t get any place in this report. There are
actually only three thinkable methods: condensationdehumidifying,
adsorbtiondehumidifying and absortiondehumidifying. A fourth method, heat
exchanging with dryer air have been studying and written about in the report but
it isn’t really a method of dehumidifying, Today the market for dehumidifying is
concentrated almost exclusive on adsorbtiondehumidifying and
condensationdehumidifying.
Heat exchanger in different designs also exists in an extensive way. In next
moment of the report takes the weighting in criteriamatrix of respective method
place. It shows that fairly doubtless condensationdehumidifying is the most
suitability method in our case. Condensationdehumidifying works more energy
saving than the other methods and it it’s also cheaper in purchase. It doesn’t
need to give a tempertureincrease of the air and doesn’t need a necessary extern
refrigerated element. It can also handle high airflow and high dampness in the
current pressure and temperature. Further it’s also not so sensitive against
sporadic incoming dust or small particles. The method is built on a simple airflow
where no secondary airflow need to be disponibel (the other methods often
require this). This criteria is very urgent thinks Hans, our supervisor.

Existing energyrecyclingsystems directly in industry that is built on dehumidifying
haven’t we found so the application is done by brainstorm. Further the
criteriamatrix shows that it seems to be best to applicate the dehumidifier by a
pipedrawing which besides the airflow through the dehumidifier also have
“Bypass direct Flow” see figure 10.1 (chapter 10). If an airflow over the
dehumidifiers intended maximumflow arises shall a smaller number of damp air be
able to “pass through” the dehumidifier in a directdrawing by passing the
dehumidifier. In this way the dehumidifier doesn’t expose itself of a too big
forced airflow. When the airflow instead lies below the maxiumflow can the
dehumidifier at the same time blow damp air directly from inside the cutting box
(it can be shown in figure 10.1). This lead to a continuous, maximum utilization of
the flowcapacity. Chosen proposals are shown in chapter 10.
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Primary phase

The second constructionphase (primaryconstruction), contains at first an
introducttionstage, necessary adjusting and further development of the draft from
previous principal phase. It has been shown from the productinvestgation that the
spacerequirements cause high capacitydemand and large connectionpipes makes
a placing alongside on the cutting-box left short side impossible. So instead the
dehumidifier is placed on the cutting-box top which also is comment in the report.
From this placing new pipedrawings are made with connectionpoints with
measures. Complete foundation for a principal productdraft makes after this a
design possible. The productdraft is a developed principal sketch (see figure
13.2) followed by a classificationlist which shows sort and which method of
treatment the different products components have.  For the dehumidifier
(specialpart) the company Aridus is chosen as supplier. Aridus are located in
Linköping in Sweden, and the company has high customeradaptation and
experience in industrial applications. The model is chosen to a LAK-120 or a
LAK-250, depend on what the capacity will be and what it will cost. Some
necessary adaptation and modification of Aridus standard dehumidifier are done
when the component has been chosen. The adaptations and modifications are
mostly with the problem of continuous increase in temperature in the closed
system. To keep this temperature increase away has one of the dehumidifiers
elements been moved out so this element now combine to heating the local.
Pipedrawingscomponents (se figure 13.1), partially rutinparts are chosen from
the company Lindabs productassortment, from productserie Safe. These are
presented in a componentspecification. The detaljconstruction is made because
of the dehumidifier feets are taken away and instead there is a stand (se chapter
15), this stand will make so the dehumidifier stands well at the cutting-box
carrying beams. A final compilation with drawings and specifications of the
product comes in the end of the report. Finally there are proposals on further
developments, recommendations for the test run and alternative solutions on
different problems.



                                                                             

8

Innehållsförteckning
FÖRORD............................................................................................................................................. 1

SAMMANFATTNING....................................................................................................................... 2

PRINCIPKONSTRUKTION:..............................................................................................................2
PRIMÄRKONSTRUKTION:..............................................................................................................4

ABSTRACT........................................................................................................................................ 5

PRINCIPLE PHASE ...........................................................................................................................5
PRIMARY PHASE .............................................................................................................................7

1. INTRODUKTION........................................................................................................................13

1.1 FÖRETAGSPRESENTATION...............................................................................................13
1.2 BAKGRUND .........................................................................................................................13
1.3 SYFTE OCH MÅL MED ARBETET ....................................................................................14
1.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT......................................................................................................15

1.4.1  Principkonstruktion ............................................................................................15
1.4.2 Primärkonstruktion..............................................................................................16

1.5 DISKUSSION OCH RESULTAT............................................................................................18
1.5.1 Principkonstruktion:............................................................................................18
1.5.2 Primärkonstruktion:.............................................................................................19

2. FÖRBEREDELSER .....................................................................................................................21

2.1 KONSTRUKTIONSINLEDNING ..........................................................................................21
2.2 UPPGIFTSFORMULERING..................................................................................................21

PRINCIPKONSTRUKTION..........................................................................................................22

3. PRODUKTDEFINITION.............................................................................................................23

3.1 PRODUKT ............................................................................................................................23
3.2 PROCESS...............................................................................................................................24
3.3 OMGIVNING.........................................................................................................................24
3.4 MÄNNISKA..........................................................................................................................25
3.5 EKONOMI ............................................................................................................................25

4. PRODUKTUNDERSÖKNING...................................................................................................26

4.1 BAKGRUND .........................................................................................................................26
4.3 KONSTRUKTIONSBAKGRUND ..........................................................................................26

5. TESTPROTOKOLL.............................................................................................................27

5.1 FÖRBEREDELSER................................................................................................................27



                                                                             

9

5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT......................................................................................................27
5.2.1 Test 1........................................................................................................................28
5.2.1.1 Resultat ...................................................................................................................28
5.2.1.2 Kommentar.............................................................................................................28
5.2.2  Test 2.......................................................................................................................29
5.2.2.1 Resultat ...................................................................................................................29
5.2.2.2 Kommentar.............................................................................................................30
5.2.3  Test 3.......................................................................................................................30
5.2.3.1 Resultat ...................................................................................................................30
5.2.3.2 Kommentar.............................................................................................................30
5.2.4  Test 4.......................................................................................................................31
5.2.4.1  Resultat ..................................................................................................................31
5.2.4.2  Kommentar............................................................................................................31
5.2.5 Test 5........................................................................................................................32
5.2.5.1  Resultat ..................................................................................................................32
5.2.5.2  Kommentar............................................................................................................32
5.2.6 Test 6........................................................................................................................33

5.3 SLUTSATS...........................................................................................................................33

6. KRITERIER FÖR LUFTAVFUKTNINGSPRINCIP.........................................................34

6.1 KRITERIEUPPSTÄLLNING ................................................................................................34
6.2 KRITERIEBESKRIVNING ....................................................................................................35
6.3 BÖRKRITERIEVIKTNING...................................................................................................37

6.3.1 Resultat av börkriterieviktning..........................................................................38

7 PRINCIPFÖRSLAG FÖR LUFTAVFUKTNING.............................................................39

7.1 INLEDNING..........................................................................................................................39
7.1.1 Kondensavfuktning...............................................................................................39
7.1.2 Adsorbtionsavfuktning.........................................................................................40
7.1.3  Absorbtionsavfuktning........................................................................................41
7.1.4  Värmeväxling........................................................................................................42

7.2 UTVÄRDERING AV PRODUKTFÖRSLAG ..........................................................................43
7.2.1 Lösningsbedömning av krav...............................................................................43
7.2.1.1 Resultat och kommentarer...................................................................................43
7.2.2 Lösningsbedömning av önskemål ......................................................................44
7.2.2.1 Resultat och kommentarer...................................................................................45

8. KRITERIER FÖR RÖRANSLUTNINGAR..............................................................................46

8.1 KRITERIEUPPSTÄLLNING ................................................................................................46
8.2 KRITERIEBESKRIVNING ....................................................................................................47
8.3 BÖRKRITERIEVIKTNING...................................................................................................49

8.3.1 Resultat av börkriterieviktning..........................................................................50



                                                                             

10

9. PRINCIPFÖRSLAG FÖR OCH RÖRANSLUTNINGAR..............................................51

9.1 INLEDNING..........................................................................................................................51
9.1.1 Basic ........................................................................................................................51
9.1.2 By-Pass....................................................................................................................52
9.1.3 By-Pass Direct Flow .............................................................................................53

9.2 UTVÄRDERING AV PRODUKTFÖRSLAG ..........................................................................54
9.2.1 Lösningsbedömning av krav...............................................................................54
9.2.1.1 Resultat och kommentarer...................................................................................54
9.2.2 Lösningsbedömning av önskemål ......................................................................55
9.2.2.1 Resultat och kommentarer...................................................................................55

10. PRESENTATION AV VALDA PRODUKTFÖRSLAG..................................................56

10.1  AVFUKTNINGSENHET ......................................................................................................56
10.2  APPLIKATION FÖR MONTAGE OCH RÖRDRAGNING...................................................58

PRIMÄRKONSTRUKTION, ETAPP 1 ........................................................................................59

11. INLEDNING............................................................................................................................60

12. VIDAREUTVECKLING, REVIDERING  OCH JUSTERING AV PRINCIPUTKAST61

12.1 PLACERING AV LUFTAVFUKTARENHET ........................................................................61
12.2 VIDAREUTVECKLING AV UTFORMNING AV RÖRDRAGNING.......................................61

12.2.1 Bruks- och deluppgifter .......................................................................................62
12.2.2 Kriterier för utformning av rördragning ..........................................................62
12.2.3 Börkriterieviktning...............................................................................................63
12.2.4    Rangordnad uppställning av börkriterier........................................................63
12.2.5 Alternativa utformningar av rördragning........................................................64
12.2.5.1 Lösningsförslag 1 ..................................................................................................64
12.2.5.2 Lösningsförslag 2 ..................................................................................................65
12.2.5.3 Lösninsförslag 3 ....................................................................................................66
12.2.6 Skallkriterieutvärdering av rördragningsalternativ.....................................67
12.2.6.1 Resultat och kommentar.......................................................................................67
12.2.7 Börkriterieutvärdering av rördragningsalternativ........................................68
12.2.7.1 Resultat och kommentar ......................................................................................68

13. PRODUKTUTKAST.............................................................................................................69

13.1 KLASSIFICERING AV DELAR OCH ENHETER ..................................................................69

14. KOMPONENTVAL...................................................................................................................71

14.1 LUFTAVFUKTNINGSENHET ..............................................................................................71
14.1.1 Komponentens bruks- och deluppgifter............................................................71
14.1.2 Krav och önskemål på komponenten ................................................................72
14.1.3 Sökning och bedömning av komponentalternativ .........................................74



                                                                             

11

14.1.4 Sökning av alternativa fabrikat.........................................................................74
14.1.5 Bedömning av alternativa fabrikat ...................................................................74
14.1.6 Utarbetning av vald komponentlösning...........................................................75
14.1.7 Dimensionering av avfuktare..............................................................................75
14.1.7.1 Total luftåterställning ..........................................................................................76
14.1.7.2 Utluft från LAK 120...............................................................................................78
14.1.7.3 Utluft från LAK 250...............................................................................................80
14.1.8 Vidare kontroll av kriterieuppfyllelse ..............................................................82

14.2 VENTILATIONSAPPLIKATION.........................................................................................86
14.2.1 Generella Bruks- och deluppgifter ....................................................................86
14.2.2 Generella krav och önskemål på ingående ventilationskomponenter.......86
14.2.3 Börkriterieviktning...............................................................................................87
14.2.4 Rangordnad uppställning av börkriterier .......................................................87
14.2.5 Val av fabrikat .......................................................................................................88
14.2.6 Kontroll av produktsortimentets generella kriterieuppfyllelse och val av
serie ……………………………………………………………………………………...89
14.2.7 Komponenters dimensioner, val och kommentar............................................90
14.2.8 Komponentspecifika bruks- och deluppgifter .................................................90
14.2.9 Komponentspecifika kriterier.............................................................................91
14.2.10 Sökning av komponenter.....................................................................................93
14.2.11 Kontroll av valda komponenters kriterieuppfyllelse .....................................94
14.2.12 Kommentar...........................................................................................................101
14.2.13 Komponentspecifikation....................................................................................102

15. DETALJKONSTRUKTION...............................................................................................103

15.1 PRODUKTDEFINITION FÖR STATIV..............................................................................103
15.2 KRITERIER FÖR STATIV..................................................................................................103
15.3 LÖSNINGSFÖRSLAG, STATIV...........................................................................................104

15.3.1 Alternativ 1, Stativ 1...........................................................................................104
15.3.2 Alternativ 2, Stativ 2...........................................................................................104
15.3.3 Alternativ 3, Stativ 3...........................................................................................105
15.3.4 Alternativ 4, Stativ 4...........................................................................................105

15.4 PRIMÄR UTVÄRDERING AV LÖSNINGSFÖRSLAG..........................................................106
15.4.1 Resultat och kommentarer.................................................................................106

15.5 BERÄKNINGAR OCH RESULTAT ....................................................................................107
15.5.1 Stativ för avfuktare LAK 120 ............................................................................107
15.5.2 Stativ för avfuktare LAK 250 ............................................................................108

15.6 KOMMENTARER ..............................................................................................................109
15.7 PLACERNING AV AVFUKTARE OCH PÅVERKAN PÅ CUTTING-BOX.........................109

15.7.1 Placering av LAK 120 och dess påverkan på C-boxen ...............................111
15.7.2 Placering av LAK 250 och dess påverkan på C-boxen ...............................111

16. PRODUKTSAMMANSTÄLLNING.................................................................................112



                                                                             

12

17.  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE........................................................................113

17.1 FÖREBYGGANDE AV KONTINUERLIGT STEGRANDE FUKTHALT .............................113
17.2 FÖREBYGGANDE AV KONTINUERLIG TEMPERATURFÖRÄNDRING.........................114
17.3 FILTER...............................................................................................................................115
17.4 REKOMMENDATIONER VID TESTER ............................................................................115

17.4.1 Spjäll......................................................................................................................115
17.4.2 Mätningar.............................................................................................................116

17.5 FÖRETAGSSÖKNING.........................................................................................................117
17.6 MIX AV PROCESS- OCH LOKALLUFT ............................................................................117

18. REFERENSER......................................................................................................................118

19. BILAGOR.............................................................................................................................119



                                                                             

13

1. Introduktion
1.1 Företagspresentation

ABB I-R har varit med i utvecklingen av den industriella tekniken inom
vattenskärning sedan dess start för ungefär 25 år sedan. ABB I-R är ett
gemensamt företag mellan ABB och Ingersoll-Rand. Företaget startades 1991
med 6 anställda och idag är 75 personer verksamma inom företaget.  ABB I-R
är ett av de få företag som finns i världen som enbart specialiserar sig på
vattenskärning. Företaget är världsledande i avancerade, tredimensionella och
robotstyrda vattenskärningssystem. Huvudkontoret är beläget i Ronneby.

Företagets tredimensionella robotsystem för vattenskärning är väl lämpat för
karossdelar till bilar och lastbilar, instrumentpaneler till olika fordon etc. För
tredimensionell skärning har ett antal ”Cutting-boxar” utvecklats i flera olika
storlekar och versioner. Systemen kan enkelt vidareutvecklas från små manuella
stationer till stora obemannade system för tillverkning i större skalor.

1.2 Bakgrund

Vattenskärningsmaskinerna finns i två alternativa utföranden, ”optioner”. Vid köp
av en vattenskärningsmaskin av ABB I-R kan kunden välja om han bara vill ha
maskinen i originalutförande vilket enbart inkluderar själva maskinen. Till denna
kan man koppla på sitt eget företags ventilationssystem för att ventilera ut fukten
som uppstår inne i maskinen och föra det ut ur byggnaden. Nackdelen med detta
är dels att skräpet från skärningen finns kvar inne på golvet i maskinen och får tas
upp vid stillestånd av maskinen, dels sugs inte fukten ut optimalt, vilken då skapar
kondens på robotar och väggar vilket leder till korrosion. Används ingen
ventilation överhuvudtaget kan man efter bara nån minut inte se robotarna p.g.a.
all vattendimma.

Ett andra utförande som fungerar som lösning på dessa problem är ett
”vacuumsystem” vilket har utvecklats inom företaget. Systemet har i huvudsak tre
funktioner.



                                                                             

14

Den ena är att genom ett vakuumsug fixera detaljen som ska bearbetas så att den
ligger på plats, medan den andra och tredje funktionen är att suga ut både vattnet
och skräpet som uppkommer vid bearbetning. Detta tas om hand i en
cylinderenhet ”cyclon” där i stort sett allt skräpet och största delen av vattnet förs
bort. Vidareförd luft som dock fortfarande har hög relativ fuktighet leds ut ur
lokalen ut i det fria. Utsuget i fråga drivs av en stor fläkt som suger ut skräpet och
vattnet.

Denna enhet är en option som kunden kan köpa till sin maskin.

Detta system användes på Cutting-Box Original IV. I samband med att en ny
originalmaskin Cutting-box Original IV utvecklades, ändrades även standarden
på vackuumsystemet till ett mer sammanhängande och integrerande packet.

Men utvecklingen är inte färdig än. Fortfarande ventileras den uppvärmda luften
från lokalerna ut i det fria vilket utgör grund för föreliggande exjobb.

1.3 Syfte och mål med arbetet

Syftet med arbetet är att studera och lämna förslag på åtgärder för avfuktning
med hjälp av i utbildningen anskaffade kunskaper och tillsammans med företaget
samarbeta för att på mest tillfredställande sätt, komma fram till uppsatta mål.

Målet med projektet är att utveckla lufthanteringen vid en av ABB I-R:s
maskiner så att energibesparingar i form av värmeåtervinning av processluft
erhålls.
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1.4 Tillvägagångssätt

Arbetsgången följer Fredy Olssons principer för produktutveckling. Projektet
genomförs i tre huvudfaser, principkonstruktionen, primärkonstruktion 1 och ev.
primärkonstruktion 2.

1.4.1 Principkonstruktion

Den inledande fasen var att sätta sig in i examensprojektets problemformulering.
Det första som gjordes var att ta kontakt med handledare på ABB I-R, Hans
Blückert, för att tidigt i komma igång med projektet. Tid avtalades för ett första
möte på ABB I-R. Studierektor, Stefan Sjödahl, från Blekinge Tekniska
Högskola var som stöd med på det första mötet där grundläggande underlag och
information om bl.a. det framtida samarbetet och tekniska data erhölls. Ämnet
luftavfuktning var till en början obekant vilket gjorde att det tog tid att sätta sig in
i problemet. Snarast efter mötet gjordes en grovplanering för hela
examensprojektet och en detaljplanering för principkonstruktionen. Ett första
utkast av en uppgiftsformulering gjordes som konfirmerades av Hans för att tidigt
eliminera oklarheter. Efter uppgiftsformuleringen gjordes en produktdefinition där
hänsyn till produkt, process, omgivning, människa och ekonomi togs, s.k.
produktdefinition med POME enl. Fredy Olsson. Den stora delen i
principkonstruktionen var här produktundersökningen vilken startades tidigt,
liksom den integrerade och fortlöpande dokumentationen.
Produkundersökningen gjordes genom att kontakta ett stort antal företag samt
informationssökning på Internet, för att få uppfattning om vilka olika metoder
som fanns tillgängliga och för att hitta tänkbara potentiella tillverkare och
leverantörer.  Problemställninen redovisades utförlig för företagen som gav sina
åsikter och delade med sig av sina kunskaper om lämpliga verkningssätt och
lösningsförslag. Ytterligare fördjupade kunskaper om luftavfuktning vad gäller
verkningssätt och egenskaper, erhölls genom instudering av anskaffad litteratur.
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För att klarlägga avfuktarens erforderliga egenskaper gjordes en
kriterieuppställning. Ur den framgick vilka krav (skallkriterier) och önskemål
(börkriterier) avfuktaren skulle ha. De olika kriterierna viktades sedan mot
varandra för att bestämma vilka kriterier som var mer betydelsefulla än andra. De
olika principförslagens kriterieuppfyllelse jämfördes härefter också mot varandra
för att se vilken som var mest lämpad. Detta gjordes överskådligt med olika
tabeller och matriser, där förslag efterhand sållades bort.

Valt förslag presenteras i en slutlig utvärdering.

1.4.2 Primärkonstruktion

I en inledning klargörs och revideras problemsituationen, ifrån vilken vidare
arbete utgår. Det har i detta skede, på grund av oväntat stort behov av utrymme
för luftavfuktningsenhet med anslutningsrör, visat sig erforderligt med en
omplacering av denna. Detta görs under åtföljande rubrik ”vidareutveckling,
revidering och justering av principutkast”. Enda möjliga rimliga alternativet är en
placering på Cutting-boxens tak.

Ett behov av skyddad åtkomlighet för avfuktningsenhetens serviceluckor
uppkommer då enl. arbetarskyddslagens föreskrifter för service på hög höjd.
Förslag på ekonomisk och arbetsbesparande lösning på problemet, är en stege
utrustad med skyddsräcke som anligger mot luftavfuktningsenheten på båda sidor
om dessa serviceluckor. Utifrån reviderad placering av avfuktaren, framtas
möjliga förslag på utformningar för röranslutning inkluderat bestämd By-Pass
funktion. Förslag med bäst kriterieuppfyllelse väljs. Först nu kan ett komplett
produktutkast för egentlig primärkonstruktion sammanställas. I detta fastställs
bl.a. delars och enheters art och behandlingssätt. Då detta är gjort, görs först ett
komponentval rörande luftavfuktningsenheten. Detta komponentval har med
avseende på verkningssätt/arbetsprincip redan behandlats i föregående
principkonstruktionsarbete, varvid denna del främst rör val av fabrikat, modell,
dimensionering samt viss anpassning och modifikation. En relativt omfattande
företagssökning gjordes, där det visar sig finnas ganska få företag som arbetar
med avfuktning enligt kondensprincipen. Sökningen begränsades, efter önskemål
från handledare på ABB, till företag med distribution i Sverige. Ett mycket
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passande och samarbetsvilligt företag (Aridus) fanns lyckligtvis att inleda kontakt
med.  Ett möte hölls med detta företag, där problemställningar och olika
spekulativa lösningsförslag angående viss modifikation och anpassning av
luftavfuktarens verkningssätt och applicering diskuteras. Avfuktar modell
rekommenderas av Aridus och godkänds av undertecknade. Vad gäller
dimensionering är två kapacitetsdimensioner utifrån testresultat och beräkningar
aktuella, beroende på hur ”torr” luft man vill ha i cutting-boxen och hur mycket
pengar man är beredd att satsa. Underlag för båda dimensionerna utarbetas.
Ingående komponenter för ventilationsapplikation väljs ur företag Lindabs
produktserie Safe. Här görs ingen omfattande företagssökning, främst på grund
av att Lindab redan har ett väl etablerat sammarbete med ABB. Komponenter
specialbehandlas i de fall då flera rimliga alternativ finns i produktsortimentet.
Dimensioner och längder anpassas till befintliga anslutningar och mått. Samtliga
rörkomponenter specificeras slutligen i en komponentlista.

Då luftavfuktningsenheten nu valts att placeras på taket, är ett specialkonstruerat
stativ erforderligt. Ett flertal olika principiella utformningar ritas upp och vägs mot
uppställda stativkriterier. Valt alternativ dimensioneras, beräknas och måttsätts,
se ritn. bilaga 7 resp. 11. Slutligen ges förslag till fortsatt arbete och utveckling av
lösningskonceptet samt. rekommendationer inför erforderlig testkörning.
Ritningar, visuella beräkningsresultat och utdrag ur Lindabs produktkatalog läggs
som bilagor.
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1.5 Diskussion och resultat
1.5.1 Principkonstruktion:

Principkonstruktionen har resulterat i ett lösningskoncept som bygger på
kondensationsprincipen. Produkten skall vara monterad på Cutting-boxens
vänstra sida samt anslutas med hjälp av ett rörsystem mellan Cutting-boxens in-
och utlopp. Rörsystemet är utrustat med en funktion som här kallas ” By-Pass
Direct Flow”. Kondensprincipen visar sig vara den uteslutande bästa lösningen
med avseende på uppställda kriterier, bl.a. på grund av sin låga
energiförbrukningen och låga inköpspris jämfört med andra avfuktningsprinciper.
Den är av stor lämplighet för rådande förhållanden åsyftandes exempelvis hög
fukthalt, temperatur 20–25 grader C, högt luftflöde och normalt lufttryck. En
andra metod som inledningsvis verkar tänkbar är adsorbtionsavfuktning. Det
visar sig att metoden dessvärre är dyrare och mer energikrävande. Den används
främst då mycket torr och kvalitativ luft eftersträvas och då dessa faktorer är av
underordnad betydelse. Systemen bygger nästan uteslutande på att även ett
sekundärt luftutbyte utifrån skall tillslutas, vilket ej är önskvärt. En tredje princip
kallad absorbtionsavfuktning har ganska tidigt sållats bort på grund av att den i
mycket liten utsträckning finns tillgänglig på marknaden. En annan nackdel är att
den skapar som restprodukt en kemisk lösning, ofta bestående av någon form av
salt upplöst i det avskilda vattnet, som sen måste tas omhand. Principförslaget
som bygger på värmeväxling mellan fuktig processluft och torrare uteluft skall
också uppmärksammas. Detta förefaller förträffligt med en extremt låg
energiförbrukning, bra funktionalitet och ett lågt inköpspris. Metoden har hög
teknisk driftsäkerhet och är ej lika utrymmeskrävande.

Anledningen till att förslaget sållats bort är just behovet av ett sekundärt luftflöde
av kall, torr luft utifrån. Detta har av handledare på ABB-I-R framhållits som
mycket viktigt att undvika. Metoden fungerar ej heller om även uteluften är varm
och fuktig, men då föreligger ju ej heller samma behov av värmeåtervinning.
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1.5.2 Primärkonstruktion:

Primärkonstruktionen har i ett inledande skede reviderat avfuktarens placering till
att gälla lämpligt utrymme på Cutting-boxens tak. Denna placering är på grund av
utrymmesbehov den uteslutande bästa, den är även lämpligast med avseende på
kort och flödesriktig rördragning till anslutningspunkter för in och utlopp på
Cutting-boxen. Denna placering har dock nackdelen att skyddsräcke för säker
åtkomlighet av avfuktningsenhetens serviceluckor, enligt arbetar skyddslagen,
måste föreligga. Detta problem har getts en rekommenderad lösning genom
utbyggnad av tillhörande servicesteges befintliga skyddsräcken. Dessa bör då
anligga mot avfuktningsenheten, på båda sidor om dess serviceluckor och på så
vis skapa säker åtkomlighet åt dessa. Rördragningens valda utformning kan
överskådligt ses i kapitel 12.2.5.3. Leverantör av rörkomponenter har valts till
Lindab AB, främst på grund av ett redan etablerat samarbete med detta företag.

Avfuktningsenhet med i principkonstruktionen fastställt verkningssätt,  har efter
utvärdering valts att tillverkas och levereras av Aridus AB.  Samarbete med detta
företag har visat sig fungera mycket bra. Problemet har noga diskuterats under
ett möte med företagets marknadsansvarig, Per Siewert och
konstruktionsansvarig, Sven Bladh, varvid de är helt införstådda i problemet. De
har även visats runt i produktionen på ABB I-R och sett själva Cuting-boxen
med dess befintliga ventilationssystem. Passande modell för denna tillämpning är
enligt Aridus, serie LAK-S-ECM. (Se produktspecifikation bilaga 25-28). Viss
modifikation och anpassning har utarbetats och överenskommits. Detta rör främst
avfuktarens återvärmande kondensorelement, som till två tredjedelar flyttats ur
luftsystemet för att undvika trappvis temperaturstegring i det slutna systemet.
Dessa element får istället tjäna till uppvärmning av lokalen.

Avfuktningsenhetens tappningsrör för vatten har på grund av utrymmesskäl
överenskommits att flyttas från undersida till framsida.

Luftavfuktningsenhetens fötter har bytts ut mot ett specialkonstruerat stativ (se
bilaga 7 resp. 11) för bästa stabilitet och säkerhet.
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Vad gäller val av kapacitetsdimension är två olika modeller aktuella för praktiska
tester, LAK120 resp. LAK250. Här ges endast teoretiska motiv och
rekommendationer. Enligt beräkningar (se kap. 14.1.7) är det tyvärr så att hög
kapacitet erfordras på grund av väldigt hög luftfuktighet och erforderlig
vattenbortförsel, Vissa praktiska  betingelser och antaganden talar dock för att
de teoretiska beräkningarna ligger betydligt över egentliga värden. Troligast anser
vi slutligen ändå vara att LAK 250, vilken bortför 21 l/h, är det rimliga
alternativet. Då det i mycket hög grad även rör sig om en prisfråga, har det inte
utan vidare kunnat göras några praktiska tester. Efter framtida  förhandlingar
kommer utvecklings- och  ekonomiavdelning på ABB I-R att besluta om och i så
fall vilken testprototyp som är värd att satsas på.

Slutligen presenteras produkten i en produktsammanställning i kapitel 16, med
fortsatta hänvisningar till ingående enheters och delars bilagor.
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2. Förberedelser
2.1 Konstruktionsinledning

Projektgruppen består av tre studenter med arbetstid på 10 veckor per student.
Ansvaret är lika fördelat såväl gällande dokumentationen som ledarskapet mellan
gruppmedlemmarna. Kommunikationen mellan handledare och gruppmedlemmar
har även fördelats jämlikt.

Projektnamn: Avfuktning för återanvändning av processluft.

Startdatum: November, 2000

Slutdatum: 23 Maj 2001

2.2 Uppgiftsformulering

ABB Waterjet System AB har i samarbete med utbildningsansvarige för
utvecklingsteknik, maskinteknik, Mats Walter vid BTH i Karlskrona, sammansatt
ett examensarbete som ska utföras av studenter i sista årskurs på UTV.

Examensarbetet går ut på att skilja fukt från ventilationsluft, vilken uppstår vid
vattenskärning i ABB I-R:s Cutting-Box Original IV, samt att konstruera en
applikation som i ett slutet system återcirkulerar denna.

Idag tas varm torr luft från lokalen till processen, där den blir fuktig. Istället för att
sedan återvinna den varma fuktiga luft, ventilerar man endast ut den ur fabriken.
Därför är det huvudsakliga syftet med produkten att spara in på den energi som
idag krävs för att återvärma lokalen.

I och med att ventilationen, med hjälp av avfuktaren, skall ske i ett slutet
cirkulationssystem, är det även tänkt att produkten ska minska buller ut till
lokalen samt skapa ett oberoende av omkringvarande luftkvalité.

Produkten ska vara anpassad till befintlig Cutting-box, för att minimera ändringar
och omkonstruktioner av denna.



                                                                             

22

PRINCIPKONSTRUKTION



                                                                             

23

3. Produktdefinition
3.1 Produkt

Produktens uppgift är att avfukta vattendimman som uppstår i en Cutting-box.
Vattendimman avfuktas primärt i en enhet, s.k. cyclon, varefter det fortfarande
finns fukt kvar. Denna kvarvarande fukt skall härefter ytterligare avfuktas för att
sedan i ett slutet system återföras in i Cutting-boxens luftintag.

Vattenseparator Luftavfuktare

Ev. Luftfilter

     Lufttrummor

Applikationsenheter

Fig. 3.1  Produktschema
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3.2 Process

Utgångsläge för processen är Cutting-boxens primärt avfuktade utluft, med viss
återstående fukthalt. Denna luft är satt i rörelse av ett befintligt fläktsystem. Luften
skall av den blivande produkten, om detta visar sig nödvändigt, först ledas in i ett
skräpfilter där större partiklar som kan orsaka problem längre fram skall
avlägsnas, för att sedan ledas vidare till själva luftavfuktningsenheten där den
avfuktas i lämplig utsträckning. Den avfuktade luften skall sedan till så hög grad
som möjligt återföras in i Cutting-boxens luftintag med strävan mot ett slutet
system. Troligtvis kommer det ändå att bli aktuellt med ett visst luftutbyte för att
kunna hålla nere fukthalten i systemet.

3.3 Omgivning

Luftavfuktaren skall placeras utanpå basmaskin Cutting-box Original IV vilken är
avsedd att kunna användas i industrilokaler över hela världen.

Fuktig luft Ev. skräpfilter Luftavfuktnings-
enhet

Avfuktad

luft

Fig.3.2  Processchema
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3.4 Människa

Luftavfuktaren skall vid drift arbeta automatiskt utan direkt kontakt med
operatören (subjekt). Vid användning kan dock andra fabriksarbetande och
personal i närheten (negativa dativobjekt) påverkas eller störas vid exempelvis
för hög bullernivå.

Vissa inställningar kan vara erforderliga vid produktens installation och kan då
utföras av exempelvis montören. Kontinuerliga justeringar, ändringar och enklare
reparationer utförs av operatör eller underhållspersonal.

3.5 Ekonomi

Inga ekonomiska kriterier har tillhandahållits för projektet. Vissa
överslagsberäkningar kommer dock att utföras för produktens totala
framställningskostnad och eventuell avskrivningstid. Kostnaden för produkten
ska även ställas i proportion till den energiförlust som uppstår då uppvärmd luft,
som tidigare beskrivits, ventileras ut i fria luften och ersätts med ny uppvärmd luft
från fabrikslokalen.
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4. Produktundersökning
4.1 Bakgrund

Produktundersökningen utgör en stor del av projekts principkonstruktion varför
den fortlöpande tillägnats mycket tid. Internet, bibliotek, högskolor universitet
och företagsintern information har använts för att skapa underlag och uppfattning
om hur problemet kan lösas. Mycket aktuellt har varit att hitta företag som
distribuerar befintliga produkter eller metoder som kan appliceras i gällande
tillämpning. Dessa har även varit till stor hjälp med att dela med sig av
erfarenheter och åsikter. Problemet skall senare i projektet diskuterats vid ett
möte, tillsammans med ABB I-R och ett utvalt ledande företag för
rekommenderad avfuktningsprincip, kondensavfuktning.

4.3 Konstruktionsbakgrund

Inga direkt liknande applikationer för energiåtervinning i form av integrerad
luftavfuktning i produktionen har kunnat hittas, varvid utgångsläget har varit att
med egna idéer försöka utveckla ett lösningskoncept för just denna tillämpningen.
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5. Testprotokoll
För att kunna dimensionera en avfuktare är det nödvändigt att göra olika
mätningar/tester. Dessa tester utfördes på Cutting-box Original IV på ABB I-R i
Ronneby. Maskinen är utrustad med ett vaccumsystem s.k. Dock In system med
tillhörande cyclon, samt två robotar med munstycke 0.25 mm som tillsammans
sprutar 3.8 l/min.

5.1 Förberedelser

Mätningarna genomfördes med hjälp av Björn Karlsson, IV SVENSKA AB i
Ronneby och i närvaro av Hans Blückert ABB I-R.

Utrustning:

• Digital torrtemperatur- och fuktighetsmätare (ABB I-R)

• Digital fuktighetsmätare (IV SVENSKA AB)

• Digital torrtemperturmätare (IV SVENSKA AB)

• Manometer med prandtlrör (IV SVENSKA AB)

• Slunga (typ av psykrometer för mätning av torr- och våttemperatur varvid
relativ fuktighet utlästes ur diagram1)  (IV SVENSKA AB)

Björn Karlssons mätinstrument är mer tillförlitliga varför uppmätta värden med
dessa väljs framför ABB I-R:s utrustning.

5.2 Tillvägagångssätt

Under samtliga tester är robotarna placerade ca. en meter ovanför arbetsbordet
och sprutar kontinuerligt. Ingen fixtur är placerad på arbetsbrodet som i normala
fall till viss del isolerar vattendimman mellan bordet och fixturen. P.g.a. detta ges
högre fuktavgivning till luften än vid normal skärning. Vattendimman sprids också
kraftig till följd av det stora avståndet mellan munstycket och arbetsbordet. Vid
träffytan på borden hade strålens diameter ökat till över 15 cm.

                                                
1 x,h – diagram för fuktig luft. Ref. [5] s.434
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5.2.1 Test 1

Maskinen körs med kontinuerlig ventilation. Robotarna sprutar med maxflöde
3,8 l/min. Mätningar utfördes med Hans digitala temp- och fuktighetsmätaren.

Mätpunkt: Inne i Cuttingboxen

Före start: Temperatur 21°C, 24 % R.H.

5.2.1.1 Resultat

 Tid Temperatur RH

3 min 20°C 60 %

6 min “ 67 %

9 min “ 70 %

12 min “ “

Vattenmängd som sprutas in (två robotar): 3,8 liter/min => 45,6 l/12min

Vatten ut ur cyclonen: 26 liter (12 minuter)

5.2.1.2 Kommentar

Under de 12 minuterna testet utfördes förekom ingen kondens, dock samlades
vatten på golvet i Cutting-boxen till följd av vattenstänk. Skärfriktion vid normal
skärning hade höjt temperaturen och till följd av detta hade med all sannolikhet
kondesriskerna ökat. Viss osäkerhet av pålitligheten hos mätinstrumenten.
Vattenmängden ut ur cyclonen är till viss del osäker och reservation för eventuellt
mätfel utfärdas.

Fig. 5.1 Tabell över
fuktighetsgrad och temperatur
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5.2.2 Test 2

Maskinen körs med kontinuerlig ventilation. Robotarna sprutar med maxflöde
3,8 l/min.

Mätpunkt: Utlopp (efter cyklonen) i båda fallen

5.2.2.1 Resultat

Värden uppmätta med Hans utrustning:

Tid Temperatur RH

1 min 24°C 62 %

6 min “ 68 %

9 min “ 72 %

12 min “ 73 %

Värden uppmätta med Björn Karlssons utrustning:

Tid Temperatur RH

0 min 27,0°C 31,5 %

1 min 24,3°C 73,0 %

2 min “ 78,8 %

3 min ” 80,3 %

4 min värdena stabiliseras

Fig. 5.2 Tabell över
fuktighetsgrad och
temperatur

Fig. 5.3 Tabell över
fuktighetsgrad och
temperatur
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5.2.2.2 Kommentar

Relativa Fuktigheten stabiliseras vid 80,3 % redan efter 3 min (Björn Karlssons
mätinstrument) jfr. Hans mätutrustning, eftersom dessa ger utslag mycket
snabbare. P.g.a. mätinstrumentens ev. felmarginaler antas en övre gräns på 85%
R.H. vilket kommer att ligga till grund för dimensioneringen av luftavfuktaren.

5.2.3 Test 3

Här mäts med hjälp av Manometer och Prandtlrör skillnaden mellan dynamiskt
och statiskt tryck i ventilationsröret inne maskinen. Ett hål borras i
ventilationsröret så att prandtlröret kan föras in. Maskinen körs med kontinuerlig
ventilation. [5]

Mätpunkt: Ventilationsrör inne i maskinen före cyclon

5.2.3.1 Resultat

Luftflöde

980 l/s (585 Pa)

915 l/s (510 Pa)

1015 l/s (660 Pa)

5.2.3.2 Kommentar

Oregelbundet luftflöde förekommer med tryckintervall 510-660 Pa vid
uppmätningen. Tryckmedelvärde (585 Pa) ger luftflöde 980 l/s.

Fig. 5.4 Tabell över
uppmätta luftflöden
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5.2.4 Test 4

Här mäts med hjälp av Manometer och Prandltrör skillnaden mellan dynamiskt
och statiskt tryck i ventilationsrör efter cyklon. Mätningarna görs på 5 olika
ställen i röret (se figur). Eftersom en rörböj förekommer precis innan mätområdet
varierar trycket. Det högsta trycket förekommer närmast kanten där den stora
radien på böjen finns. Av dessa fem punkter räknas ett snittvärde ut som sedan
räknas om från tryckdifferans till luftflöde.

Mätpunkt: Ventilationsrör efter cyclonen

5.2.4.1 Resultat

Snittvärdet av de fem olika lufttrycken är 253 Pa. Omräknat till luftflöde blir det
644 l/s vilket kommer att ligga till grunden för dimensioneringen av luftavfuktaren.

        270 Pa

   270 Pa  180 Pa     270 Pa

   440 Pa

5.2.4.2 Kommentar

Anledning till avvikelsen mellan mätning av luftflöde inne i cutting-boxen samt i
utblås, beror troligen bl.a. på läckage i rörfogar, cyclon och i spjäll. Det är då
detta värde på luftflödet (644 l/s = 0.644 m3/s) som är relevant och kommer att
ligga till grund för dimensionering av luftavfuktaren.

Fig. 5.5. De fem olika mätpunkterna i ventilationsröret.
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5.2.5 Test 5

Maskinen körs utan ventilation. Robotarna sprutar med maxflöde 3,8 l/min.
Fuktmätning inne i Cutting-boxen utan ventilation.

Mätpunkt: Inne i Cutting-boxen

5.2.5.1 Resultat

Före start: Temperatur 23°C, 30 % R.H.

Tid Temperatur  RH

1 min 23°C   73 %

2 min 22°C   83 %

3 min “   87 %

4 min “   90 %

5.2.5.2 Kommentar

Kraftig dimma uppstår efter 20-30 sekunder och efter en och en halv minut syns
inte robotarmarna. Efter ytterligare några minuter finns ingen sikt in i Cutting-
boxen alls. Inne i maskinen efter stopp, mäts det högsta värdet på luftfuktighet
upp till 93 % längst in i Cutting-boxen. Det är mycket kondens på roboten och
över alla kalla ytor. Då ventilationen åter sätts på, tar det ca. 30 sekunder innan
det är utventilerat, dock finns det kondens kvar.

Fig. 5.6 Tabell över
fuktighetsgrad och
temperatur
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5.2.6 Test 6

Med hjälp av en sk. slunga kan den relativa fuktigheten i luften räknas ut. Slungan
består av två termometrar av vilka den ena hålles våt med hjälp av en
vattenindränkt veke. Den våta temperaturen representerar kylgränsen i luften.
Den andra termometern är torr och mäter luftens temperatur. Med dessa två
mätvärden kan luftens relativa fuktighet betämmas ur diagram. De mätningar som
gjordes gav ett värde på 30 % relativ luftfuktighet runtomkring i lokalen.

5.3 Slutsats

Resultaten av test 1 visar att cyclonen tar hand om 26 liter av ca. 45 liter efter 12
min under kontinuerlig drift. Vid jämförelse av relativa fuktigheten inne i cutting-
boxen och i utluften vid ventilationen märks ingen större skillnad.

Vattenmängd som sprutas in (två robotar): 3,8 liter/min => 45,6 l/12min

Vatten ut i cyklonen: 26 liter (12 minuter)

(Se kap. 5..2.1)

Uppmätt R.H. är 80,3 % som väljs för vidare dimensionering av luftavfuktaren.

(Se kap. 5..2..2)
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6. Kriterier för luftavfuktningsprincip
6.1 Kriterieuppställning

Skallkriterer:

1. Produkten skall ej medföra säkerhetsrisk för människan.

2. Bullernivå skall ej överstiga 79 dB.

3. Produkten skall vara miljövänlig.

4. Skall klara erforderlig avfuktningskapacitet från ca 85 % R.H. ned till 30 %
R.H. vid temperatur 24 grader C.

5. Skall klara luftflöden mellan 0-1 m3/s.

6. Skall ej medföra en temperaturökning i återförd luft som bieffekt av
avfuktningen.

7. Driftsenergikostnaden skall ej överstiga dagens energiförlustkostnad.

8. Skall endast ha ett luftflöde.

9. Skall vara kommersiellt tillgänglig för denna tillämpning.

Börkriterier:

A. Bör vara självreglerande.

B. Bör vara lätt att installera och montera.

C. Bör kunna monteras på sidan av maskinen.

D. Bör ha låg energiförbrukning.

E. Bör passa in estetiskt.

F. Dim. bör ej överstiga 2 x 1.5 x 1 meter.

G. Bör ha ett gynnsammt pris med avsseende på inköp och installation.

H. Bör vara servicevännlig.

I. Bör vara enkelt att anskaffa reservdelar.
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6.2 Kriteriebeskrivning

Förklaring av skallkriterier:

1. Produkten skall vara utformad på så sätt att människan ej kan komma till
skada vid underhåll och service enligt normer i arbetarskyddslagen.

2. Bullernivån får ej överstiga 79 dB vid operatösplatsen eller i maskinens övriga
omgivning enl. befintliga normer.

3. Maskinen skall vara miljövänlig vid användning, slutlig destruktion eller
återvinning.

4. Avfuktningskapaciteten som erfordras är att luftavfuktaren ska avfukta till
under 30 % R.H. för att förebygga att kondens uppstår, vilket kan leda till
korrosion och slitage.

5. Eftersom luftflödet varierar måste maskinen klara ett luftflödesintervall på 0-1
m3/s utan att på något sätt ta skada.

6. Värmen ska inte öka inne i Cutting-boxen. Om temperatur stigning
förekommer för varje cirkulerat varv i luftcykeln kommer värme att
ackumuleras i Cutting-boxen. Detta ska undvikas.

7. För att vinst ska erhållas ska energikostnaden ej överstiga dagens
energiförlustkostnad som uppkommer av att man ventilerar ut redan
uppvärmd luft från lokalen.

8. Externa lufttrummor och ventilationsrör skall ej förekomma. Endast luftflödet
från maskinen skall finnas.

9. Enligt direktiv av handledare, Hans Blückert, skall avfuktningskomponenten
finnas befintlig på marknaden och endast ev. erfordra smärre modifikationer.
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Förklaring av börkriterier:

A. Avfuktaren bör kunna ställa in en enda gång på plats så att den sedan sköter
sig själv.

B. Att ansluta elförsörjning, styrsystem och dra lufttrummor bör vara enkelt.

C. Avfuktaren bör helst placeras på ena väggen av Cutting-boxen och bör därför
vara ganska lätt att monteras. Den kan även tänkas stå bredvid eller monteras
på taket.

D. För att minimera driftskostnadena är det självklart att energiförbrukningen ska
vara så låg som möjligt.

E. Färg, utseende och form bör vara passande.

F. Dimensionerna på maskinen bör helst inte överstiga 2 x 1.5 x 1 meter.

G. Inköp- och installationspriser bör hållas ner i strävan efter så låga kostnader
som möjligt.

H. Bör vara lätt att rengöra, byta eventuella filter och byta reservdelar.

I. För att slippa byta ut hela maskinen vid fel bör det vara lätt att finna och köpa
reservdelar.

J. Eftersom det inte finns något filter efter fläkten på cyclonen, så kan det vara
risk för att damm- och skräppartiklar kommer in i avfuktaren. Eventuellt
behövs ett filter innan avfuktaren.
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6.3 Börkriterieviktning

Börkriterierna viktas parvis med varandra i tabellen nedan. Kriterie med högst
prioritet markeras med en tvåa, kriterie med lika prioritet markeras med en etta
och kriterie med lägst prioritet markeras med en nolla. Metoden beskrivs
närmare i Fredy Olssons bok ”Principkonstruktion”.

A B C D E F G H I J K.f. Pi Ki

A 0 2 2 1 0 2 1 1 1 1 1 12 12

B -2 2 0 2 1 0 0 0 2 3 8 8

C -4 0 1 1 0 0 0 0 5 3 3

D -1 2 2 2 1 1 1 7 15 15

E -5 0 0 0 0 0 9 4 4

F -6 0 0 0 0 11 5 5

G -3 1 1 1 13 13 13

H -3 1 1 15 14 14

I -4 1 17 14 14

J -7 19 12 12

S. 100 100

Korr.f. = korrektionsfaktor.

Pi = summa poäng.

Ki = viktfaktor i procent.

S. = summa av Pi och Ki

Fig. 6.1. Börkriterieviktning där bokstäver
representerar börkriterier, se

börkriterieuppställning (kap. 5.1)



                                                                             

38

6.3.1 Resultat av börkriterieviktning

Rangordnad lista:

15 % Bör ha låg energiförbrukning

14 % Bör vara enkelt att anskaffa reservdelar

14 % Bör vara servicevännlig

13 % Bör ha ett gynnsammt pris med avsseende på inköp och installation

12 %  Bör ej vara känslig mot ev. damm- och skräppartiklar

12 % Bör vara självreglerande

8 % Bör vara lätt att installera och montera

5 % Dim. bör ej överstiga 2 x 1.5 x 1 meter

4 % Bör passa in estetiskt

3 % Bör kunna monteras på sidan av maskinen

Ovan ses prioritetsordningen av de önskvärda kriterierna som kommer att vägas
in i den slutliga utvärdering av principförslagen.
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7  Principförslag för luftavfuktning
7.1 Inledning

För att avfukta en luftström används vid luftbehandling i huvudsak två principer:
Kondensavfuktning som innebär kylning med en kall yta vars temperatur är lägre
än luftens daggtemperatur och sorbtionsavfuktning som innebär avfuktning genom
sorbtion i ett torkmedel. [1]

7.1.1 Kondensavfuktning

En luftström kan avfuktas genom att låta luften passera en yta vars temperatur är
lägre än luftens daggtemperatur. Detta medför att fukten i luften kondenserar på
den kalla ytan och luftens absoluta vatteninnehåll minskar. Det vatten som bildas
vid kondenseringen måste därvid kontinuerligt dräneras bort. [1]

Fuktig processluft (1) passerar en kall yta skapad av en kall kondensordel (2)
där avfuktning sker. Härefter värms den avfuktade kalla luften upp igen i
kylanläggningens varma kondensordel (3). För att behålla värmen i kondensorn
och kylan i kylaggregatet använder man sig av tryckökning och tryckminskning i
ett eget slutet system. Detta styrs av en kompressor och en ventil. Ur detta
system fås luft ut (4) med mer energi än vad man stoppat in i form av värme.

1. Fuktig luft 2. Kall kond. 3. Varm kond. 4. Torr luft

Fig. 7.1  Principskiss över kondensavfuktare med inbyggd fläkt
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7.1.2 Adsorbtionsavfuktning

Karakteristiskt med adsorbtion är att vatten i en luftström kondensters mot en
kall porös yta med stor totalarea utan att ändra dess fysikaliska eller kemiska
egenskaper. [1],[4] Den vanligaste typen av adsorbtionsavfuktare är en med
roterande matris. Se fig. 7.2 nedan.

Fuktig processluft (1) blåses genom den roterande matrisen (2) vari adsorbtion
av den fuktiga luften sker. Luften avger i och med detta kondensenergi och
värmeenergi. Då matrisen har roterat ett halvt varv blåses fukten bort av den
inkommande förvärmda uteluften (3).  Luften som blåses bort har nu tagit upp
fukten och kan ledas bort ur systemet (4). Av detta fås kontinuerligt avfuktad och
uppvärmd luft (5) ur systemet.

1. Fuktig luft 2. Roterande matris, rotor

3. Uppvärmd uteluft4. Bortförsel av fuktig luft

5. Torr luft

Fig. 7.2  Principskiss över
adsorbtionsavfuktning med två luftflöden
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7.1.3 Absorbtionsavfuktning

Karakteristiskt med absorbtion är att vattenångan binds i en lösning bestående
av vatten och ett absorbtionsmedium vilket sprayas över den luftstöm som ska
avfuktas eller tillförs ytan på ett material.[1],[4] Se fig. 7.3.

Fuktig processluft avfuktas genom att en koncentrerad saltlösning sprayas genom
luftflödet. Saltlösningen absorberar på detta sättet fukten från luften. Hur väl men
blandar saltlösningen med den fuktiga luften avgör hur bra avfuktningen blir.

Fig. 7.3  Principskiss över absorbtionsavfutare
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7.1.4 Värmeväxling

Värmeväxling innebär i ventilationssammanhang att den varmare frånluften
används för att förvärma uteluften eller tvärtom.

Vid värmeåtervinneing ur frånluften används i huvudsak två värmeväxlarprinciper:
rekuperativ  värmeväxling resp. Regenerativ värmeväxling.

Karakteristiskt med rekuperativ värmeväxling är att värmen strömmar genom ett
eller flera material som skiljer medieströmmana åt. I enklaste fall strömmar
värmen genom en skiljevägg mellan de två luftströmmarna.

Kännetäcknande för en rekuperativ värmeväxlare är att ingen överföring av fukt
sker. Lukt och föroreningar kan inte heller överföras mellan de två
luftströmmarna eftersom de är åtskiljda av en skiljevägg.

Karakterisktiskt med en regenerativ värmeväxling är att värmeenergin överförs
genom växlevis uppvärmning och avkylning av ett material.

En vanlig typ av regenerativ värmeväxlare är den s.k. roterande värmeväxlaren. I
denna värmeväxlare lagras värme upp i en rotormatris som vanligtvis är
uppbyggd av väckad aluminiumplåt. Värmen tas upp i rotormatrisen på
frånluftsidan och avges på tilluftssidan genom att matrisen roterar mellan de två
luftströmmarna.

För värmeväxlare anges prestandan i form av temperaturverkningsgrad. [1],[4]

1. Varm fuktig luft

2. Kall fuktig luft
3. Kall uteluft

4. Torr varm luft

Fig. 7.4  Principskiss över rekuperativvärmeväxlare
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7.2 Utvärdering av produktförslag
7.2.1 Lösningsbedömning av krav

Primär utvärdering av de olika principlösningarnas möjligheter att uppfylla de
krav som ställts på produkten har utförts på grundval av förnuft, erfarenhet och
existerande faktaunderlag. Betygskalan framgår i tabellen nedan. De olika
principlösningarnas betyg gentemot kriterierna har summerats för att sedan
jämföras med varandra.

Betygskala: 3 p Uppfyller säkert kravet

2 p Uppfyller troligen kravet

1 p Uppfyller knappast kravet

0 p Uppfyller inte kravet

7.2.1.1 Resultat och kommentarer

Lösningsförslag, värmeväxling, uppfyller ej krav nr. 8 (endast ett luftflöde) då
principen bygger på att två luftflöden skiftar värme med varandra. Det har dock
tagits med för att påvisa att förslaget troligen skulle vara mycket lämpligt föra att
uppfylla huvudsyftet, vämeåtervinning, eftersom komponenten är jämförelsevis
väldigt billig vid inköp samt mycket energisnål. Värmeväxlaren är dessutom
mycket driftsäker, storleksmässigt liten och miljövänlig.

Fig. 7.5  Skallkriterieutvärdering
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Lösningsförlag, absorbtionsavfuktning, har ej för vår applikation hittats
kommersiellt tillgänglig trots omfattande undersökningar varför detta har lagts ner.

De hittills två tänkbara lösningsförslagen är; kondensavfuktning och
adsorbtionsavfuktning vilka förs vidare till lösningsbedömning av önskemål.

7.2.2 Lösningsbedömning av önskemål

Vidarförda förslag från primärutvärderingen viktas här i en slutlig utvärdering.
Viktningen sker mot uppsatta önskemål och dess prioritet. Av detta fås ett
jämförelsetal som jämförs med maxlösningen och varandra. Betygskalan framgår
i tabellen nedan och är densamma som i primärutvärderingen.

Betygskala: 3 p Uppfyller säkert kravet

2 p Uppfyller troligen kravet

1 p Uppfyller knappast krvavet

0 p Uppfyller inte kravet

ki = viktfaktor (önskemålets prioritet)

u = uppfyllelsebedömning

t = totalvärde: ki*u

Fig. 7.6 Börkriterieutvärdering
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7.2.2.1 Resultat och kommentarer

Adsorbtionsavfuktningsenheter är för det första dyra i inköp och energikrävande
vid drift. Dessutom är de mestadels avsedda för att få extremt låg luftfuktighet
som t.ex i laboratoriemiljöer och museum. P.g.a. detta förs inte detta alternativ
vidare till primärkonstruktionsetappen.

Däremot förs lösningsförslag, kondensavfuktning vidare.
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8. Kriterier för röranslutningar
8.1 Kriterieuppställning

Skallkriterer:

1. Skall ej vara i anslutning till befintliga ventilationssystem.

2. Skall kunna medge konstant luftflöde genom avfuktaren.

3. Skall vara utformad så att ut- och inflödet från Cutting-boxen ej påverkas av
avfuktningsenheten.

4. Skall medge möjlighet att justera ett visst utbyte av luft från lokalen.

5. Produkten skall ej medföra säkerhetsrisk för människan.

6. Skall innesluta buller och därmed ej överstiga 79 dB.

7. Produkten skall vara miljövänlig.

8. Skall medge möjlighet till anslutning till externt ventilationssystem.

Börkriterier:

A.  Bör medge kort och hinderfri transportstäcka för luften.

B. Bör vara lätt att montera.

C. Bör passa in estetiskt.

D. Bör ej vara onödigt skrymmande.

E. Bör ha ett gynnsamt pris med avseende på inköp och montage.

F. Bör vara service- och reperationsvänlig.

G. Bör utgöras av enkelt anskaffbara komponenter.

H. Bör medge maximalt utnyttjande av luftavfuktarens kapacitet.
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8.2 Kriteriebeskrivning

Förklaring av skallkriterier:

1.    För att skapa ett oberoende av befintlig ventilationsanläggning.

2. Luftavfuktningsenheten skall inte komma till skada till följd av ett påtvingat
luftflöde.

3. De avvägda tryck- och flödesförhållandena skall påverkas i så liten
utsträckning som möjligt.

4. Om erforderligt skall torr luft i lagom mängd kunna utnyttjas från fabriken.

5. Produkten skall vara utformad på så sätt att människan ej kan komma till
skada vid underhåll och service enligt normer i arbetarskyddslagen.

6. Bullernivån som kan påverkas av avfuktningsenhetens placering och
anslutning till Cutting-boxen får ej överstiga 79 dB vid operatörsplatsen eller
i maskinens övriga omgivning (tillsammans med maskinens övriga
bullerkällor). Röranslutningen ska i största möjliga mån innesluta detta buller.

7. Produkten skall vara miljövänlig vid framställning, användning och slutlig
destruktion eller återvinning.

8. Produkten skall vid eventuella varma sommarförhållanden kunna anslutas till
ett befintligt externt ventilationssystem, eftersom inget större behov av
luftavfuktning då föreligger ur energisparsynpunkt.
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Förklaring av börkriterier:

A. Detta för att minimera energiförluster, avvägda tryck och flödesförhållanden
samt hålla nere ljudnivån.

B. Att ansluta elförsörjning, styrsystem och dra röranslutningar bör vara så
enkelt som möjligt.

C. Färg, utseende och form bör vara passande.

D. Konstruktionen bör givetvis inte uppta onödig plats i lokalen.

E. Inköps- och installationspriser bör hållas nere. Inga direkta ekonomiska
ramar har dock givits.

F. Bör vara lätt att rengöra och byta eventuella filter eller andra reservdelar.

G. För att slippa långa stillestånd i produktionen bör det vara lätt att anskaffa
reservdelar.

H. Maximalt utnyttjande av luftavfuktarens kapacitet är givetvis önskvärt.
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8.3 Börkriterieviktning

Börkriterierna viktas parvis med varandra i tabellen nedan. Kriterie med högst
prioritet markeras med en tvåa, kriterie med lika prioritet markeras med en etta
och kriterie med lägst prioritet markeras med en nolla. Metoden beskrivs
närmare i Fredy Olssons bok ”Principkonstruktion”. [2]

A B C D E F G H K.f. Pi Ki

A 0 1 2 1 1 1 1 0 1 8 12,5

B -1 2 1 1 1 0 0 3 7 10,9

C -4 0 0 0 0 0 5 1 1,6

D -2 0 0 0 0 7 5 7,8

E -2 1 1 1 9 10 15,6

F -3 1 1 11 10 15,6

G -3 1 13 11 17,2

H -3 15 12 18,8

S. 64 100

Korr.f. = korrektionsfaktor.

Pi = summa poäng.

Ki = viktfaktor i procent.

S. = summa av Pi och Ki

Fig. 8.1. Bokstäver representerar
börkriterier, se börkriterieuppställning

(kap. 5.1)
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8.3.1 Resultat av börkriterieviktning.

Rangordnad lista:

18,8 % Bör medge maximalt utnyttjande av luftavfuktarens kapacitet

17,2 % Bör utgöras av enkelt anskaffbara komponenter

15,6 % Bör medge kort och hinderfri transportstäcka för luften

15,6 % Bör vara service- och reparationsvänlig

12,5 % Bör ha ett gynnsamt pris med avseende på inköp och montage

10,9 % Bör vara lätt att montera

7,8 % Bör ej vara onödigt skrymmande

1,6 % Bör passa in estetiskt

Ovan ses prioritetsordningen av de önskvärda kriterierna som kommer att vägas
in i den slutliga utvärdering av principförslagen.
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9. Principförslag för och röranslutningar

9.1 Inledning

Nedan presenteras olika tänkbara principförslag. Grundprincipen för
nedanstående förslag är densamma för alla.

9.1.1 Basic

Fuktig luft kommer in (1), avfuktas (2), torr luft ut (3). Ventilerna (4) är avsedda
för att kunna reglera externt luftintag samt möjligheter till röranslutning. Ventilerna
ska även kunna spärras och regleras med ev. spjäll (5) vid ev. behov.

4. Ventil

2. Avfuktningsenhet

3. Avfuktad luft ut

1. Fuktig luft in

Fig. 9.1  Principförslag 1, Basic, för
montage och röranslutning

5. Spjäll
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9.1.2 By-Pass

Samma standardfunktion som tidigare utbyggd med en ”By-Pass” -funktion (1).
Tanken med ”By-Pass” är att luften ska kunna passera denna vägen då
avfuktningsenheten, inte klarar av flödesmängden, bordsvridning utförs eller ev.
snabbservice. Flödet genom By-Passen ska kunna spärras och regleras med
hjälp av  spjäll (2). By-Passen ska kunna tas bort och vid behov ersättas med
anslutning till externt ventilationssystem.

1. By-Pass2. Spjäll

Fig. 9.2  Principförslag 2, By-Pass, för
montage och röranslutning
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9.1.3 By-Pass Direct Flow

Samma standardfunktion som tidigara utbyggd med en direktflödeskanal, ”By-
Pass Direct Flow”, till Cutting-boxen (1). Vid mindre luftflöde än vad
luftavfuktningsenheten är avsed för kan direktflödeskanalen ta fuktig luft direkt
inneifrån Cutting-boxen och på så vis utnyttjas avfuktarens kapacitet kontinuerligt
till fullo.

1. Direktflöde

Fig. 9.3  Principförslag 3, By-Pass Direct
Flow, för montage och röranslutning
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9.2 Utvärdering av produktförslag
9.2.1 Lösningsbedömning av krav

Primär utvärdering av de olika principlösningarnas möjligheter att uppfylla de
krav som ställts på produkten har utförts på grundval av förnuft, erfarenhet och
existerande faktaunderlag. Betygskalan framgår i tabellen nedan. De olika
principlösningarnas betyg gentemot kriterirena har summerats för att sedan
jämföras med varandra.

Betygskala: 3 p Uppfyller säkert kravet

2 p Uppfyller troligen kravet

1 p Uppfyller knappast krvavet

0 p Uppfyller inte kravet

9.2.1.1 Resultat och kommentarer

Lösningsförslag ”Basic” är bristfälligt p.g.a. att om luftutbyte med lokalens luft ej
sker kommer luftflödet att forceras in i luftavfuktaren och på så sätt störa
luftavfuktarens funktion. Dessutom kommer luftavfuktaren att påverka Cutting-
boxens avvägda tryck- och flödesförhållanden. I och med det varierande
luftflödet kommer ej heller avfuktarens optimala kapacitet att utnyttjas.

Lösningsförslag ”Bypass” samt ”Bypass Direct Flow” kommer att låta cutting-
boxens cirkulationsflöde vara i stort sätt opåverkat p.g.a. att luft kan passera
förbi luftavfuktaren. Här kommer också luftavfuktaren att slippa ett påtvingat
luftflöde.

Både ”Bypass” och ”By-Pass Direct Flow” kommer att föras vidare till
börkriterieviktningen.

Fig. 9.4  Skallkriterieutvärdering av röranslutningar
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9.2.2 Lösningsbedömning av önskemål

Vidarförda förslag från primärutvärderingen viktas här i en slutlig utvärdering.
Viktningen sker mot uppsatta önskemål och dess prioritet. Av detta fås ett
jämförelsetal som jämförs med maxlösningen och varandra. Betygskalan framgår
i tabellen nedan och är densamma som i primärutvärderingen.

Betygskala: 3 p Uppfyller säkert kravet

2 p Uppfyller troligen kravet

1 p Uppfyller knappast krvavet

0 p Uppfyller inte kravet

ki = viktfaktor (önskemålets prioritet)

u = uppfyllelsebedömning

t = totalvärde: ki*u

9.2.2.1 Resultat och kommentarer

För att optimera luftavfuktarens kapacitet kommer ”By-Pass Direct Flow”  att,
vid luftflöden under avfuktarens maxkapacitet, t.ex. vid bordsvridning då
luftflödet stryps, samtidigt ta in fuktig luft direkt från Cutting-boxen. Detta medför
ett kontinuerligt maxflöde genom avfuktaren, därför förs detta lösningsförslaget
vidare.

Fig. 9.5  Börkriterieutvärdering av röranslutningar
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10. Presentation av valda produktförslag
10.1 Avfuktningsenhet

Som tidigare presenterats väljs för vidare utveckling ett lösningsförslag med
verkningssätt enligt kondensprincipen. Principen bygger som tidigare redovisats
på avfuktning genom att luften blåses mot en kall yta under luftens daggpunkt, där
då fukten kondenseras och sen bortförs. Den kalla ytan är genererad med hjälp
av en kondensor. En kompressor komprimerar ett vätskemedium som då ökar i
temperatur och förs in i kondensorns varma del, en expansionsventil minskar
sedan trycket och det då kalla mediet förs in i kondensorns kalla del som skall
användas för att kondensera fukten.

I presenterad tillämpning kommer den återvärmande delen av kondensorn delvis
att lyfta ut för att inte få en kontinuerlig temperaturstegring i det slutna systemet
med Cutting-boxen. Vad gäller miljökriterier skall hänsyn i vidare arbete tas till
det i kondensorn använda köldmediet, ett miljövänligt alternativ skall ges förtur.
Vidare är detta verkningssätt som kriteriematriser och utvärderingar visat, bäst

Fig. 10.1  Principskiss över kondensavfuktning med
kompressorstyrning
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lämpat jämfört med andra principiella verkningssätt för avfuktare på många
väsentliga punkter. Sammanfattningsvis kan sägas:

Kondensprincipen arbetar jämfört med övriga avfuktningsprinciper energisnålt
och är jämförelsevis även billigare i inköp. Den behöver inte ge en
temperaturökning av luften och erfordrar således inget externt kylelement vilket
t.ex. adsorbtionsprincipen gör. Den kan hantera höga luftflöden och höga
fuktighetshalter vid gällande tryck och temperaturer. Den är inte direkt känslig för
sporadiskt inkommande damm eller små smutspartiklar, dock skall ej
kontinuerligt smutsig luft behandlas. Om det skulle visa sig nödvändigt skall luften
innan avfuktaren passera ett eventuellt skräpfilter. Metoden bygger på ett enkelt
luftflöde där då inget sekundärt luftflöde behöver tillhandahållas utifrån, vilket
oftast adsorbtionsmetoden kräver. Detta kriterie har av handledaren på företaget
framhållits mycket angeläget varför den i övrigt mycket lämpliga metoden
värmeväxling faller bort.
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10.2 Applikation för montage och rördragning

Valt applikationsförslag har, förutom luftflödet genom avfuktaren, en s.k. ”By-
Pass Direct Flow” se fig. 10.2 nedan. Denna utformning är tänkt fungera som
följer. Om ett luftflöde över avfuktningsenhetens avsedda maxflöde uppstår, skall
en mindre mängd fuktig luft kunna ”smita förbi” luftavfuktaren och på så sätt ej
utsätta denna för ett för stort påtvingat luftflöde. Då luftflödet istället ligger under
avfuktarens avsedda maxflöde kan denna samtidigt suga fuktig luft direkt inifrån
Cutting-boxen (detta visas i fig. 10.2 med pilar), vilket medför ett kontinuerligt,
maximalt utnyttjande av avfuktarens flödeskapacitet.

     

Fuktig luft

C - Box

Avfuktnings-
enhet

“By-Pass Direct Flow”

Fig. 10.2 Principskiss över luftcirkulationen med
“By-Pass Direct Flow”
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PRIMÄRKONSTRUKTION, ETAPP 1
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11. Inledning
Primärkonstruktion, etapp 1 grundar sig på principkonstruktionsetappen.
Lösningsförslag, avfuktningsprincip; Kondesavfuktning med tillhörande
applikation av denna d.v.s. däribland “Bypass Direct Flow kommer här att delas
in/brytas ned i alla ingående delar för att lätt kunna sammanställa den slutliga
konstruktionen.

Produkten, Luftavfuktaren, består i huvudsak av en huvudenhet,
luftavfuktningsenhet och ett applikationsförslag med därtill tillhörande smådelar
vilka kommer att definieras sedan.  Produktdefinitionen i början av
principkonstruktionen har nu kunnat modifieras och ser ut på följande sätt.

Luftavfuktningsenhet

Luftavfuktare 

Stativ

Applikation

Röranslutning

Luftavfuktningsenheten har i tidigare skede preliminärt placerats intill vänster
kortsida på basmaskin Cutting-box Original 4 (denna placering skall i vidare
arbete övervägas och ev. Revideras) vilken är avsedd att kunna användas i
industrilokaler över hela världen.

Avfuktaren ska i så stor utsträckning som möjligt sköta sig själv och kommer i
huvudsak bara i kontakt med servicepersonal och själva installatören. I övrigt är
det den eventuellt höga bullernivån som kan störa eller påverkar operatör och
personal runt omkring.Den givna ekonomiska ramen är att inköpskostnad för
luftavfuktnings- och applikationsenheter, tillsammans med driftsenergikostnad
skall ge en rimlig avskrivningstid med avseeende på dagens energiförlust som
uppstår vid utventilation av den fuktiga varmluften. Enligt handledare på ABB bör
avskrivningstid för luftavfuktaren ej överstiga ett par, tre år.  I stora drag har även
sagts att luftavfuktaren ska vara ”så billig som möjligt”.
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12. Vidareutveckling, revidering  och
justering av principutkast

12.1 Placering av luftavfuktarenhet

En inplacering på Cutting-boxens vänstra kortsida har av handledare på ABB
framhållits önskvärt. Då det på nuvarande stadie i den kontinuerligt fortlöpande
produktundersökningen har visat sig att avfuktningsenhetens dimensioner och
behov av utrymme för stora anslutningsrör p.g.a. höga kapacitetskrav omöjliggör
detta, kommer istället plats på cutting-boxens tak att utnyttjas.

Enligt arbetarskyddslagen måste skyddsräcke förekomma då kontinuerligt
servicebehov på hög höjd föreligger2. Avfuktningsenheten är på ena långsidan
försedd med serviceluckor vilka således måste ha skyddad åtkomlighet. För att
minimera arbete och kostnad för nämnda skyddsräcken, rekommenderas dessa
luckor att medges åtkomlighet från en stege med tillhörande skyddsräcke så nära
bakre väggen som möjligt. Stegens skyddsräcke rekommenderas att anligga mot
avfuktningsenhetens båda kortsidor för att då medföra ett helt omgärdat
arbetsutrymme. [11]

12.2 Vidareutveckling av utformning av rördragning

Eftersom placering av luftavfuktningsenheten i principkonstruktionen ej var
definitiv, görs här, då det har framkommit att önskad placering invid cutting-
boxens vänstra kortsida av utrymmesskäl ej är möjlig, en vidareutveckling av en
röranslutning utgående från att luftavfuktningsenheten måste placeras på cutting-
boxens tak.

                                                
2 Ref. [11] Arbetsgivares och arbetstagares allmänna förpliktelser, 9 §
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12.2.1 Bruks- och deluppgifter

Huvuduppgift är att transportera ett luftflöde mellan maskinens ingående enheter;
Cutting-box, cyclon och avfuktare i ett slutet system. Ett direktflöde, eventuellt
reglerbart, förbi avfuktaren skall också innefattas. Rören skall dessutom innesluta
det buller som uppkommer i exempelvis vattenskärningsmaskin, fläktar och
kompressorer.

12.2.2  Kriterier för utformning av rördragning

Skallkriterier:

1. Skall transportera ett maximalt luftflöde 0.644 l/s mellan cyclon,
luftavfuktningsenhet och C-box i ett slutet system.

2. Skall tillåta ett direktflöde förbi avfuktaren med i kap. 9.1.3 presenterad
”By-Pass Direct Flow” funktion.

3. Skall utgöras av befintliga anskaffningsbara komponenter.

4. Skall ej blockera Cutting-boxens serviceluckor.

Börkriterier:

A. Bör innefatta en kort och flödesriktig rördragning med minimala tryck och
friktionsförluster.

B. Bör passa in estetiskt

C. Bör medge enkel applikation och minimal omarbetning av nuvarande Cutting-
box.

D. Bör ej ha näraliggande anslutningspunkter för in- och utlopp i Cutting-boxen
så att en god omblandning av Cutting-boxens luft sker.
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12.2.3 Börkriterieviktning

A B C D K.f Pi Ki

A 0 2 0 0 1 3 18.8

B -2 0 0 3 1 6.3

C 0 1 5 6 37.5

D -1 7 6 37.5

S. 16 100

12.2.4 Rangordnad uppställning av börkriterier

37.5 % Bör medge enkel applikation och minimal omarbetning av      nuvarande
Cutting-box.

37.5 %  Bör ej ha näraliggande anslutningspunkter för in- och utlopp i Cutting-
boxen så att en god omblandning av Cutting-boxens luft sker.

18.8 %   Bör innefatta en kort och flödesriktig rördragning med minimala tryck
och friktionsförluster.

  6.3 %     Bör passa in estetiskt

Fig. 12.1. Börkriterieviktning av
utformningen av rördragningen.
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12.2.5 Alternativa utformningar av rördragning

12.2.5.1 Lösningsförslag 1

Lösningsförslaget visar en rördragning sådan att ”By-Pass Direct Flow” kanalen
leds till redan existerande uttag i taket vilkens egentliga funktion är utventilation av
luft vid saknande av cyclonsystemet. Det primära luftflödet leds till framsidan av
Cutting-boxen där uttag för inventilation redan finns vilket dessutom fördelar
luftflödet på ett passande sätt.

Fig. 12.2. Bild för överskådning av; placering av luftavfuktningsenhet,
rördragning av primärt luftflöde och ”By-Pass Direct Flow”-kanalen.

Lösningsförslaget är i huvudsak gällande rördragning av ”By-Pass Direct
Flow”-kanalen.
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12.2.5.2 Lösningsförslag 2

Lösningsförslaget visar en rördragning sådan att ”By-Pass Direct Flow”-kanalen
leds till framsidan av Cutting-boxen. Det primära luftflödet leds även här till
framsidan av Cutting-boxen där uttag för inventilation redan finns vilket dessutom
fördelar luftflödet på ett passande sätt.

Fig. 12.3. Bild för överskådning av; placering av luftavfuktningsenheten,
rördragning av primärt luftflöde och ”By-Pass Direct Flow”-kanalen.

Lösningsförslaget är i huvudsak gällande rördragning av ”By-Pass Direct
Flow”-kanalen.
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12.2.5.3 Lösninsförslag 3

Lösningsförslaget visar en rördragning sådan att ”By-pass Direct Flow” kanalen
leds in i Cutting-boxen genom ett uppborrat hål bredvid redan existerande
rördragning för utsugning av luften till cyclonen. Det primära luftflödet leds till
framsidan av Cutting-boxen där uttag för inventilation redan finns vilket dessutom
fördelar luftflödet på ett passande sätt.

Fig. 12.4. Bild för överskådning av; placering av luftavfuktningsenheten,
rördragning av primärt luftflöde och ”By-Pass Direct Flow”-kanalen.

Lösningsförslaget är i huvudsak gällande rördragning av ”By-Pass Direct
Flow”-kanalen.
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12.2.6 Skallkriterieutvärdering av rördragningsalternativ

12.2.6.1 Resultat och kommentar

Alternativ 1 blockerar i viss mån serviceluckor på luftavfuktaren varför denna får
sämre betyg i skallkriterieutvärderingen. Alternativ 2 blockerar i viss mån
serviceluckor på Cutting-boxen varför denna får sämre betyg i
skallkriterieutvärderingen. Alternativ 3 uppfyller alla kriterier på bästa sätt varför
denna förs vidare tillsammans med Alternativ 3.

Fig. 12.5. Skallkriterieutvärdering av
rördragningsalternativ
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12.2.7 Börkriterieutvärdering av rördragningsalternativ

12.2.7.1 Resultat och kommentar

Alternativ 1 uppfyller dåligt börkriterie A, (bör innefatta en kort och flödesriktig
rördragning med minimala tryck- och friktionsförluster), helt enkelt p.g.a. onödigt
lång och otymplig rördragning.

Alternativ 3 väljs som rördragningsalternativ p.g.a. sin rationella utformning och
smidighet.

Fig. 12.6. Börkriterieutvärdering av
rördragningsalternativ
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13. Produktutkast
13.1 Klassificering av delar och enheter

Fig. 13.1. Produktutkast med
klassificering av de olika delarna.
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1. Muff  (2.11 Fig 13.1) 8. Cirkulär Kanal (2.1 Fig 13.1)

2. Böj 90° (2.3 Fig 13.1) 9. Böj 60° (2.5 Fig 13.1)

3. Cirkulär Kanal (2.1 Fig 13.1) 10. Avfuktare (1.1 Fig 13.1)

4. Muff  (2.11 Fig 13.1) 11. Stativ (3.1 Fig 13.1)

5. Reduktion (2.7 Fig 13.1) 12. Böj 90° (2.4 Fig 13.1)

6. Cirkulär Kanal (2.2 Fig 13.1) 13. Cirkulär Kanal (2.2 Fig 13.1)

7. T-rör (2.8 Fig 13.1) 14. Cirkulär Kanal (2.2 Fig 13.1)

Fig. 13.2. Bild för överskådning över
klassificering och indelning av ingående delar
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14. Komponentval
Handledare på ABB I-R har framhållit som viktigt att produkten i så stor
utsträckning som möjligt skall bestå av komponenter d.v.s. färdiga, generellt
användbara produktdelar med kända verkningssätt och egenskaper. Detta för
resurs-, tids- och kostnadsbesparing.

14.1 Luftavfuktningsenhet

I föregående konstruktionsetapp har avfuktningsenhetens principiella
verkningssätt fastställts till kondensationsprincipen varvid denna del främst
kommer att beröra val av fabrikat, modell, dimensionering samt eventuell
anpassning och modifikation.

14.1.1  Komponentens bruks- och deluppgifter

Dessa har i tidigare konstruktionsarbete grundläggande klargjorts och framställts i
övergripande produktdefinition resp. kriterieuppställning för avfuktningsprincip.
Vidare presenteras en något utförligare formulering av själva avfuktningsenhetens
bruks- och deluppgifter. Enhetens huvuduppgift är avgränsad till att avfukta ett
från Cutting-boxen strömmande luftflöde och sedan avge detta för
återcirkulation. En viktig deluppgift som tillkommer är att hålla lufttemperaturen
på stabil nivå. Den får inte kontinuerligt stegra eller sjunka. En annan viktig
deluppgift som också tillkommer är att enheten skall vara självreglerande och inte
behöva manövreras exempelvis vid variationer i luftfuktighet och lufttemperatur.
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14.1.2  Krav och önskemål på komponenten

Här uppställs kriterier för avfuktningskomponenten, vilka endast är en viss
utökning och modifikation av kriterier uppställda för avfuktningsprincip i
föregående konstruktionsetapp, principkonstruktionen.

Skallkriterier:

1. Skall ej medföra säkerhetsrisk för människan.

2. Bullernivå skall tillsammans med övriga bullerkällor ej överstiga 79 dB.

3. Skall vara miljövänlig.

4. Skall klara erforderlig avfuktningskapacitet från ca 80.3% R.H. ned till 45%
R.H. vid aktuella temperaturer

5. Skall vara lämpad att behandla luft mellan 20°- 25 ° C.

6. Skall vara anpassad för luftflöden runt 0.644 l/s

7. Skall ej medföra en kontinuerlig ökning eller sänkning av lufttemperaturen i det
slutna systemet.

8. Driftsenergikostnaden skall ej överstiga dagens energiförlustkostnad.

9. Skall endast ha ett luftflöde.

10. Skall vara kommersiellt tillgänglig i sverige för denna tillämpning.



                                                                             

73

Börkriterier:

A. Bör vara självreglerande.

B. Bör vara lätt att installera och montera.

C. Bör kunna monteras på taket på maskinen.

D. Bör ha låg energiförbrukning.

E. Bör passa in estetiskt.

F. Dim. bör ej överstiga 2 x 1.5 x 1 meter.

G. Bör ha ett gynnsamt pris med avseende på inköp och installation.

H. Bör vara servicevänlig.

I. Bör vara enkelt att anskaffa reservdelar.
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14.1.3  Sökning och bedömning av komponentalternativ

Valt komponentalternativ hålls fast vid i principkonstruktionsetappen fastställd
avfuktare med verkningssätt enligt kondensprincipen.

14.1.4  Sökning av alternativa fabrikat

Viktiga egenskaper för i detta fallet potentiella företag är:

• Distribution i Sverige

• Väletablerat, pålitligt och solitt

• Hög kundanpassning

• Industriella tillämpningar

Omfattande undersökningar dels på Internet och dels genom företags vidare
rekommendationer, har legat till grund för sökning av fabrikat. Det har dessvärre
visat sig att det finns få potentiella företag och återförsäljare i Sverige som ägnar
sig åt avfuktning med kondensationsprincipen.

14.1.5  Bedömning av alternativa fabrikat

Menerga Energy Systems:

Menerga är ett tyskt företag med återförsäljning i Sverige. Företaget inriktar sig
mestadels på luftavfuktning på större anläggningar t.ex. badhus, simhallar mm.
Detta stämmer inte med här gällande behov av hög kundanpassning och
industriell tillämpning.

Aridus AB:

Aridus är ett svenskt ganska nystartat men ändå väletablerat företag med hög
kundanpassning. Vidare har företaget goda erfarenheter av industriella
tillämpningar och är dessutom mycket samarbetsvilliga.

Lämpligast för här uppställda kriterier och önskemål är ganska tveklöst Aridus
AB vilka väljs för vidare undersökningar och samarbete.
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14.1.6  Utarbetning av vald komponentlösning

Efter inledande kontakt med Aridus hålls ett möte, där problemställningar och
olika spekulativa lösningsförslag angående viss modifikation och anpassning av
luftavfuktarens verkningssätt och applicering diskuteras. Anpassningen rör i
huvudsak den återvärmande delen av avfuktarens kondensator. För att inte
erhålla en kontinuerlig stegring av lufttemperaturen i det slutna
cirkulationssystemet ges som förslag att flytta ut det återvärmande elementet
utanför luftflödet för att istället värma lokalen. Aridus behandlar sedan vad som
framkommit på mötet för att undersöka om produkten är möjlig.

14.1.7  Dimensionering av avfuktare

Under ett möte med valt företag Aridus har problemställning och målsättning
noga diskuterats, de är helt  införstådda i uppgiften. Enligt rekommendation från
Aridus väljs lämpligen Aggregat Lak-120-S-ECM, vilken enligt
produktspecifikation avlägsnar 11.5 l/h då inluften har egenskaperna 80 % R.H.
25 ° C.  Här har uppstått något delade meningar mellan Aridus och
undertecknad om huruvida detta är tillräckligt eller ej. Nedan ges motiv för att
minst erfordras kapacitetsdimension Lak-250-S-ECM, vilken bortför 21 l/h vid
samma inluftsegenskaper.

Det ligger i sakens natur att då slutna system skall hållas stabila, måste det som
tillförs systemet/luften (här: vatten resp. värmeenergi) bortföras i ekvivalenta
mängder. Den luft som strömmar ut ur Cutting-boxen måste återfå de egenskaper
den hade då den strömmade in i Cutting-boxen.
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Frånluftens flödesmängd, relativa fuktighet och torrtemperatur, har experimentellt
bestämts (se kap. 5), då inluften togs från lokalen med likaså uppmätt relativ
fuktighet och temperatur. Luften anses ha normalt lufttryck i båda fallen. Att
beräkningsmässigt exakt bedöma vattnets uppträdande och absorbtion till luften i
den verkliga situationen är komplext och mycket svårt. Nedanstående något
förenklade beräkning visar in- resp. frånluftens vatteninnehåll. Om dagens
processklimat skall bibehållas måste skillnaden både i temperatur och
vatteninnehåll där emellan återställas av avfuktaren.

För att skapa en uppfattning om hur väl avfuktarna klarar att bortföra erforderliga
vattenmängder görs här en rad enklare beräkningar.

14.1.7.1 Total luftåterställning

För att dagens processklimat skall bibehållas krävs en total återställning av den
luft som ventileras ut ur Cutting-boxen. Detta är som resultat av följande
beräkning visar näst intill omöjligt, med rimlig dimension på luftavfuktningsenhet.
Exemplet visar hur mycket vatten som måste bortföras vid de förhållanden som
rådde under gjorda tester (se Kap. 5)

ϕ                   Relativ fuktighet (%)

åP"               Vattenångans mättningstryck vid ifrågavarande temperatur

åP                 Vattenångans partialtryck i luften

t                    temperatur (Celsius)

x                   luftens vatteninnehåll (Kg H2O/ Kg torr luft)

 ( ))235/(402503.12" +−= t
å eP                                   Ref. [5] ekv. 12.06

åå PP "⋅= ϕ                                                  Ref. [5] ekv. 12.03

åtot

å

PP
P

x
−

⋅=
29
18

                                         Ref. [5] ekv. 12.05b
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Inluft:

R.H (ϕ): 30 %

Temperatur: 23° C

Tryck: Normalt lufttryck

Vattenångans mättningstryck:   ( ) 028134.0" )23523/(402503.12 == +−eåP  bar

Vattenångans partialtryck i luften:  028134.03.0 ⋅=åP  bar

Vatteninnehåll: 005215.0
008440.0013.1

008440.0
29
18

=
−

⋅=x  Kg H2O/Kg torr luft

Se även utförd databeräkning Bilaga 34.[10]

Utluft:

R.H (ϕ): 80.3 %

Temperatur: 24.3° C

Tryck: Normalt tryck (något approximativt)

( ) barbareP å 03042.0" )2353.24/(402503.12 == +−

Vatteninnehåll: 01534.0
02443.0013.1

02443.0
29
18

=
−

⋅=x  Kg H20 / Kg torr luft

Se även utförd databeräkning Bilaga 35.[10]

barbarPP åå 02443.003042.0803.0" =⋅=⋅= ϕ
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Differens:

luft torr Kg / 0H Kg 0.010120.005215-0.01534 2=

Flöde:

Luftavfuktaren måste således bortföra 0.01012 kilo vatten per kilo torr luft.
Testerna har visat att utluftsflödet från cutting-boxen är ca 644 l/s, luftens densitet
vid gällande temperatur temperatur sätts till ca 1.2 Kg/m3. Vi gör även
approximationen att 1 m3 torr luft = 1 m3 fuktig luft

hlsOkgH
luftmOKgHflöde

/16.28/007823.0
01215.0644.0/01215.02.101012.0

2

3
2

==
=⋅==⋅=

14.1.7.2 Utluft från LAK 120

R.H (ϕ):        80.3 %

Temperatur:   24.3° C

Tryck:   Normalt lufttryck

X1:                      0.01534 kgH2O/kg torr luft (se föreg. Fall)

hlskg
skgflödevidmkg

/68.42/01186.0
/01841.0644.0)max(/01534.02.1 3

==
=⋅==⋅=

Avfuktare LAK120 bortför 11.5 l/h:

42.68 l/h – 11.5 l/h  = 31.18 l/h = 0.008660 kg/s =

= 0.008660 / 0.644 kg/m3 = 0.01345 kg/m3 = 0.01345 / 1.2 =

= 0.01121 kgH2O / kg luft ( =x2 )
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Vattenångans partialtryck i luften:

)
013.1

()
29
18

(01121,02
å

å

P
P

x
−

⋅==

017965.0
)

29
18

(

013.1
=

+

⋅
=

x

x
På  bar

( ) barbareP å 03042.0" )2353.24/(402503.12 == +−

R.H (ϕ2)= ==
030423.0
017965.0

"å

å

P
P

59 % R.H.

Kommentar: Vid gjorda tester (se kap. 5) togs luft direkt från lokalen (R.H
30% och temp. 23° C) in i Cutting-boxen. Cutting-boxens utluft antog, R.H
80.3%, resp. temp. 24.3° C. Uträkningen visar vidare att då man för in utluft från
Cutting-boxen med R.H. 80.3%, in i avfuktaren, kommer luft ur avfuktaren som
skall återföras till Cutting-boxen, ha en R.H på 59%. Detta är mycket. Skulle
denna luft återföras i ett slutet system till Cutting-boxens inlopp hade skett en
trappvis fuktstegring som förmodligen stabiliserats på mycket hög fukthalt. För
att komma ned till åtminstone 45 % R.H skulle det i detta fallet vara
nödvändigtmed en mix 50-50 % med luft från lokalen (Se kapitel 16.6).
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14.1.7.3 Utluft från LAK 250

R.H (ϕ):        80.3 %

Temperatur:   24.3° C

Tryck:   Normalt lufttryck

X1:                      0.01534 kgH2O/kg torr luft (se föreg. Fall)

hlskg
skgflödevidmkg

/68.42/01186.0
/01841.0644.0)max(/01534.02.1 3

==
=⋅==⋅=

Avfuktare LAK250 bortför 21 l/h:

42.68 l/h – 21 l/h  = 21.68 l/h = 0.006021 kg/s =

= 0.006021 / 0.644 kg/m3 = 0.009350 kg/m3 = 0.009350 / 1.2 =

= 0.007792 kgH2O / kg luft ( =x2 )

Vattenångans partialtryck i luften:

)
013.1

()
29
18

(007792.02
å

å

P
P

x
−

⋅==

01256.0
)

29
18

(

013.1
=

+

⋅
=

x

x
På  bar

( ) barbareP å 03042.0" )2353.24/(402503.12 == +−

R.H (ϕ2)= ==
030423.0
01256.0

"å

å

P
P

41 % R.H.
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Kommentar:

Vid gjorda tester (se kap 5) togs luft direkt från lokalen (R.H 30% och temp.
23° C) in i Cutting-boxen. Cutting-boxens utluft antog, R.H 80.3%, resp. temp.
24.3° C. Uträkningen visar vidare att då man för in utluft från Cutting-boxen med
R.H. 80.3%, in i avfuktare Lak250, kommer luft ur avfuktaren som skall
återföras till Cutting-boxen, ha en R.H på 41%. Skulle denna luft återföras i ett
slutet system till Cutting-boxens inlopp hade skett en viss trappvis fuktstegring.
Denna skulle kunna tänkas hamna under förhoppningsvis 55% (då rostskador
upphör). Vidare tester är nödvändiga för att få exakta svar.

Vissa saker talar för att det i praktiken inte blir lika svårt för avfuktningsenheterna
att hålla ner fukthalten i det slutna systemet.

• Luftflödet är under skärning ej 0.644 m3 konstant, utan går från noll upp
till detta. Då luftflödet är lågt sker också en lägre överföring av vattnet till
luften och en större del kommer förhoppningsvis att avskiljas redan i
cyklonen.

• Bordsvridning varannan minut medför ett visst utbyte av torr luft från
lokalen.

• Under test var munstyckena placerade en meter över bordet. Detta
medförde en total spridning av vattenstrålen och och extrem överföring
till luften.

• Sprutningen sker I verklighetsfallet ej kontinuerligt, 10 % av tiden åtgår
för positionering av munstyckets och 7 sek. Uppehåll vid bordsvridning
(varannan minut).

• Enligt Aridus, Per Siewert, kommer avfuktningsenheterna att öka i
kapacitet vid utflyttande av återuppvärmande element.



                                                                             

82

14.1.8 Vidare kontroll av kriterieuppfyllelse

Här görs istället för matrisutvärdering en mera ingående och specificerad kontroll
i textform. Kontrollutvärderingen görs gemensamt för de båda
kapacitetsdimensionerna LAK 120 och LAK 250.

Skallkriterier:

Kriterie 1: Luftavfuktningsenheterna har inga rörliga delar och hela enheten
är inkappslad varvid detta kriterie uppfylls fullgott.

Kriterie 2: Buller från själva luftavfuktningsenheterna utgör inga problem, det
är i så fall buller som uppkommer på grund av
luftflödeshastigheter i rören. Dessa bullernivåer mäts upp vid
vidare testkörning. I och med det helt slutna rörsystemet kommer
detta buller i hög grad att stängas inne. Kriteriet uppfylls med hög
sannolikhet.

Kriterie 3: Luftavfuktningsenheterna består av huvudsakligen
återvinningsbara material. Det i kompressorn ingående
köldmediet är det ”gröna” miljövänliga  R-407-a freonfritt.
Kriteriet uppfylls godtagbart.

Kriterie 4: Detta kriterie har visat sig vara mycket svårt att uppfylla, Aridus
kraftigaste aggregat LAK250 avfuktar 21 kg/h vilket i vårt fall
medför en sänkning från 80.3 % till 41 % R.H (se beäkningar
kap. 14.1.7.3). Aridus näst största aggregat avfuktar 11.5 kg/h
vilket i vårt fall medför en sänkning från 80.3 % till 59 % R.H.
Kriterieuppfyllelsen måste under erforderliga tester praktiskt
utvärderas.

Kriterie 5: Avfuktningsenhetens optimala kapacitet uppstår vid temperatur
runt 20-25 grader varvid kriteriet helt uppfylls.
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Kriterie 6: Här skiljer sig  de båda kapacitetsdimensionerna något, Lak 120
har ett maxflöde 830 l/s och Lak 250 har ett maxflöde 1670 l/s.
Detta orsakar inget problem då avfuktningsenheterna genom By-
Passen obehindrat kan suga fuktig luft direkt innifrån Cuttin-
boxen.

Kriterie 7: Då avfuktningsenhetens återvärmande element till 2/3 har flyttats
ut ur systemet, kommer luftens temperatur inte höjas då den
passerar denna. Kriteriet uppfylls med hög sannolikhet.

Kriterie 8: Enligt Aridus energiberäkningar (se bil. 29-34), kommer energi
kostnad för avfuktning,  vida understiga kostnad för uppvärmning
av lokal. Dessutom bidrar de utflyttade värmeelementen också till
uppvärmning av lokalen.

Kriterie 9: Avfuktning enligt kondensprincipen bygger på ett luftflöde utan
behov av sekundära till och frånluftsflöden

Kriterie 10: Valt företag Aridus har både distribution och tillverkning i
Sverige (Lidköping).
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Börkriterier:

Kriterie A:  Avfuktningsenheten regleras av ECM-automatik (se bil. 25-28)
vilken garanterar optimal avfuktning utan manuell styrning.

Kriterie B: Avfuktningsenheterna är enligt Aridus mycket enkla att ansluta
och montera.  (se bil. 25-28)

Kriterie C: Båda kapacitetsdimensionerna har kontrollerats med avseende
på dimension, vikt och anslutning. (se bil. 25-28)

Kriterie D: Avfuktning enligt kondensprincipen är mycket energisnålare
jämfört med andra avfuktningsprinciper som adsorbtions- och
absorptionsavfuktning. LAK120:5500W, LAK250:8800W. (se
produktinformation bil. 25-26 resp. 27-28)

Kriterie E: Estetiskt tilltalande

Kriterie F: LAK 120: 1.2 x 1.3 x 0.9 m, LAK 250: 2 x 1.6 x 1.4 m

Kriterie G: Just Kondensavfuktningsenheter ligger betydligt lägre än,
produkter som bygger på andra avfuktningsprinciper t.ex
adsorbtion och absorbtion. Det ingår även i företagets policy att
levera produkter till bra priser.

Kriterie H: Produkten är enligt Aridus enkel att sköta och kräver minimal
service. (se bil. 25-28)

Kriterie I: Aridus ger minst 10 års reservdelslager-garanti.  (se bil. 25-28).
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Resultat och kommentar:

Samtliga kriterier uppfylls godtagbart med undantag för två kritiska punkter.
Dessa är kriterie 4. Skall klara erforderlig avfuktningskapacitet från ca 85 % R.H
ned till 30 % R.H vid aktuella temperaturer resp. kriterie G. Bör ha ett gynnsamt
pris med avseende på inköp och installation. Här måste vidare praktiska tester
utgöra underlag för det slutliga beslutet. Om kapacitetsdimension LAK120 är
tillräcklig för att skapa en godtagbar fukthalt (< 55 % R.H) i Cutting-boxen, väljs
naturligtvis denna. I annat fall erfordras Kapacitetsdimension LAK250, här
kommer då priset att bli avgörande ( se Energi- & lönsamhetskalkyler bil. 29-
34).
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14.2 Ventilationsapplikation
14.2.1 Generella Bruks- och deluppgifter

Huvuduppgiften är att transportera ett luftflöde mellan maskinens ingående
enheter Cutting-box, cyclon och avfuktare i ett slutet system. Ett direktflöde,  ev.
reglerbart, förbi avfuktaren skall också innefattas. Rören skall dessutom innesluta
det buller som uppkommer i exempelvis vattenskärningsmaskin, fläktar och
kompressorer.

14.2.2 Generella krav och önskemål på ingående
ventilationskomponenter

Skallkriterier:

1. Skall ej medföra säkerhetsrisk för människan.

2. Skall med god säkerhetsmarginal klara tryck mellan 0 och –33 mbar.

3. Skall klara täthetskrav av minst klass B.

4. Skall vara miljöriktiga i avseende på tillverkning och slutlig elimination.

5. Produktserien skall innehålla behövliga komponenter.

Börkriterier:

A. Bör medge minimala tryck- och friktionsförluster.

B. Bör passa in estetiskt.

C. Bör vara enkla att anskaffa som reservdelar.

D. Bör vara servicevänliga.

E. Bör vara lätta att installera och montera.

F. Bör ha ett gynnsamt pris med avseende på inköp och installation.



                                                                             

87

14.2.3 Börkriterieviktning

A B C D E F K.f. Pi Ki

A 0 2 1 1 1 1 1 7 19.4

B -2 0 0 0 0 3 1 2.7

C -1 1 1 0 5 6 16.7

D -2 0 0 7 5 13.9

E -2 1 9 8 22.2

F -2 11 9 25

S. 36 100

14.2.4  Rangordnad uppställning av börkriterier

25 %     Bör ha ett gynnsamt pris med avseende på inköp och installation.

22.2%   Bör vara lätta att installera och montera.

19.4 %  Bör medge minimala tryck och friktionsförluster.

16.7 %  Bör vara enkla att anskaffa som reservdelar.

13.9 %  Bör vara servicevänliga.

2.7 %    Bör passa in estetiskt.

Fig. 14.1. Börkriterieviktning för
ventilationskomponenter
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14.2.5  Val av fabrikat

Rörledningar, spjäll, infästningar etc. kommer att väljas ur företaget Lindabs
produktsortiment om så är möjligt. Detta har av handledare på företaget
framhållits önskvärt. Nedan har ställts upp övertygande fördelar med att välja
produkter ur detta företags produktsortiment. Viss företagssökning har dock
ändå gjorts vilken har visat att Lindabs sortiment är omfattande och
konkurrenskraftigt.

• ABB I-R har ett redan väl etablerat samarbete med Lindab. Företaget är
välkänt och pålitlig och kan dessutom ge fördelaktigare priser eftersom
stora volymer beställs.

• Då vattenskärmaskinens befintliga rörledningar består av produkter från
Lindabs sortiment säkerställs att här valda produkter lätt kan integreras
med befintlig rördragning och ventilation. Maskinens ingående delar får
en enhetlig och konsekvent uppbyggnad.

• Lindab har ett omfattande produktsortiment och kan erbjuda samtliga av
de komponenter som beräknas erforderliga vid applikation av
luftavfuktaren. [9]
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14.2.6 Kontroll av produktsortimentets generella
kriterieuppfyllelse och val av serie

Skallkriterier:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Kr. 2 Kr. 3 Kr. 4 Kr..5 Sum. Godk.

1. Lindab serie transfer. 3 3 3 2 1 12 NEJ

2. Lindab serie safe. 3 3 3 2 3 14 JA

Börkriterier:

Fig. 14.2. Kontroll av produktsortimentets
skallkriterieuppfyllelse

Fig. 14.3. Kontroll av produktsortimentets
börkriterieuppfyllelse



                                                                             

90

14.2.7 Komponenters dimensioner, val och kommentar

250 mm diameter rör:

250 millimeters rördiametrar för applikationen används p.g.a. att befintliga rör
kommande från cyclon är optimaliserade för gällande luftflöde.

500 mm diameter rör:

Luftavfuktningsenhetens in- och utlopp är av dimension 500 mm i diameter vilken
är noga dimensionerad för avfuktaren för att ge optimal avfuktningskapacitet.

14.2.8 Komponentspecifika bruks- och deluppgifter

Rör och böjar:

Huvuduppgifter är transport av fuktig luft (0.644 l/s). En deluppgift eller snarare
biuppgift är inneslutning av buller från Cutting-boxen, avfuktare etc.

Reduktion:

Skall möjliggöra en övergång mellan rördiametrar 250 till 500 mm.

T-rör:

Skall möjliggöra en övergång mellan ett och två luftflöden.

Inloppsrör:

Skall utgöra en anslutning och infästning av rörkanal till cutting-box.

Muff:

Skall sammanfoga två gummilistförsedda rörändar.
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14.2.9 Komponentspecifika kriterier

Förutom uppställda generella kriterier tillkommer ytterligare vissa specifika
kriterier för respektive ventilationskomponent.

Rör:

Skallkriterie:

1. Skall finnas i diametrar 250 resp. 500 mm

Börkriterie:

A. Bör ha låg ljudalstring

Böjar:

Skallkriterie:

1. Skall finnas i diametrar 250 resp. 500 mm

Börkriterier:

A. Bör ha kort bygglängd

B. Bör ha låg ljudalstring

Reduktion:

Skallkriterie:

1. Skall utgöra en övergång från 250 till 500 mm rördiametrar

Börkriterier:

A. Bör utgöra en jämn och förlustfri övergång

B. Bör ha kort bygglängd

C.  Bör ha låg ljudalstring
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T-rör:

Skallkriterie:

1. Skall ansluta ett 250 mm rör ifrån ett huvudflöde med rördiam. 500 mm

Börkriterie:

A.  Bör uppta ett minsta möjliga utrymme

Inloppsrör:

Skallkriterie:

1. Skall ansluta och foga samman ett rörledningsinlopp (diam. 500 mm) med
cutting-boxens tak

Muff:

Skallkriterie:

1. Skall möjliggöra skarvning av gummilistförsedda detaljer

Nippel:

Skallkriterie:

1. Skall möjliggöra skarvning av cirkulära kanaler
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14.2.10 Sökning av komponenter

Passande komponenter har här valts ur Lindabs produktkatalog vent2000. I
vissa fall finns produkterna endast i ett utförande varpå dessa då kontrolleras
med avseende på kriterieuppfyllelse och i andra fall finns alternativa utföranden
på samma typ av komponent vilka då kan vägas mot varandra.

Rör:

Cirkulär kanal SR

Böjar (diam. 250 resp. 500 mm):

Böj BU 90° /  60°

Böj BFU 90° /  60°

Reduktion:

Reduktion RU

Reduktion RLU

T-rör:

T-rör TCU

Inloppsrör:

Inloppsrör ILU

Muff:

Muff MF

Nippel:

Nippel NPU
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14.2.11 Kontroll av valda komponenters krit.uppfyllelse

Rör:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. Cirkulär kanal SR 3 3 JA

Börkrit:

Nr. Kriterier: Kr. A Sum. Godk.

1. Cirkulär kanal SR 3 3 JA

Vald komponent: Cirkulär kanal SR

Fig. 14.4. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för rör

Fig. 14.5. Kontroll av
börkriterieuppfyllelsen för rör
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Böj:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. Böj BU 90°/60° 3 3 JA

2. Böj BFU 90°/60° 3 3 JA

Börkriterieviktning:

A B K.f. Pi Ki

A 0 2 1 3 75

B -2 3 1 25

S. 4 100

Rangordnad uppställning:

75 % Bör ha kort bygglängd (A)

25 % Bör ha låg ljudalstring (B)

Fig. 14.5. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för böjar

Fig. 14.6. Börkriterieviktning för
böjar
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Börkrit:

Kriterier: A B

Nr. Förslag Ki 75 25 T T/Max Godk

0 Maxlösning u 3 3

t 225 75 300 1

1. Böj BU 90°/60° u 2 3

t 150 75 225 0.75 NEJ

2. Böj BFU 90°/60° u 3 2

t 225 50 275 0.92 JA

Vald komponent:  Böj BFU 90°  / 60°

Fig. 14.7. Kontrolla av
börkriterieuppfyllelsen för böjar
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Reduktion:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. Reduktion RU 3 3 JA

2. Reduktion RLU 3 3 JA

Börkriterieviktning:

A B C K.f. Pi Ki

A 0 2 1 1 4 44.4

B -2 1 3 2 22.2

C -2 5 3 33.3

S. 9 100

Rangordnad uppställning:

44.4 % Bör utgöra en jämn och förlustfri övergång

33.3 % Bör ha kort bygglängd

22.2 % Bör ha låg ljudalstring

Fig. 14.11. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för reduktion

Fig. 14.12. Börkriterieviktning för
reduktion
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Börkrit:

Kriterier: A B C

Nr. Förslag Ki 44.4 22.2 33.3 T T/Max Godk

0 Maxlösning u 3 3 3

t 133.2 66.6 99.9 299.7 1

1. Reduktion RU u 2 3 2

t 88.8 66.6 66.6 222 0.74 NEJ

2. Reduktion RLU u 3 2 3

t 133.2 44.4 99.9 277.5 0.93 JA

Vald komponent: Reduktion RLU.

Fig. 14.13. Kontroll av
börkriterieuppfyllelsen för reduktion
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T-rör:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. T-rör TCU 3 3 JA

Börkrit:

Nr. Kriterier: Kr. A Sum. Godk.

1. T-rör TCU 3 3 JA

Vald komponent: T-rör TCU.

Fig. 14.14. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för T-rör

Fig. 14.15. Kontroll av
börkriterieuppfyllelsen för T-rör
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Inloppsrör:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. Inloppsrör ILU 3 3 JA

Vald komponent: Inloppsrör ILU

Muff:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. Inloppsrör ILU 3 3 JA

Vald komponent: Inloppsrör ILU

Nippel:

Skallkrit:

Nr. Kriterier: Kr. 1 Sum. Godk.

1. Inloppsrör ILU 3 3 JA

Vald komponent: Inloppsrör ILU

Fig. 14.16. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för
inloppsrör

Fig. 14.17. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för
muff

Fig. 14.18. Kontroll av
skallkriterieuppfyllelsen för
nippel
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14.2.12  Kommentar

Rör och böjar kommer att utsättas för mycket låga tryck jämfört med dess
deformationstryck. Rören som kan anses svagare än böjarna har ett
deformationstryck på –4300 Pa vid diam. 500 mm. Komponenterna klarar
vidare täthetsklass D i skarvar och fogar (vid tryck mellan –5000 till 3000 Pa).
Detta är för gällande tillämpning fullt tillräckligt. I punkt med minsta rördimension
och högsta flöde uppstår enligt avläsning i diagram (lindabs produktkatalog
vent2000 sid. 37) ungefärligen ett tryckfall på 7 Pa/meter, vilket här kan anses
försumbart. [9]
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14.2.13 Komponentspecifikation

Benämn. Antal Diam.mm Beteckn. Längd,
mm

1. Böj 2 250 BFU 90°

2. Rör 1 250 SR 182

3. Muff 2 250 MF

4. Reduktion 1 250 till 500 RLU

5. T-rör 1 500,   250 TCU

6. Muff 2 500 MF

7. Böj 3 500 BFU90°

8. Rör 1 500 SR 500

9. Rör 1 500 SR 405

10. Inloppsrör 1 500 ILU

11. Rör 1 250 SR 90

12. Böj 1 250 BFU60°

13. Inloppsrör 1 250 ILU

14. Rör 1 250 SR 153

15. Kanalstöd 2 500 FA Justerbart

Fig. 14.19.  Komponentspecifikation med
gällande beteckningar och dimensioner. [9]
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15. Detaljkonstruktion
15.1 Produktdefinition för stativ

Då det efter noggranna mätningar visat sig att det inte går att placera avfuktaren
på sidan av maskinen måste denna istället placeras på taket på Cutting-boxen.
Eftersom åtkomligheten av serviceluckor är mycket viktig här, måste stativet
tillåta god åtkomlighet och med tanke på avfuktarens tyngd måste detta vara
placerat så tyngden fördelas på Cutting-boxens bärande balkar. Produktens
uppgift är även att hålla fast avfuktaren och ge den god stabilitet. Avfuktaren ska
kunna servas direkt från en stege med tillhörande skyddsanordning.
Avtappningssystemet för kondensvattnet sitter på undersidan av avfuktaren vilket
gör att utrymme för avtappning måste finnas.

15.2 Kriterier för stativ

Skallkriterier:

1. Skall hålla avfuktaren i en låst position

2. Skall medföra stabilitet för avfuktaren

3. Stativets kraftöverföring till Cutting-boxen skall ske på de bärande balkarna
och därmed fästas på dessa

4. Skall medge utrymme för avtappning

5. Skall placeras så utrymme för service medgörs både för Cutting-box och
avfuktare

6. Skall ej medföra säkerhetsrisk för människan

7. Skall vara miljövänligt

8. Skall ej ha en totalhöjd över 200 mm



                                                                             

104

15.3 Lösningsförslag, Stativ
15.3.1 Alternativ 1, Stativ 1

Konceptet för detta lösningsförslag går ut på att stativets mittbalk fästs på den
bärande balken på cutting-boxen med hjälp av bultar för att inte direkt placeras
på cutting-boxens skyddsplåtar vilkas syfte är att fungera som serviceluckor.
Avfuktaren placeras och fästes i sin tur ovanpå stativet.

15.3.2 Alternativ 2, Stativ 2

Konceptet för detta lösningsförslag går ut på att fördela vikten av avfuktaren på
flera än en bärande balk och på så vis medge gott utrymme för öppnade av
cutting-boxens serviceluckor. Stativet, som består av två huvudbalkar och ett
stabiliserande mellanstag, fästs med bultar dels i mittbalken på cutting-boxen,
dels i bakre balken på cutting-boxen för att öka stabiliteten och fördela krafterna
i de olika fästpunkterna. Avfuktaren placeras och fästes i sin tur ovanpå stativet.
Stativet medger goda anslutningsmöjligheter för avtappningssystemet till
kondensvattnet.

Fig. 15.1. Principskiss av
lösningsförlsag 1

Fig. 15.2. Principskiss av
lösningsförlsag 2
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15.3.3 Alternativ 3, Stativ 3

Konceptet för detta lösningsförslag följer samma mönster som alternativ 2.
Skillnaden är ett extra stabilitetsstag placerat i ändana av huvudbalkarna.

15.3.4 Alternativ 4, Stativ 4

Konceptet för detta lösningsförslag följer samma mönster som alternativ 3
utvecklat att vara mer stabilt med två extra mellanliggande stabilitetsstag.

Fig. 15.3. Principskiss av
lösningsförlsag 3

Fig. 15.4. Principskiss av
lösningsförlsag 4



                                                                             

106

15.4 Primär utvärdering av lösningsförslag

Här görs en liknande utvärdering som gjordes i kapitel 7.2 med samma
betygskala och samma tillvägagångssätt.

15.4.1  Resultat och kommentarer

Lösningsförslag alternativ 1 har svårt att uppfylla krav 4, utrymme för avtappning,
men både alternativ 1 och 2 sållas bort p.g.a. bristen på erfoderlig stabilitet.

Alternativ 3 och 4 förs båda vidare för att hållfasthetsberäknas.

Fig. 15.5. Primär utvärdering av
lösningsförlsag till stativ.
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15.5 Beräkningar och resultat

Hållfasthetsberäkningar görs på Stativ 3 resp. 4. Beräkningarna görs i
programvaran I-Deas med hjälp av FEM-modellering.[9] Eftersom tyngdpunkten
sitter i centrum på avfuktaren fördelas krafterna jämt över de bärnade balkarna.
”Fötterna” sätts fast inspända och balkarna definieras med balkelement vilket
möjliggör ett verklighetstroget belastningsfall för stativet.

15.5.1 Stativ för avfuktare LAK 120

Balkarna ska vara av typen VKR, allmännt konstruktionsstål SS141312-00.
VKR 50*50*3 väljes. Dessa balkar är överdimensionerade rent
hållfasthetsmässigt men anses nödvändigt för att ge en stabilare
konstruktion.[6],[7]

Vald säkerhetsfaktor,n: n = 3 ggr

Undre sträckgräns, ReL: ReL = 210 N/mm2

Tillåten spänning  2/70
3

210
mmN

n
ReL ===

§ Stativ 3 har en maximal utböjning på 0.69 mm och en maximal spänning
på 26.8 N/mm2 vilken ligger under den maximalt tillåtna spänningen på
70 N/mm2. (Se bilaga 1)

§ Stativ 4 har en maximal utböjning på 0.28 mm och en maximal spänning
på 25.8 N/mm2 vilken också ligger under den maximalt tillåtna
spänningen på 70 N/mm2. (Se bilaga 2)

Lösningsförslag 3, stativ 3 (VKR 50x50x3), väljs för vidare utveckling.
Spänningarna ligger för båda stativen inom tillåten gräns, där skillnaden är
markant liten. Nedböjningen för valt stativ är större men likväl mycket liten.
Avfuktaren har dessutom en styvehet, ej behandlad i FEM-beräkningarna, vilken
medför en ännu mindre nedböjning för stativet. Konstruktionen svetsas lämpligen.
I och med styvheten i luftavfuktaren och att utformningen av stativet är sådant att
inga stora krafter belastar svetsar och därmed inte utsättas för höga spänningar
väljs: a-mått på kälfogar till 3 mm och svetsdjupet på stumfogar till 2 mm. [8]
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15.5.2 Stativ för avfuktare LAK 250

Balkarna ska vara av typen VKR, allmännt konstruktionsstål SS141312-00.
Utformningen på stativet följer lösningsförslag 3. FEM-modellering i I-Deas ger:

• VKR 50x50x5 väljes till en början. Detta ger en maximal utböjning på
1.15 mm och en maximal spänning på 44.8 N/mm2 vilken ligger under
den maximalt tillåtna på 70 N/mm2.

• VKR 60x60x5 ger en maximal utböjning på 0.91 mm och en maximal
spänning på 29.6 N/mm2 vilken ligger under den maximalt tillåtna på 70
N/mm2. (Se bilaga 3)

VKR 60x60x5 väljes med utformning enligt lösningsförslag 3 från föregående
kapitel eftersom den klenare dimensionen ger en utböjning på över en milimeter
vilket anses vara för mycket med tanke på stabilitet och att avfuktaren ska vara
placerad på taket av Cutting-boxen. Konstruktionen svetsas lämpligen. I och
med styvheten i luftavfuktaren och att utformningen av stativet är sådant att inga
stora krafter belastar svetsar och därmed inte utsättas för höga spänningar väljs
även här: a-mått på kälfogar till 3 mm och svetsdjupet på stumfogar till 2 mm. [8]
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15.6 Kommentarer

Detaljkonstruktionen består av Stativ 3 med dess ingående delar för stativet:
ram med fötter, fästen och hållare. Sammanställnings- och detaljritningar för
LAK 120 stativ och LAK 250 stativ ses i bilagor 7-14 i slutet av avhandlingen.
[8]

15.7 Placerning av avfuktare och påverkan på
Cutting-box

Placering av avfuktaren på taket ger, om än så liten, påverkan på Cutting-boxen
och dess bärande balkar där spänningar och nedböjningar uppstår vilka är
viktiga att beakta med tanke på att vattenskärningsroboterna sitter upphängda i
dessa.
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Fig. 15.6 Bild för överskådning av
placering av avfuktare med
tillhörande stativ. Även
kraftfördelning av tyngden på
avfuktare visas här med pilar.
Bilden gäller LAK 250.
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15.7.1  Placering av LAK 120 och dess påverkan på C-
boxen

Avfkukare LAK 120 placeras med sin högra kant, framifrån sätt, ca. 3600 mm
från Cutting-boxens vänstra kant, allt beroende på cyclonens ursprungsplacering.
Med sin tyngd på 250 kg (se bilag 24-25) uppstår en nedböjningn på den
bärande balken i mitten som upptar i princip hela tyngden. Nedböjningen är
framräknad med FEM-modellering i I-Deas och blir vid gällande avfuktare
maximalt 0.199 mm. Nedböjningen anses godtagbar då
vattenskärningsrobotarna kalibreras utifrån det statiska läget innan leverans till
kund.

15.7.2  Placering av LAK 250 och dess påverkan på C-
boxen

Avfkukare LAK 250 placeras med sin högra kant, framifrån sätt, ca. 3700 mm
från Cutting-boxens vänstra kant, allt beroende på cyclonens ursprungsplacering.
Med sin tyngd på 450 kg (se bilag 26-27) uppstår en nedböjningn på den
bärande balken i mitten som upptar i princip hela tyngden. Nedböjningen är
framräknad med FEM-modellering i I-Deas och blir vid gällande avfuktare
maximalt 0.347 mm. Nedböjningen för denna anses också godtagbar då
vattenskärningsrobotarna kalibreras utifrån det statiska läget innan leverans till
kund.
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16.  Produktsammanställning
Nedanstående produktsammanställning visar ingående komponenter och
dimensioner. I komponentlistan ges även hänvisningar till bilagor där mera
ingående information ges. På grund av osäkerhet, bl.a. vad gäller cyclonens
placering samt vissa måttdimensioner som fått mätas upp för hand, kan vissa
längdmått endast ses som ungefärliga. Inloppsrör (se.bil.17) är givetvis
nödvändigt  både för huvudflödeskanal (500 mm)  och By-Pass (250 mm) vid
inlopp till  Cutting-boxen.

Fig. 16.1 Produktsammanställning.
Denna har även p.g.a. otydlighet
lagts som bilaga 40.
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17. Förslag till fortsatt arbete
I detta arbete har utarbetats ett primärt lösningsförslag, ett grundkoncept. För
revision, justering och eventuell vidareutveckling, bör givetvis teskörning
genomföras. Enligt överslagsberäkning utifrån gjorda tester (kap. xx), samt en
rad praktiska antaganden  bör ett slutet system kunna vara möjligt.

17.1 Förebyggande av kontinuerligt stegrande
fukthalt

Skulle det under erforderlig testkörning visa sig att luftfuktigheten kontinuerligt
stegras inne i Cutting-boxen, måste en större kapacitetsdimension på befintlig
luftavfuktare eller en parallellverkande luftavfuktare användas. Övriga alternativ
bygger på ett visst utbyte med torrare luft från fabrikslokalen, en sensor placeras
inuti cutting-boxen. Denna sensor känner av när luftfuktigheten stigit över angivet
maxvärde och startar ett luftutbyte med torrare lokalluft. Ett andra alternativ är att
istället för sluten återcirkulation av avfuktad luft Dessa bryter mot skallkriterie ”
Skall utgöra ett slutet system” samtidigt som det ej är tillämpbart då
omkringvarande luft har högre relativ fuktighet än den som uppstår i cutting-
boxen utan detta  luftombyte (exempelvis vid vissa väderförhållanden eller vid
eventuell försäljning till länder med normalt hög luftfuktighet).
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17.2 Förebyggande av kontinuerlig
temperaturförändring

För att upptäcka eventuell trappvis temperaturförändring i det slutna systemet
bör under testkörning kontinuerlig kontrollmätning av lufttemperatur i cutting-
boxen ske. Som nämnts i tidigare avsnitt (se kap xx) har, för att undvika detta,
det i avfuktaren ingående återvärmande elementet delvis flyttats ut ur luftflödet.
Detta kan vara en otillräcklig lösning på problemet som i så fall kräver mer
ingående undersökning och efterforskning. Nedan ges förlag på lösningar till
problemet.

Om ett slutet system skall ha en temperaturmässig, teoretiskt total stabilitet,
måste exakt lika mycket värmeenergi som tillförs systemet också bortföras. Detta
blir i praktiken omöjligt men  går att på ett fullgott sätt lösa genom användning av
en regulator. Problemet är av generell karaktär och mycket vanligt
förekommande i många industriella och vardagliga sammanhang, exempelvis i
termostater till vanliga värmeelement där värmetillförseln är reglerad som funktion
av rumstemperaturen. Överfört till här gällande problemsituation blir fallet en
aning svårare på grund av en rad sammanlänkade faktorer. Det återvärmande
elementet är i själva verket den varma delen av avfuktarens  ingående kondensor
(den kalla delen används för att kondensera bort fukten ur luften). Detta gör att
man inte utan vidare kan ändra temperaturen på det återvärmande elementet utan
att ändra temperaturen i den kalla delen och samtidigt då avfuktningskapaciteten.
Att fysiskt reglera hur stor del av det återvärmande elementet som ska ligga i
resp utanför luftflödet är uteslutet.  Man kan även använda sig av ett externt
element. Detta är en något mindre genialisk lösning på problemet eftersom det
medför onödigt ökad drifts och inköpskostnad för systemet. Ett problem skall
fördelaktligen angripas vi källan (gyllene regel). Principiellt löses problemet
genom att en termometer placeras inne i cutting-boxen. Denna ger indata för en
regulator som bestämmer återvärmningsgrad för luften. Metoden har också
fördelen att man inom vissa ramar kan bestämma precis vilken temperatur som
skall förekomma inne i cutting-boxen.
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17.3 Filter

Pågrund av att gällande avfuktarenhet är relativt okännslig för inkommande
skräppartiklar, samt dessutom redan är utrustad med ett inbyggt filter, kommer
ett externt filter troligen ej vara nödvändig.

17.4 Rekommendationer vid tester

Då prototypbygge för planerade tester p.g.a. ekonomiska- och tidsmässiga
hinder ej utförts ges här rekommendationer för eventuella framtida tester.

17.4.1 Spjäll

För att undersöka ”By-Pass Direct Flow ”-funktionens uppträdande och
nödvändighet, bör vid tester ett spjäll kunna reglera och helt avstänga flödet
genom denna. Detta gäller främst test av avfuktarenhetsmodell LAK 120 där
luftavfuktningsenhetens avpassade flöde ligger ganska nära Cutting-boxens flöde.
Vid LAK 250 är ”By-Pass Direct Flow”-funktionens nödvändighet uppenbar
eftersom dennas avsedda arbetsflöde ligger långt över Cutting-boxens. Denna
måste då kunna suga luft även direkt från Cutting-boxen varvid spjället blir
överflödigt. Vid test av LAK 120 placeras lämpligen ett spjället på Bypassen.
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17.4.2 Mätningar

Kontroll av bullernivå, temperatur- resp. fuktstegringar bör ske vid test av
produkten. Temperatur- och fukthaltsmätare bör då placeras i Cutting-boxen, på
ett flertal olika punkter och med kontinuerlig avläsning under en längre testperiod.
Bullernivå kontrolleras i maskinens närmsta omgivning på kritiska platser.
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17.5 Företagssökning

Då begränsning av företagssökning är satt att endast svenska företag eller
återförsäljare ska användas, har givetvis bara den svenska marknaden
undersökts. Möjligheten att hitta fler och ev. mer passande företag, med lämpliga
avfuktningskomponenter, är större om sökning även utanför Sverige tillåts. Att
begränsa sig till engart svenska företag eller återförsäljare är en stor begränsning
och vid sökning av optimalitet är detta hämmande.

17.6 Mix av process- och lokalluft

För att komma ner till acceptabel relativ fukthalt kan en mix av luft från lokalen
tillföras processluften. För att komma ner till en relativ fuktighet 45% i
återluftflödet till Cutting-boxen krävs enligt, databeräkning vid användning av
LAK 120, en 50 procentig tillförsel av lokalluft. Beräkningen visar således
resultat av en blandning 50-50 % med processluft (59 % R.H. temp. 24.3° C)
och lokalluft (30 % R.H. temp. 23° C) vilket är ca. 45 % R.H. temp. 24.7° C.
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Bilaga 1, Spännings- och nedböjningsbild 1 över stativ för LAK120
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Bilaga 2, Spännings- och nedböjningsbild 2 över stativ för LAK120
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Bilaga 3, spännings- och nedböjningsbild över stativ för LAK250
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Bilaga 4, Nedböjningsbild över Cutting-box för LAK120
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