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Abstract 

 

The thesis work presented in the report is commissioned by Specma Group AB located in 

Gothenburg. The aim is to analyze and evaluate the current hose installation on the Rolls 

Royce water jet aggregate S71-4. After the analysis, it will be examined if it is possible to 

optimize the hose installation. If it is possible, a draft proposal should be presented that 

advantageously includes an explanation why the theoretical lifespan increases for the hoses 

in the system.  

 

The work was carried out through preliminary studies on underlying hydraulic theory and 

qualitative interviews of people with extensive experience in hydraulics. Tests were also 

conducted in Specma's test center where the material characteristics of the hoses were 

established, which were used to enable simulations. Software used is Creo Parametric in 

modeling and Industrial Path Solution - Cable Simulator for simulation and analysis. There 

was also an education course at Fraunhofer - Chalmer Centre to improve the knowledge of 

the program.  

 

During the work, analyzes and evaluations of the hose drawing have been carried out with 

measured real parameters. The result was then presented to Rolls Royce. It was visualized 

through movies how parameters affect the hoses, which was also compiled in diagrams with 

exact values. The featured material resulted in two improvement proposals being made 

where the focus points were specified by Rolls Royce.  

 

The two optimization proposals that the work has resulted in has been based on two main 

focuses. The first proposal focused on optimizing the length of the hoses while the second 

proposal in reducing the leakage points in the system.  

 

The two optimization proposals were presented to Rolls Royce, which led them to 

implement one of them in future production of S71-4 
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Sammanfattning 

Examensarbetet som presenteras i rapporten görs på uppdrag av Specma Group AB i 

Göteborg. Syftet är att analysera och utvärdera den nuvarande slangdragningen på Rolls 

Royce vattenjet aggregat S71-4. Efter analysen ska det undersökas om det är möjligt att 

optimera slangdragningen. I så fall ska ett konceptförslag presenteras som fördelaktigt 

innefattar en förklaring till varför den teoretiska livslängden ökar för slangarna i systemet.  

 

Arbetet utfördes genom förstudier om bakomliggande hydraulikteori och kvalitativa 

intervjuer av personer med stor erfarenhet av hydraulik. Det utfördes också tester i Specmas 

testcenter där slangarnas materialkarakteristik togs fram, vilket användes för att möjliggöra 

simuleringar. Programvaror som används är Creo Parametric vid modellering av modellen 

samt Industrial Path Solution – Cable Simulator (IPS CS) vid simulering och analyser.  

Det gjordes också en utbildning på Fraunhofer – Chalmer Centre för att fördjupa 

kunskaperna om IPS CS. 

 

Under arbetets gång har det genomförts analyser och utvärderingar av slangdragningen med 

uppmätta verkliga parametrar. Resultatet har sedan presenterats för Rolls Royce. Det 

visualiserades genom filmer hur valda parametrar påverkar slangarna, vilket också 

sammanställdes i diagram med exakta värden. Det presenterade materialet resulterade i att 

två förbättringsförslag kunde göras där fokuspunkterna specificerades av Rolls Royce. 

 

De två optimeringsförslagen som arbetet har resulterat i har utgått från två olika huvudfokus. 

Det första förslaget fokuserade på att optimera slangarnas längder medan det andra förslaget 

i att reducera läckagepunkterna i systemet.  

 

De två optimeringsförslagen presenterades för Rolls Royce, vilket ledde till att de valde att 

implementera ett av dem i framtida produktion av S71-4 
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1 Inledning 

Examensarbetet har skett på uppdrag av Specma Group AB under våren 2017 och går under 

kurskod TQMT11 vid Linköpings universitet. Arbetets inriktning gör att det kategoriseras 

under avdelning IEI på institutionen för fluida och mekatroniska system. 

1.1 Bakgrund 

Felaktigt installerade hydraulslangar är vanligt förekommande orsak till slangbrott, som 

leder till stillestånd och läckage. Extra viktigt att förebygga dessa felaktiga installationer är i 

marina applikationer som brukas i närheten eller i vatten. Specma Group AB har 

tillsammans med Rolls Royce AB kommit överens om att analysera och utvärdera deras 

befintliga slanginstallation i vattenjets-aggregatet S71-4. Det görs för att detektera eventuella 

svagheter i installationen och förebygga dem. Förebyggandet görs genom att exempelvis 

ändra slangens längd, kopplingsvinkel, monteringsvinkel eller dimension. 

 

Det är sannolikt att systemet kommer ha en eller flera installationer som kan optimeras. 

Eftersom det tidigare har varit erfarenhet och mått, mått som egentligen saknar tekniskt 

vetenskaplig grund, som fått fastställa monteringsvinklar och kopplingar på tillverkade 

slangar och hur de installeras. Slangar som i vissa fall massproduceras har inte testats eller 

optimerats för att minska materialåtgång och öka livslängden. [19] 

 

Specma Group AB är ett företag placerat på flertalet orter i Sverige. De är specialiserade 

inom hydraulik och arbetar med allt ifrån kundspecifika lösningar i låga volymer till större 

volymer av varierande innehåll. Huvudkontoret är beläget i Göteborg där även den relativt 

nystartade grenen Specma Sim System finns. Det är Specma Sim System som har 

utrustningen och programvaran för att kunna simulera de mekaniska påfrestningar en 

felaktigt installerad dynamisk slang utsätts för. Den informationen som fås från simuleringen 

genererar ett underlag åt kunden för att kunna besluta om förbättringsåtgärder, och undvika 

onödiga slangbrott och stillestånd till följd av felaktig installation. 

1.2 Problemformulering 

Kan man genom identifiering av slangarnas parametrar och simulation av originalsystemet 

presentera förbättringsförslag samt ge instruktioner för korrekt och optimerad installation?  
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1.3 Frågeställningar  

För att kunna göra konstateranden utifrån resultatet så måste ett antal frågor besvaras. Detta 

för att bland annat kunna avgöra om optimeringen har haft den effekt som var avsikten när 

projektet inleddes. 

 

● Är det någon skillnad mellan hypotesen och resultatet av originalmodellen?  

● Är Rolls Royce originalmodell optimal eller finns det skadlig påfrestning som kan 

resultera i slangbrott? 

● Kan originalmodellen optimeras genom simuleringar och analyser i IPS CS? 

● Är existerande monteringsanvisningar för installation av hydraulslang tillräckliga? 

 

1.4 Hypotes om nuvarande system 

Tillsammans med handledare på företaget kom idén att skapa en hypotes kring hur slangarna 

borde installeras för att sedan jämföra hypotesen med utfallet från simuleringen. Hypotesen 

ska resonera kring hur systemet borde se ut med utgångspunkt från tillgängliga 

rekommendationer. Jämförelsen med resultatet kommer kunna ge indikationer om tillgänglig 

rekommendationer är tillräckligt för att göra en godkänd installation. 

 

1.4.1 Hypotes för styrning av dysan 

Hydraulslangen som styr kolvens negativa rörelse (fästet närmast skrovet) är tillverkad med 

x° vinkelkoppling i vardera änden med 180° vinkelförhållande. På cylinderns koppling är en 

komponent x monterad. Detta höjer upp installationen och hydraulslangen blir helt parallell 

med fördelningsblockets undersida då den monterats. 

 

Denna installation är enligt tillgängliga instruktioner en korrekt installation som undviker att 

sätta hårda vinklar i slangen och utnyttjar istället kopplingar av önskvärd vinkel. Det finns 

inte heller någon uppenbar punkt som verkar utsatt för vridning. Däremot borde slangen vara 

längre eftersom cylindern är rörlig horisontellt och slangen ansträngd ut innan rörelsen. 

Därför är hypotesen att undvika den skarpa böjningen.  

 

Hydraulslangen som styr kolvens positiva rörelse (fäste längst bort från skrovet) är tillverkad 

med x° vinkelkoppling, kopplingar som också är monterade i 180° vinkelförhållande. På 

cylinderns koppling är en komponent x monterad. Detta höjer upp installationen och 

hydraulslangen blir helt parallell med fördelningsblockets undersida då den monterats. 

 

Denna installation är enligt tillgängliga rekommendationer en korrekt installation som 

undviker att sätta hårda vinklar i slangen och utnyttjar istället kopplingar av önskvärd vinkel. 

Det finns inte heller någon uppenbar punkt som verkar utsatt för vridning eller böjning. 
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1.4.2 Hypotes för styrning av skopan 

Det råder symmetri mellan de båda cylindrarna som styr skopan. Därför är det bara en av 

dessa som är objekt för hypotesen. Texten nedanför beskriver cylindern på samma sida av 

installationen som cylindern till dysan. 

 

Hydraulslangen som styr kolvens negativa rörelse (fästet närmast skrovet) är tillverkad med 

en x° vinkelkoppling i vardera änden. Från fästet på cylindern till fästet på 

fördelningsblockets sida är slangen monterad i en lätt båge. 

 

Denna installation är enligt tillgängliga instruktioner en korrekt installation som undviker att 

sätta hårda vinklar i slangen. Det finns inte heller någon uppenbar punkt som verkar utsatt 

för vridning eller böjning. 

 

Slangen som styr kolvens positiva rörelse (fästet längst från skrovet) är tillverkad med en x° 

vinkelkoppling i änden som är monterad i cylindern. Motsatt ände av slangen har en x° 

vinkelkoppling som är monterad i sidan av fördelningsblocket. Kopplingar är monterade i 

270° vinkelförhållande. Slangen går i en båge snett bakåt från cylinderns fäste, fram till 

fördelningsblocket. 

 

Denna installation är enligt tillgängliga instruktioner en delvis korrekt installation som 

undviker att sätta hårda vinklar i slangen. Anledningen till att det uppfattas som delvis 

korrekt är valet av x° vinkelkoppling på kopplingen mot cylindern. Enligt de instruktioner 

som finns att tillgå är det valet något avvikande. Det finns inte någon uppenbar punkt som 

verkar utsatt för vridning eller böjning. 

 

1.5 Syfte och målsättning 

Detta kandidatarbete ska analysera möjligheten för optimering och komplettera befintlig 

slangdragning i Rolls Royce vattenjet-aggregat S71-4. Det kommer att göras genom 

uppmätning av vridningsmoment och spänningar som slangarna utsätts för. Kan dessa 

krafter minskas finns goda förutsättningar för att slangarna ska få längre livslängd. 

 

Målsättningen är att utvärdera den nuvarande slanginstallationen och vid behov skapa ett 

konceptförslag som teoretiskt ska leda till ökad livslängd på slangarna. Förslaget ska 

fördelaktigt också innefatta en förklaring till varför livslängden skulle öka. 

 

En teknisk rapport kommer att lämnas till Rolls Royce som kommer innehålla korrekta 

resultat med detaljerad beskrivning av systemet och de ändringar som gjorts.  
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1.6 Avgränsningar 

Simuleringarna som genomförs i IPS är mycket realistiska då parametrar för specifik slang, 

genom laboration, finns tillgängliga. Däremot så sker simulering i IPS CS med enbart 

mekaniska krafter och inte tar hänsyn till tryckimpulser. Därför antas det att flödet är 

konstant i slangarna under trycksättning samt att inga vibrationer uppstår. 

 

Hydraulikbranschen är trots kontinuerliga förändringar ingen vetenskapligt väldokumenterad 

bransch [20]. Delar av informationen måste därför inhämtas från personer som har varit 

verksamma i branschen en längre tid. Den inhämtade informationen anses som pålitlig men 

inte vetenskapligt bekräftad. 

 

Dragstyvhet som ingår i matematiken för IPS CS har inte varit möjlig att ta fram i 

testcentret. Därför har inte det exakta värdet för slangarna använts utan det från tillverkare 

angivna värdet har använts. 

 

Det har inte funnits tillgång till annan programvara än IPS för simulering.  
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2 Teori  

Följande kapitel kommer presentera teorin bakom tillverkning av hydraulslang och 

anvisningar för installationer. Det görs en presentation av Specma Sim System och tankarna 

kring det nya sättet att installera hydraulslang. 

2.1 Hydraulikens historia 

Hydraulik kommer från de grekiska orden “hydor” och “aulos” som betyder vatten och rör. I 

nutid så innebär hydraulik den teknik som bygger på kraft- och effektöverföring av energin i 

vätskor till ett mekaniskt arbete [5]. Dess kunskap har använts längre än vad det finns 

dokumenterat och den äldsta kända tillämpningen för hydraulik är över irrigationskanaler 

som användes för att tillgodose Egyptens befolkning med vatten för ungefär 6000 år  

sedan [4]. 

  

Hydraulik blev först ett tillämpat område inom vetenskapen i början av 1800-talet till följd 

av att Joseph Bramah uppfann och patenterade det första moderna fluidsystemet i form av en 

hydraulisk press år 1795, samt att flera vetenskapliga publikationer gjordes. En av 

publikationerna var Hydrodynamica och publicerades av Daniel Bernoulli år 1738. 

Det riktiga genombrottet för hydrauliken var trots det i början av 1960-talet då de mekaniskt 

linstyrda grävmaskinerna ersattes med hydrauliska grävmaskiner. [3, 4] 

 

2.2 Hydraulslang 

Tillverkningen av hydraulslang började i slutet av 1940-talet och gjordes då i längder så 

långa som byggnaderna tillät eftersom ett rakt metalliskt don användes. Innertuben i slangen 

tillverkades genom att en film av gummi lades på en mandril som sedan kyldes ner. 

Efterföljande moment i tillverkningen var att trådar vävdes på av stora spindelmaskiner och 

bildade ett lager armering som sedan täcktes med ett gummilager. Om slangen skulle ha fler 

lager armering så gjordes momentet om igen, annars applicerades ett ytterlager vars funktion 

var att skydda ingående lager mot nötning. Sedan vulkaniserades slangen i ett rakt tillstånd 

och mandrilen sköts ut, vilket gjorde att slangens naturliga form blev rak. Vid 

vulkaniseringsprocessen användes en linda som virades runt slangen som gjorde ytan raspig. 

[40]  

 

Under slutet av 1950-talet fastställdes SAE- standarden som specificerade olika slangar. Till 

en början rubricerades slangarna med löpnummer, där R1 stod för ett lager armering och R2 

för två lager. Än idag så är denna standarden en bas för tillverkning av slang men det är även 

många kunder som hänvisar till standarden. [40] 

 

Att slangarna producerades på raka don ändrades under 1980-talet då flexibla donar började 

användas. Det medförde att slangarna kunde tillverkas i flera hundra meter eftersom slangen 



 

6 
 

lades upp på en trumma och blev sedan vulkaniserad. Processen gjorde att slangen fick en 

naturlig böjning istället för en rak form. Under 1980-talet ersattes lindan vid 

vulkaniseringsprocessen mot bly vilket resulterade i att slangens yta blev slätare.  

Runt 2000-talet fastställdes krav ur miljöaspekt som innebar att bly inte fick användas vid 

vulkanisering vilket resulterade i att ytan blev raspig igen. Det går trots det att använda 

andra metoder för att få en slätare yta, men det är kostsamt. [40] 

 

2.2.1 Kopplingars vinkelförhållande 

I varje ände av slangen finns det en koppling med fast vinkel, även kallad vinkelkoppling. 

Denna vinkelkoppling kan variera mellan standardmåtten rak, 45° och 90° eller flertalet 

vinklar däremellan vid specialkoppling. När en koppling ska pressas fast på slangen finns 

det ett vinkelförhållande att ta hänsyn till. Det görs för att undvika vridning i slangen vid 

montering. Vid fastställande av vinkelförhållande så beskrivs en av kopplingarnas graduella 

rörelse medsols, i förhållande till motstående koppling. Exempel på vinkelförhållanden kan 

ses i figur 1. 

 

 

  

Figur 1. Visar vinkelförhållandet mellan kopplingar vid graduell rörelse medsols. [39] 
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2.2.2 Armeringsmetoder 

Vid tillverkning av hydraulslang finns det olika armeringsmetoder som används för att 

förstärka slangen. De olika metoderna används för att ge dimensionsstabilitet till slangen och 

förmågan att klara både över- och undertryck för det den ska användas till [6]. Armeringen 

kan appliceras på många sätt men de vanligaste metoderna är spirallindning och flätning, där 

den spirallindade metoden används för slangar som ska klara av högre tryck [7]. Material 

som används i armering beror också på vilket tryck och vad slangen kommer användas till 

och kan bland annat bestå av polyester, bomull, rayon eller förzinkat stål [6, 7]. Armeringen 

kan också göras i flera lager beroende på vilket tryck slangen ska klara av och hur styv 

slangen ska vara [6]. Nedan är en lista av de vanligaste armeringsmetoderna: 

 

● Spirallindad - Används främst vid tillverkning av lågtrycksslang. Har hög 

utmattningshållfasthet och flexibilitet. 

 

● Flätad - Används vid tillverkning av högtrycksslang. Ger något sämre 

utmattningshållfasthet men ökad styvhet och bättre formstabilitet i förhållande till 

spirallindad slang. 

 

● Spirallindad med stålspiral - Används främst vid tillverkning av slangar som ska 

klara kraftiga över- och undertryck. Stålspiralen ger slangen förbättrad flexibilitet 

och mindre böjningsradie. 

 

● Spirallindad med antistatisk tråd - Används vid tillverkning av slangar som ska 

klara övertryck och transportera vätskor som till exempel bensin, oljor eller 

kemikalier. Den antistatiska tråden är tillverkad av koppar och medför god 

avledningsförmåga av den statiska elektriciteten. [6] 

 

2.2.3 Neutrala vävningsvinkeln 

Vid tillverkning av flätad och spirallindad slang så används armering som ett eller flera extra 

lager som vävs runt slangen. Metoden används för att slangarna ska få bättre egenskaper 

inom bland annat hållbarhet och styvhet. Det görs med hänsyn till den neutrala 

vävningsvinkeln, vilket är den vinkeln på vävningen som medför att slangens längd och 

diameter inte påverkas vid intern trycksättning [7]. Det gäller bara under antagandet att 

armeringen inte förlängs. Om vinkeln på flätningen är större än den neutrala 

vävningsvinkeln så ökar slangens längd medan diameter minskar. Om vinkeln på flätningen 

är mindre än den neutrala så minskar slangens längd medan diametern ökar vid intern 

trycksättning [7].  

 



 

8 
 

2.2.4 Böjningsradie 

Utforskning av de tekniska aspekterna hos hydraulslang resulterade i att begreppet minimal 

böjningsradie dök upp. Det är radien av den halvcirkel som bildas när man böjer en slang 

180 grader så att båda ändarna pekar åt samma håll, se figur 2. Den minimala böjningsradien 

kan också kallas den lägsta rekommenderade böjningsradien och begränsas av slangens 

motstånd till kinkning. Att en slang utsätts för kinkning innebär att den har böjts så mycket 

att flödet i slagen börjar att strypas [27]. Om en slang är monterad så att den minimala 

böjningsradien underskrids så resulterar det i att slangens livslängd förkortas [26]. 

 

 

Figur 2. Visar den minimala böjningsradien R då slangen böjs 180 grader. [28] 

 

För att kontrollera att slangen uppfyller sin klassade böjningsradie kan man göra 

böjningstest. Det finns både ISO och EN standard som beskriver hur testet ska genomföras 

och vilka klassificeringar slangen uppfyller. ISO-11 237, EN 857 och SS-ISO 18752 redogör 

principiellt samma scenarion, och testet ska enligt ISO-11 237 utföras på följande vis: 

 

“Use a test piece having a length at least four times the minimum bend radius. Measure the 

hose outside diameter with calipers in the straight-lay position before bending the hose. 

Bend the hose through 180° to the minimum bend radius (see Table 6) and measure the 

flatness with the calipers. When the hose is bent to the minimum bend radius given in Table 

6, measured on the inside of the bend, the flatness shall not exceed 10 % of the original 

outside diameter. “  

 

Table 6 refererar till en tabell i ISO-standarden som listar slangars minsta böjningsradie 

beroende på nominell hålstorlek och slangens konstruktion. 

 

Exempel: 

En slang av typ 1SC med innerdiametern 16 millimeter som enligt tillverkare klarar av 150 

millimeter minimal böjningsradie uppfyller standarden om dess slangdiameter vid minimal 

böjningsradie är större eller lika stor som slangens ursprungliga ytterdiameter x 0,9. 
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2.2.5 Konsekvenser av slangbrott 

Vid ett slangbrott så kommer vissa konsekvenser att uppstå, en del kommer att vara 

allvarligare än andra men samtliga kommer att påverka systemet och omgivningen på något 

sätt. Ett slangbrott kan uppstå av olika orsaker och bland de vanligaste orsakerna är 

felmontering. [22] Det är uppskattat att omkring 80% av slangbrott som uppstår beror av 

fysiska skador där nötning är det mest förekommande fallet [26]. Det kan också bero på att 

slangen monteras med en vridning eller att slangen vrider sig under rörelser som sker i 

systemet. En vridning av en hydraulslang på 5 grader per meter resulterar i att den teoretiska 

livslängden förkortas med 70% och en vridning på 7 grader per meter medför att den 

teoretiska livslängden förkortas med 90% [26]. 

 

När det gäller hydraulsystem för mobila tillämpningar så kommer de allra flesta system att 

påverkas av ett slangbrott. Oftast så sätts hela systemet ur funktion då de är konstruerade 

utan redundans. [9] 

 

Slangbrott kan också leda till direkt fara för de personer som befinner sig i omgivningen. 

Exempel på det återges av Bo Olsson, som skriver om en händelse som inträffade 2011. Ett 

slangbrott uppstod vid lossning av svaveldioxid vilket resulterade i ett utsläpp av 7000 

kilogram svaveldioxid som förångades. Detta ledde till att flera personer fick föras till 

sjukhus. [8] 

 

Ett plötsligt slangbrott leder också till kostnader, i vissa fall kostnader som stiger 

exponentiellt med tiden systemet står stilla. Kartläggs vilka kostnader som sker initialt blir 

ekvationen:  

 

Kostnad för stillestånd = förlorade intäkter + förlorad produktivitet + kostnad för lagning + 

kostnad relaterad till leveranssäkerhet och anseende. [23, 24] 

 

“Mesta möjliga livscykelvärde uppnås genom maximal produktivitet i form av körtid och en 

minimering av de kostnader som stillestånd innebär.” [25] 

 

För att kunna fastslå kostnaden för ett specifikt företag så krävs djupare ekonomisk analys, 

och även då kan kostnaden bli svårupptäckt då den bokförs på ett sätt som inte belyser den 

faktiska kostnaden [23, 24, 36]. Felet som många företag gör vid ekonomisk 

sammanställning är att bara se till maskinen som stannar, och inte till den förlorade intäkten 

som stilleståndet genererar för hela produktionsledet. En sannolik orsak är att det inte finns 

någon vedertagen teori för hur sådana kostnader ska bokföras. Det som kan konstateras är att 

företag som har en kontroll av sina stilleståndskostnader kan effektivt förebygga dem genom 

att ha vetskap om deras orsak [23, 35, 36]. En slutsats är att framgångsrikt förebyggande av 

stillestånd börjar med att företaget vet exakt vad som kan medföra problematik.  

 

Vidare kan ett slangbrott leda till att hydraulolja läcker ut i omgivningen. Det genererar 

allvarliga miljöproblem eftersom oljor är svåra att bryta ner. Ett slangbrott kan också 
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resultera i att människor och djur som kommer i kontakt med oljan får hudproblem såsom 

eksem, oljeakne och luftvägsirritation. [10] 

 

Efter att ett flertal personer hade kommit i kontakt med oljor och fått hudproblem började 

man under 1980-talet att söka efter andra typer av hydrauloljor inom skogsindustrin då de 

traditionella mineraloljorna innehöll höga halter av additiva ämnen som är skadligt för 

vattenorganismer och är allergiframkallande. När skogsindustrin började använda miljöoljor 

så uppstod det problem med läckande tätningar, blandningsproblem och att komponenter 

havererade. Personer med maskinell expertis anlitades då för att identifiera källan till de 

bestående problemen. Med hjälp av den expertisen så löstes successivt problemen, vilket 

tillsammans med olika krav och standarder, medfört att närmare 90% av använda 

hydrauloljor inom skogsindustrin idag utgörs av miljöoljor. [10] 

 

Hydraulolja som klassas som miljöolja i Sverige måste klara den standard som utarbetades 

och publicerades 1998 som SS 15 54 34. För att en hydraulolja ska klassas som en miljöolja, 

enligt denna standard, ställs det bland annat krav på att den ska vara biologiskt nedbrytbar 

samt att ge minimerad vattentoxicitet. Den innefattar också en kontroll av hydrauloljan så att 

den inte innehåller allergiframkallande ämnen, och ställer krav på att basoljan ska vara 

harmlös för vattenlevande organismer. Den tillåtna mängden av additiva tillsatser är 

begränsad och ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. [11, 12] 

 

2.2.6 Nuvarande rekommendationer vid slangmontering 

Nuvarande rekommendationer vid slangmontering har stark överensstämmande med 

rekommendationerna från 1970-talet. Om instruktionerna i boken Hose Technology av Colin 

W. Evans [7] jämförs med de rekommendationer som presenteras av Slangspecialisten 

2013[6] och Specma 2016[39] så är illustrationer och text nästintill identiska. Det är en 

haltande utveckling trots att tekniken och materialegenskaperna hos hydraulslangar har 

utvecklats kontinuerligt, och årligen släpps kataloger med nya produkter [39]. Men det finns 

ingen förnyad instruktion eller hjälpmedel för hur hydraulslangen ska monteras för att 

maximera dess livslängd.  

 

De rekommendationer som finns är enkla att följa och lära. Montering ska ske så 

hydraulslangen inte utsätts för skadliga krafter och skarpa vinklar. Den ska dras enklaste 

vägen, utan vridning och ha rätt längd för ändamålet. Böjning av hydraulslangen ska 

undvikas, och ersätts med en installation av 90° eller 45° vinkelkoppling [7], se bilaga 1. Av 

det som står skrivet ses rekommendationerna som grundläggande av de som jobbar i 

branschen och logiskt tänkande kompletterar den informationsbrist som uppstår [19, 40]. 

Utöver dessa instruktioner är det erfarenhet som kommer fördjupa kunskaperna kring 

lämplig installation. Vissa företag jobbar kontinuerligt med utbildningsmaterial till personal 

för att undvika felaktiga monteringar och installationer. Detta eftersom att just felaktig 

montering och installation är det näst vanligaste felet när en slang går sönder [22]. Ett 

vanligt fel som uppstår är när fel hydraulslang används till fel hydraulsystem. Exempelvis 
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har slangen ett högsta tillåtna tryck som överstiger kopplingarnas, eller så är 

omgivningstemperaturen utanför slangens tillåtna temperatur [22]. Konsekvensen av att högt 

specificerad hydraulslang används i applikationer är att kopplingar och infästningar inte 

klarar av de höga böjningsmoment som uppkommer. Det leder till dyrare och tyngre 

applikationslösningar [19]. 

 

2.3 Simuleringsverktyg för hydrauliksystem 

Med tillgång till en allt mer datoriserad arbetsmiljö kan företag genomföra simuleringar av 

scenarion som blir allt mer avancerade. Fördelen med att skapa en simulerad miljö är att så 

tidigt som möjligt upptäcka komplikationer och på så sätt minska materialförluster och 

tidsåtgång vid exempelvis montering. Att minska materialförluster och avfall är sedan 2011 

en ISO-standard, ISO 14051:2011[1]. Företag som jobbar aktivt med att uppfylla ISO-

standarden ska teoretiskt kunna öka både ekonomisk och marknadsmässig vinst.  

 

Det finns många olika typer av simuleringsverktyg med olika egenskaper beroende på vad 

de är utformade för att simulera, men är i grunden en problemlösningsmetod som används 

för att underlätta om de traditionella metoderna blir för komplicerade att använda [13]. 

Simuleringsverktyg har många olika tillämpningar men några av de områden de kan 

användas till är att utvärdera produktionslayouter, att beskriva en existerande verksamhet 

samt att de kan användas beslutsunderlag gällande framtida investeringar [13]. 

  

Inom hydraulikbranschen är simuleringsverktyg en stor del av utvecklingen och 

utvärderingen av hydraulsystem, nya produkter och olika komponenter. Ett av de 

simuleringsverktyg som används inom hydraulik är HOPSAN. Det är ett program utvecklat 

vid avdelningen för fluida och mekatroniska system vid Linköpings universitet. HOPSAN är 

avsett för fluida system och använder sig utav vågkaraktäristik för att beräkna tryck och 

flöde, vilket medför att programmet kan simulera komplex lastdynamik och vågutbredning 

[14, 17]. Eftersom vågutbredning sker i ljudets hastighet kan dimensioner på komponenter i 

ett system också beräknas, exempelvis kan detta tillämpas för att bestämma längden på en 

slang i ett system [15]. 

 

Ett annat simuleringsverktyg som hanterar fluiddynamik i system är Solidworks Flow 

Simulation. Programmet använder sig utav Computional Fluid Dynamics för analyser och 

simulering av flöde och värmeöverföring. Programvaran kan också simulera både vätskor 

och gaser som passerar genom eller runt ett objekt. Det kan också påvisa de konsekvenser 

som sker på systemet med beräkning av de krafter som uppstår från fluiderna. Programmet 

kan också hantera beräkningar som rör värmeöverföring, ostadiga samt kompressibla flöden. 

[29] 
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2.3.1 Simuleringsverktyg för hydraulslang 

Ett program som utgör ett alternativ till IPS CS är DELMIA Flex Dynamic Cable Simulation 

och levereras av Dassault Systemes. Enligt beskrivning från produktspecifikationen så ska 

programmet klara av att simulera egenskaperna hos flexibla objekt, såsom slangar med flera 

lager, genom att använda en samling materialkonstanter som Youngs modul, Poissons tal, 

Lames koefficienter samt böjning och vridstyvhet [30]. Materialegenskaperna är relaterade 

till varandra med likvärdiga formler och kan antingen mätas direkt i experiment eller tas 

fram genom att använda en additiv formel [30]. Med de integrerade parametrarna kan 

programmet hantera en realistisk simulering av slang. 

 

Marknaden inom hydraulik inte haft någon tydlig efterfrågan på simulering av hydraulslang 

tidigare. Vinnova skriver att teknologin med slangsimulering har fått stå i skuggan av 

förbättringskraven på de förbränningsmotorer som driver systemen [20]. Men i ljuset av ett 

ökat krav på miljöanpassade lösningar så kommer också efterfrågan öka gällande simulerade 

och optimerade slangsystem. 

 

2.4 Specma Sim System 

Den tekniska chefen på Specma Sim System, Fredrik Karlsson, är personen som ligger 

bakom idén och utvecklingen av det något unika test- och simuleringsverktyg som nyligen 

introducerades på marknaden som Specma SIM. [19] 

 

2.4.1 Idén med Specma Sim System 

Specma Sim System har som idé att erbjuda hydraulikbranschen en väg till vetenskapligt 

grundad slangdragning. Information som erhålls från simuleringar ska kunna optimera 

utförandet och installationen. Det skall också minska materialåtgången och öka livslängden 

på slangar som tillverkas på uppdrag från kund. Kunden får också en välgrundad säkerhet, 

att köpt produkt kan nyttjas maximalt till det ändamål den tillverkats för. 

 

En 3-D CAD-modell erhålls från kunden och utifrån modellen görs det simuleringar av 

dynamiska material och element. Utifrån simuleringarna kan man konstatera om slangarna 

klarar de påfrestningar som, med avancerad hållfasthetsberäkning, förväntas verka på dem. 

Att ha en mjukvara som klarar den simuleringen fyller ett tidigare tomt hål för tillgängliga 

ingenjörsverktyg när det kommer till simulering. Tanken är att lyckas skapa rätt lösning 

tidigare under utvecklingsfasen och erbjuda den lösningen till kunder. [19] 
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2.4.2 IPS - Industrial Path Solutions 

IPS är ett simuleringsprogram framtaget av Fraunhofer- Chalmers Centre och är det 

simuleringsverktyg som kommer att användas för att simulera, utvärdera samt optimera 

Rolls Royces slangdragning. Det är uppbyggt av sju huvudsakliga moduler som vardera är 

specialiserat mot en viss typ av simulering. Dessa sju är Cable Simulation, Rigid Body Path 

Planner, Mechanism Path Planner, Point Cloud Tools, Boot Packer, Virtual Paint Spray 

och Virtual Paint Sealing. IPS är programmet som används och Cable Simulation (CS) är 

den modul i programmet som används. CS-modulen är specialiserad på simulering av slang 

från en mekanisk synvinkel. Det går alltså med omedelbar återkoppling se hur slangen 

kommer att påverkas av böjningsmoment, böjningsradie och vridmoment. [38] 

 

Genom att utföra olika tester i Specmas testcenter (se 4.4 Testcenter) kan parametrarna för 

slangarna tas fram. De ska sedan läggas in i IPS tillsammans med modellen för att skapa en 

visuell bild hur slangarna kommer att påverkas. 

 

Programvaran IPS CS används i stor utsträckning av bland annat fordonsindustrin för att 

kunna simulera kabeldragningen i fordon [2]. Genom simuleringen kan man redan i 

designfasen fastställa optimala kabellängder och den påfrestning som kommer verka på 

kablar och kopplingar. Med den informationen kan man undvika komplikationer under 

monteringen. 

 

2.4.3 Matematiken i IPS - Industrial Path Solution 

IPS CS är uppbyggt för att kunna simulera hur olika parametrar påverkar en specifik slang. 

Eftersom egenskaperna skiljer sig mellan olika slangar så måste de mekaniska egenskaperna 

tas fram och implementeras i IPS CS för den specifika slangen som ska simuleras. [37] 

Om slangen är av ett homogent material så kan slangens egenskaper specificeras i IPS CS av 

tre matematiska begrepp. 

 

- Densiteten av materialet i slangen, ρ    [𝑘𝑔/𝑚3] 

- Materialets elasticitetsmodul/Youngs modul, E  [𝑁/𝑚2] 

- Poissons tal/tvärkontraktionstalet, ν 

 

Om slangen inte är homogen utan består utav flera lager av olika material blir denna metod 

komplicerad att använda då elasticitetsmodulen och tvärkontraktionstalet inte definieras för 

hela slangen, vilket leder till ett mindre precist resultat. Därför finns det en alternativ 

möjlighet att implementera de mekaniska egenskaperna vilken kan göras genom att lägga in 

de effektiva parametrarna för styvhet: 

 

- Densitet av slangen, ρ1     [𝑘𝑔/𝑚] 

- Böjstyvhet, EI1 och EI2     [𝑁𝑚2]  

- Vridstyvhet, GJ      [𝑁𝑚2] 
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- Dragstyvhet, AE      [𝑁] 

 

Densiteten av slangen räknas ut genom att dividera slangens massa med hur lång den är, se 

ekvation (2.8). Böjstyvheten kan tas fram med två olika metoder. I den första metoden 

utsätts slangen för bestämda momentkrafter i båda ändarna som resulterar i en böjning, se 

figur 3. 

Efter mätning av storleken på deformationen kan 𝐸𝐼 beräknas genom ekvation (2.9). [37] 

 

 

 

Figur 3. Illustrerar böjningsradien R som 

uppstår då slangen utsätts för momentkraft i 

båda ändarna [37] 

Figur 4. Illustrerar förskjutningen som 

uppstår av att en kraft appliceras på 

slangen [37] 

 

I den andra metoden läggs slangen upp på två fixerade punkter med ett bestämt avstånd 

mellan dem, se figur 4. Sedan appliceras en kraft, vilket leder till att deformation sker. 

Genom att mäta kraften och deformationen så kan 𝐸𝐼 beräknas genom ekvation (2.10). Om 

slangen inte har ett helt cirkulärt tvärsnitt så behövs böjstyvheten att tas fram för båda 

axlarna, se figur 5. Om rotationssymmetri råder så gäller förhållandet 𝐸𝐼1 = 𝐸𝐼2 [37]. 
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Figur 5. Illustrerar en hydraulslang med ovalt tvärsnitt samt ett koordinatsystem. [37] 

 

 

𝜌1 =
𝑚

𝑙
   (2.8) 

𝑀 =
𝐸𝐼

𝑅
   (2.9) 

𝐹 =
48

𝑙3
𝐸𝐼𝛿   (2.10) 

 

Vridstyvheten tas fram genom att en av slangens ändpunkter är fixerad och motsatt ändpunkt 

utsätts för ett vridmoment, se figur 6. Genom att mäta slangens längd, vridmomentet och den 

deformationsvinkel som vridningen resulterar i, så kan vridstyvheten beräknas genom 

ekvation (2.11). [37] 

 

𝑀 = 𝐺𝐽
𝜙

𝑙
  (2.11) 

 

Figur 6. En fast inspänd slang som utsätts för ett vridmoment. [37] 

 

Dragstyvheten erhålls genom att anlägga en kraft i båda ändarna av hydraulslangen som 

resulterar i att längden ökar, se figur 7. Genom att veta den initiala längden samt längden 

efter att kraften har anlagts så kan förlängningen 𝛿 beräknas ur ekvation (2.12). När den är 

känd så kan dragstyvheten, AE, beräknas genom ekvation (2.13). [37] 
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Figur 7. Illustrerar principen av dragstyvhet. Detta motsvarar förlängningen efter kraften. 

[37] 

 

𝑙1 = 𝑙0 + 𝛿    (2.12) 

𝐹 = 𝐴𝐸
𝛿

𝑙0
   (2.13) 

 

2.4.4 Tidigare kundcase 

Programvaran IPS CS har använts i ett tidigare kundcase där en tillverkare av lastmaskiner 

med frontlyft hade återkommande slangbrott. För det tränade ögat såg installationen korrekt 

ut, och även i prototypmiljö hade kopplingar och slangar fungerat bra. Specma konstaterade 

att lösningen inte var optimal för applikationen vid fullt slag på cylindern. Det 

konstaterandet kom när simuleringen bevisade att böjningsmomentet på slangen vandrade 

ner i kopplingarna och orsakade en ökad risk för slangbrott. Genom en förändring av 

kopplingarnas geometri blev förbättringen påtaglig. Böjningsmomentet minskade och detta 

ledde till 69 % färre fältreklamationer av den, genom simulering, framtagna 

slanginstallationen.  

 

Att detta mindre fel hade kunnat bli rätt redan i designfasen är Specma övertygade om. 

Målet för dem nu är att förse detta verktyg som en hjälp för dem som jobbar dagligen med 

installation och konstruktion, och på så sätt föra branschen in det nya årtusendet och lämna 

1900-talets kvalificerade gissningar. [19] 
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3 Systembeskrivning 

 

Följande text är en beskrivning av det aktuella systemet. Komponenter, deras funktioner och 

eventuella rörelsemönster. Det kommer huvudsakligen göras genom text, men även bilder 

och tabeller för att underlätta förståelsen. 

3.1 Vattenjet-aggregat S71-4 

Vattenjet är en marin propulsortyp. Det är ett alternativ för att generera den 

förflyttningskraft som behövs för att driva båtar och fartyg. Att använda propellerdrift eller 

azimutmotorer är andra alternativ. Sett till dagens situation är vattenaggregat den vanligaste 

propulsortypen för fartyg som kan nå hastigheter över 30 knop. [16] 

 

3.1.1 Generell funktion 

När en vattenjet används så riktas en kraftig vattenjetstråle akterut, och effekten blir att båten 

får rörelsekraft framåt. För att vattenjet-strålen ska vara tillräckligt kraftig så tillförs kraft 

mekaniskt från en motor som driver en vattenturbin. Turbinen kommer att suga in vatten 

från inloppet och med högt tryck skjuts en stråle ut genom aggregatets munstycke i aktern, 

se figur 8. För att manövrera fartyget ändras riktningen på munstycket och kraften får 

motsvarande riktning. Ytterligare manövrering är möjlig om den nedfällbara skopan sätts i 

nedsänkt läge. Det kommer rikta kraften från vattenjet-strålen till motsatt färdriktning och 

skapa möjlighet att backa samt ha en bromsande effekt. 

 

 

Figur 8. Principen hur ett vattenjetaggregat fungerar med intag av vatten som trycksätts.[18]  
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3.1.2 System för styrning av dysan 

Styrningen av dysan på aggregatet sker med hydraulisk kraft, och aggregatet är i 

originalutförande enligt figur 9. Figur 10 är en modifierad bild där skopan och dess 

komponenter är bortplockade. Numrering av komponenter ger enklare förklaring av 

händelserna vid styrning av munstycket. En kolvstång är monterad med en hävarm (2) på 

munstyckets rotationsaxel (1). Kolvstången går in genom ett skyddat vridlager (3) och är på 

andra sidan monterad i en hydraulcylinder (4). Hydraulcylindern är dubbelverkande. På 

cylindern är två kopplingar för montering av hydraulslang (5). Vid arbetande cykel rör sig 

cylindern inom en bestämd vinkel i horisontell riktning (6). 

 

               

Figur 9. Aggregatet fullutrustat. Figur 10. Aggregatet, med skopan och 

dess cylindrar bortplockade, och 

numrering som refereras till i texten.  

 

Under aggregatets uppskattade livstid på minst 20 år, så kommer det göras ett stort antal 

rörelser med munstycket. När man kartlägger de huvudsakliga rörelserna så finns det två 

som är aktuella för styrning av munstycket. Fullt styrutslag, som motsvarar X° snedställning 

av munstycket som kommer att ske ett stort antal gånger. Korrigerande styrning, som 

motsvarar Y° snedställning av munstycket som också kommer ske ett stort antal gånger. Det 

är viktig information då ett fullt utslag på styrningen kommer ge största rörelsen på cylinder 

och slangar. 
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3.1.3 System för styrning av skopan 

Regleringen av skopans läge sker med hydraulisk kraft. Figur 11 är visuellt stöd vid 

förklaring av systemet. Skopan (1) sitter monterad i aggregatet med två likadana fästen (2), 

en på vardera sida om aggregatet. Skopan har två infästningar (3) där kolvstänger är 

monterade. Kolvarna går igenom varsitt skyddat vridlager (4) och igenom hydraulcylindern 

(5). Cylindrarna är symmetriskt monterade och är dubbelverkande. På cylindern sitter två 

kopplingar (6) avsedda för montering av hydraulslang. Vid arbetande cykel rör sig 

cylindrarna inom en bestämd vinkel i vertikal riktning (7). 

 

 

  

Figur 11. Aggregatet från sidan med numreringen som refereras till i texten. 

 

3.2 Slanginstallation 

I den nuvarande installationen så används två olika sorters slangar. Till cylindrarna för 

skopan så används slangar med 1/2 tum i diameter och en bestämd längd under en meter. För 

att koppla samman slangarna med fördelningsblocket och cylindrarna så används raka, 45 & 

90 graders kopplingar som har monterats med en godtycklig monteringsvinkel. Mellan 

fördelningsblocket och cylindern som styr dysan så används slangar med en diameter på 3/8 

tum med en bestämd längd under en meter. Kopplingarna som används är raka och 45 

graders som har en godtycklig monteringsvinkel. Monteringsvinkel är den vinkel som 

kopplingen monteras relativt en nollpunkt som sätts ut på modellen. Författarna upptäckte att 

det inte finns någon standard för hur monteringsvinkeln ska definieras. Därför gjordes en 

egen definition av monteringsvinkel där slangen monteras i vinkel relativt en fast punkt i 

modellen. Utifrån den punkten sker sedan en mätning för att se hur kopplingen står relativt 

den punkten. Se figur 12 för visualisering. Författarna har inte funnit något verktyg som 

skulle kunna underlätta för installatörer att montera i rätt vinkel. 
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Figur 12. Monteringsvinkeln med en bestämd utgångspunkt / nollpunkt. Denna koppling har 

monteringsvinkel 230°. 
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4 Metodik 

Metoden som har använts grundas till viss del i Specma Sim Systems processteg, se figur 13. 

Processens steg har följts fullt ut vid skapandet av den tekniska rapporten som har 

överlämnats till RR. Men vid arbetet med examensrapporten har det krävts fler steg eftersom 

examensrapporten kräver fler teoretiska infallsvinklar i förhållande till den tekniska 

rapporten. 

 

Processens första steg Start up innebär att 3D modeller, ritningar och information erhålls 

från kund enligt IN 4–18, i detta fall RR. Modellen bearbetas och görs kompatibel med IPS 

CS. Nästa steg är Test, då slangparameterar tas fram i testcentret. Testresultaten 

implementeras i 3D modellen, vilket ger möjlighet till analyser och utvärdering av 

slangdragningen i modellen. I Delivery 1 sammanställs analyserna av modellen och vid ett 

möte med kund presenteras dem. Det presenteras också förslag på möjliga optimeringar. 

Kunden får sedan välja om och hur optimeringen ska göras och får specificera vilka 

frihetsgrader och begränsningar som ska vara riktlinjerna till nästa steg; Optimization. Här 

kommer de valda frihetsgraderna testas för att finna en bra optimering som tillmötesgår 

kundens specifikation. I Delivery 2 presenteras resultatet av optimeringen för kund. Om 

kunden vill att andra frihetsgrader ska testas så fortsätter projektet med steget Optimization i 

en itererande process. 

 

 

 

 

Figur 13. Specma Sim Systems Processtegen vid ett projekt. 

 

4.1 Litteraturstudie 

Som inledande arbete genomfördes en litteraturstudie. Avsikten var att skapa en grund som 

gav insikt i branschen och ökade förståelsen. Studien inriktade sig inledningsvis på artiklar 

och tekniska rapporter som behandlade ämnet om ingenjörsverktyg tillgängliga inom 

hydraulik samt syftet med att utföra simuleringar. Resultatet visade att det finns gott om 

verktyg för att skapa och simulera hela hydrauliksystem med flöde och tryck inkluderade. 

Däremot saknade dessa verktyg möjligheten till noggrann mekanisk simulering av slang. Av 

resultatet framkom också att användande av simulering redan i designfasen hade stor effekt 

på lönsamhet och tidseffektivitet då det minimerar antalet komplikationer [13].  

 

Därefter gjordes sökningar efter verktyg som lyckats hantera den mekaniska simuleringen av 

slang. Resultatet av den studien visade att program finns och kan användas som 
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kompletterande hjälpmedel till existerande systemsimulatorer. Skillnaden mellan dessa 

kompletterande hjälpmedel var oftast nivån av precision. Exempelvis kunde ett program 

utgå från flera matematiska formler i korrelation med varandra och därför behövdes bara ett 

värde matas in, oftast slangens E-modul. [30] Ett annat krävde mer specifika värden som 

erhålls från fysiska tester av slang, men i utbyte genererade programmet en mycket exakt 

simulering [2]. 

 

4.2 Intervjuer 

För att välja en bra grund för intervjuerna så sökte författarna efter skrifter om 

intervjumetodik. Josefin Osbäck skriver i sin lärarexamen “Pedagogisk dokumentation” från 

2011 [31] att kvalitativ studie inriktar sig på att upptäcka och förstå. Hon skriver att 

kvalitativ intervju är en bra metod för att ta del av personers tankar och erfarenheter.  

 

Uppsala universitet har sammanställt ett dokument [33] som beskriver kvalitativ 

intervjumetodik något djupare än Josefin Osbäck. Från dokumentet görs tolkningen att en 

kvalitativ studie bygger på förekomsten av varierande verklighetsuppfattning. Variationen är 

beroende på vem som intervjuas, och det finns inget rätt eller fel svar på frågan som ställs. 

Istället använder man personliga uppfattningar som en grund för tolkning och förklaring. 

Svagheten med metoden är att frågeställaren blir också den som gör tolkningen av svaret, 

vilket gör tolkningen om något subjektiv.  

 

Intervjuerna var halvstrukturerade vilket betyder att det inte var ett öppet vardagssamtal eller 

ett slutet frågeformulär, utan zonen mellan dessa båda [34]. Den zonen kan benämnas som 

en open-ended intervju-zon. Det kallas för open-ended eftersom personen som ställer frågan 

inte har en aning om vad svaret på frågan kommer bli. Dessa frågor brukar oftast handla om 

just erfarenhet och kunskap [32]. Ett antal frågor skrevs innan intervjuerna, och utifrån dem 

uppstod fortlöpande nya frågor och diskussioner. Fördelen är att frågorna blir korta och raka 

medan svaret blir komplext och innehållsrikt [31]. Frågorna som valdes till intervjuerna var 

sådana som inte lyckats besvaras med litteratursökningen.  

 

4.2.1 Val av personer för intervju 

Syftet med att göra en kvalitativ undersökning är nästan alltid för att få en bred och 

noggrann beskrivning av ämnet som intervjun handlar om. Därför bör personerna som ingår 

i undersökningen vara något olika varandra men fortfarande kunnande inom ämnets område. 

[33] Författarna valde att intervjua Bengt Johansson och Pim Polesie. 

 

Bengt Johansson är Global Key Account Manager på Specma Group AB, och har jobbat på 

företaget i drygt 44 år. Författarna ansåg att den kompetens Bengt har var mycket god grund 

för en kvalitativ intervju. Hans långa karriär inom branschen gör att hans uppfattning och 

erfarenhet, av tillverkningsprocesser och branschen som helhet, väger mycket tungt. 
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Pim Polesie är Product Manager på Specma Group AB, och en av personerna som driver 

Specma Sim System. Han ser klara fördelar med att använda simuleringsverktyget tidigt i 

processen för att optimera installationer. Han är en driven person som senaste åren jobbat 

med lanseringen av Sim System. Hans kunnande när det gäller Sim System och relaterade 

frågor sågs av författarna som god grund för en kvalitativ intervju. 

 

4.3 Bearbetning av material från Rolls Royce 

Material som erhölls från RR listas nedan: 

● Parasolid-fil med 3-D modell av produkten tillsammans med aktuell 

slanginstallation. 

● Produktspecifikation inkluderade krav på rörelser och beräknat antal repetitioner. 

● Information om de slangar och kopplingar som används. 

● Generell teknisk information om driftsförhållanden och temperaturer. 

 

När 3-D modellen fanns tillgänglig började arbetet i Creo Parametric med att skapa 

rörelsemönstret hos de komponenter som senare skulle simuleras. För att kunna skapa 

rörelsemönstret fick cylindrar, kolvar, vridlager, fästen, dysan och skopan helt tas bort för att 

sedan monteras i modellen på nytt. Det gjordes för att kunna definiera rörliga leder och hur 

komponenterna beror av varandras rörelser. Exempelvis kommer det horisontella vridlagret 

ha en vinkelrörelse relativ till aktuella positionen för kolven till styrningen. De vertikala 

vridlagrens vinkelrörelse är relativ till kolvarna monterade i skopan, se figur 10 och 11. 

Dessa lager har också fått en graduellt begränsad rörlighet efter specifikation från Rolls 

Royce.  

 

4.4 Testcenter 

För att möjliggöra realistiska simuleringar i IPS CS så behövs materialkaraktäristiken som 

specificeras i avsnitt 2.4.3 tas fram. I Specmas testcenter så kan parametrarna för 

böjstyvheten och vridstyvheten tas fram genom två olika tester.  

 

Böjstyvheten tas fram genom böjriggen som visas i figur 14. Slangen monteras i riggen och 

en kraft anläggs på mitten av segmentet enligt figur 4. Genom att ansätta kraften som 

funktion av den vertikala förskjutningen av segmentet så kan böjstyvhetens kurva tas fram, 

se figur 20. 

 

Vridstyvheten för slangarna togs fram genom vridriggen som visas i figur 15. Slangen 

monteras i riggen och en momentkraft anläggs. Genom att sätta torsionen som funktion av 

deformationsvinkeln så kan kurvan för vridstyvheten tas fram, se figur 19. Genom att ändra 

trycket i slangen kan karakteristiken för slangen mätas både med och utan trycksättning. 
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Figur 14. Hur det ser ut när en slang är monterad i böjriggen. 

 

 

 

 

Figur 15. En inspänd slang i vridriggen. 
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4.5 Inlärning av IPS - Industrial Path Solution 

Då ingen av författarna hade varit i kontakt med IPS CS innan så krävdes det en period 

avsedd för inlärning av programmet. En manual användes som stöd och guide då 

programmets funktioner testades. Efter en tid då författarna hade grundlig kunskap av 

programmet så gjordes en utbildning på Fraunhofer - Chalmers Centre som hölls av Roland 

Roll. Det gjordes för att fördjupa kunskaperna om programmet samt att förstå de vitala delar 

som behövdes för att kunna genomföra simuleringar. Roland Roll har även kontaktats vid 

eventuella frågor om programmet. 

 

4.6 Modellering i IPS 

Efter att modellen importerats till IPS CS startade arbetet inledningsvis med att se över vad 

som behövs moduleras för att få en realistisk simulering. Då hela modellen var en statisk 

geometri när den hade importerats till IPS CS så gjordes de rörliga delarna om till aktiva 

objekt. De aktiva objekten kan därefter röra sig fritt genom manipulering av deras 

koordinater. Kolvarna kunde inte röra sig simultant och i relation till cylindrarna. Det 

medförde att rörelsemönstret enbart sattes på cylindrarna och kolvarna togs bort ur 

simuleringsmodellen.  

 

För att kunna montera kopplingar på cylindrarna fick noder läggas in. Noderna placerades ut 

på önskade positioner vid in- och utloppen på cylindrarna och fördelningsblocket. Sedan 

importerades de olika kopplingarna och monterades på önskade positionerna genom att 

kopplas samman med noderna.  

 

De slangsegmenten som följde med modellen från RR togs bort då dessa var tvungna att 

skapas och definieras i IPS CS. De nya slangsegmenten gjordes med samma längd och 

diameter som de ursprungliga. När slangarna var monterade så behövdes 

materialkaraktäristiken från testerna implementeras. Efter detta så var modellen redo för 

simulering. 

 

4.7 Simulering av S71-4 

Meningen med simulering är att hitta skadliga punkter från verkande krafter. Till hjälp för 

lokaliseringen finns valbara mätpunkter på slangen som är justerbara utmed slangens längd 

och beroende på vilken kraft som eftersöks. Mest intressant är området kring klämhylsan, 

eftersom krafter som vandrar ner i hylsan har den mest skadliga påverkan. Därför placerades 

mätpunkter i varje ände av slangarna, en millimeter in från klämhylsan. 

 

I den första simuleringen analyserades böjningsradien hos slangarna för att se om den 

minimala böjningsradien underskreds. Mätpunkterna ställdes in på att mäta böjningsradien 

och en färgskala lades på slangen för att visuellt kunna se om det var någon kritisk 
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böjningsradie. Se figur 16 för exempel på böjningsradie med färgskala. Simuleringen 

gjordes genom att analysera punkterna under det förbestämda rörelsemönstret. När 

simuleringen hade gjorts så plottades två diagram över böjningsradien som uppstod för de 

olika slangarna. Se figur 21 och 24 i avsnitt 6.1 för resultat.  

 

 

 

Figur 16. Kritiska böjningsradien i IPS CS, understigande rekommendation, visualiseras 

rött. 

 

I andra simuleringen så analyserades vridningen av slangarna. Mätpunkterna definierades att 

mäta vridning av slangarna. Longitudinella markörer gjordes på slangarna för att visuallisera 

vridningen. I figur 17 så visas ett exempel på hur slangarna ser ut med ränder inlagda i IPS 

CS. 

 

 

 

Figur 17. Visar IPS CS visualiseringsfunktion för att upptäcka vridning i slangen. 
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I tredje simuleringen så analyserades böjmomentet hos slangarna. Det gjordes med samma 

rörelsemönster som tidigare simuleringarna men med mätpunkterna inställda på det 

maximala böjmomentet. Böjmomenten visualiserades också individuellt för varje slang för 

att få se vart momenten blev som störst för varje slang, se figur 18 för visualisering. Det 

gjordes för att se om momentet var som störst vid någon av kopplingarna då det är det mest 

kritiska området. Resultat av analysen visas i figur 26 för skopan och figur 23 för dysan.  

 

 

 

Figur 18. Visar hur IPS CS visualiserar böjmomentet i en slang. 

 

4.8 Optimering 

Optimering är ett ord som kan tolkas på olika sätt beroende på vem som ska ge tolkningen. 

Exempelvis tolkar en ingenjör det som att livslängden eller kvalitén på produkten ska 

förbättras, medan en ekonom kan tolka det som att kostnaderna för produkten ska 

minimeras. Eftersom en optimering av vattenjet-aggregatet ska göras så fördes en 

konversation med RR för att definiera vad som ska vara i fokus vid optimeringen, och 

därmed fånga in vad som är deras tolkning av en optimering. Vid mötet med personer från 

RR så listade författarna allmänna förslag på vad en optimering kan innebära: 

 

Slangtyp 

 

- Att använda samma dimension på alla slangar för att lättare kunna standardisera 

och att simplifiera eftermarknaden. 

- Optimera slangarnas längd för att antingen öka livslängden eller/och att reducera 

kostnaderna. 
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Vinkelkoppling / Vinkelförhållande 

 

- Optimera kopplingarnas vinklar för att få den ideala vinkeln för att minimera 

vridning, böjmoment och maximera böjningsradie av slangarna. 

 

Monteringsvinklar 

 

- Optimera monteringsvinklarna för att maximera böjningsradien och att minimera 

böjmoment som vandrar ner i kopplingarna. 

 

Läckagepunkter 

 

- Minimera läckagepunkter i systemet.  

 

Efter mötet bestämdes att huvudsyftet var optimering av slangdragningen som styr dysans 

negativa slag då den minimala böjningsradien var överskriden. Utöver det listades de 

frihetsgrader och begränsningar gällande förändringar som kommer att undersökas, se tabell 

1. 

 

Tabell 1. Lista över frihetsgrader och begränsningar gällande förändringar. 

Förändring Frihetsgrad Begränsning 

Ändra vinkelkoppling  X  

Ändra kopplingars vinkelförhållande X  

Ändra monteringsvinkel X  

Ändra längd på slang X  

Ändra dimension på slang  X 

Ändra placering av fördelningsblocket  X 

Tillgängligt utrymme  X 

Designförändring av fördelningsblocket  X 

Förändring av tillgänglig 3-D modell  X 

Önskemål från RR Minska antal läckpunkter. 
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4.9 Optimering av slangdragning 

Vid optimering av slangdragning så fördes en diskussion om vad som skulle ändras eller tas 

bort. Det resulterade i två olika fall som skulle testas och presenteras. 

 

4.9.1 Optimization 1 

I det första fallet så beslutades det att optimeringen skulle resultera i maximerad 

böjningsradie för den kritiska slangen. Genom att ändra på monteringsvinklar, slanglängder 

och att testa olika kopplingar så skulle en optimerad lösning presenteras. När optimerings-

målet var bestämt började arbetet i IPS CS med att ta bort läckagepunkter samt att undersöka 

vilka kopplingar och monteringsvinklar som var lämpliga. Huvudfokus riktades mot dysans 

negativa slag då det var den hydraulslangen som visat sig vara kritisk. Kopplingar byttes och 

monteringsvinklarna ändrades med avsikt att öka böjningsradien och minska böjmomentet i 

slangen. Genom att använda verktyget Analysis i IPS CS så kunde längden på 

hydraulslangen ändras så att böjmomentet minskade och böjningsradien ökade.  

 

Analysis är en funktion som genererar en graf med slanglängden som mest optimal med 

avseende på den parameter som väljs, exempelvis böjningsradie. Funktionen används på 

samtliga slangar för att hitta de längder som resulterade i störst böjningsradie med minsta 

påverkan av böjmoment och vridning. Se avsnitt 6.2 för resultat.   

 

4.9.2 Optimization 2 

I det andra fallet så beslutades det att läckagepunkter skulle reduceras i systemet.  

Det bestämdes att nya kopplingar skulle monteras för cylindern till dysan så att slangarnas 

rörelse låg kvar i två plan. En ny koppling modellerades i Creo Parametric som sedan 

importerades till IPS CS.  

 

Kopplingarna till fördelningsblocket ansågs vara icke-kritiska och ändrades därför inte. 

Monteringsvinklarna modifierades för kopplingar för att analysera om det gick att förbättra 

böjningsradie, böjmoment samt torsion av slangarna. Funktionen Analysis användes för att 

hitta de optimala längderna. Resultatet visas i avsnitt 6.3. 
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5 Karaktäristik för hydraulslangar 

I testlaboratoriet togs böjstyvhet och vridstyvhet fram för slangdimensionerna ½ tum och ⅜ 

tum genom tester av totalt 10 stycken slangar. I den tekniska informationen som erhölls från 

RR fanns även specifikationer på ett antal parametrar listade i tabell 2 och 3 nedanför. Dessa 

värden finns angivna i den tekniska rapport som har överlämnats till RR, men får inte anges i 

detta arbete då det går under sekretessavtal. 

5.1 Karaktäristik ½ tum hydraulslang 

 

Tabell 2. Karaktäristiken för ½ tum hydraulslang 

Karaktäristik Slang ½ tum 

Böjstyvhet [Nm𝟐] X 

Vridstyvhet [Nm𝟐] X 

Minsta böjradie [mm] X 

Densitet [kg/m] X 

Ytterdiameter [mm] X 

Innerdiameter [mm] X 

Arbetstryck [bar] X 
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5.2 Karaktäristik ⅜ tum hydraulslang 

 

Tabell 3. Karaktäristiken för ½ tum hydraulslang 

Karaktäristik Slang ⅜ tum 

Böjstyvhet [Nm𝟐] X 

Vridstyvhet [Nm𝟐] X 

Minsta böjradie [mm] X 

Densitet [kg/m] X 

Ytterdiameter [mm] X 

Innerdiameter [mm] X 

Arbetstryck [bar] X 

 

Figur 19. Diagram som visar det applicerade 

vridmomentet som funktion av 

deformationsvinkeln. 

Figur 20. Diagram som visar den 

applicerade kraften som funktion av 

förskjutningen. 
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6 Resultat 

Resultaten från simuleringar och analyser gjorda i IPS CS presenteras i detta avsnitt för 

originalmodell, optimization 1 och optimization 2. 

6.1 Simuleringsresultat original 

Simuleringarna är gjorda av originalmodellen från RR där böjningsradie, böjmoment och 

torsion visas i diagram. Simuleringarna är gjorda med ett flertal repetitioner av 

rörelsemönstret för att öka pålitligheten. 

 

6.1.1 System för styrning av dysan 

I den första simuleringen så analyserades böjningsradien hos slangarna. Resultaten 

visualiserades sedan i diagram med de radier som uppstod under rörelsemönstret. Resultatet 

av de slangar som hör ihop med dysan visas i figur 21. Slangen som är monterad för det 

positiva slaget har en god marginal mot den minimala böjningsradien under hela rörelsen. 

Slangen som är kopplad till det negativa slaget underskrider den minimala böjningsradien 

under hela rörelsemönstret. 

 

  
Figur 21. Diagram som visar böjningsradie för slangarna till dysan. 
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I figur 22 visas vridningen som uppstår på dysans slangar under rörelsemönstret. Den största 

vridningen som uppstår i systemet för dysan inträffar på slangen som styr det positiva slaget. 

Vridningen som uppstår är inte kritisk då det är god marginal till gränsvärdet. 

 

 

Figur 22. Diagram som visar torsion för slangarna till dysan. 

 

Böjmomentet som analyserades för dysans slangar visas i figur 23. Det maximala värdet 

inträffar i slangen som styr det negativa slaget. Genom att visualisera var momentet är som 

störst gick det att se att böjmomentet var i ett problematiskt område för ena slangen. Genom 

figur 23 kunde det påvisas att det inte är kritiskt för systemet då kraften inte är skadlig. 

 

 
Figur 23. Diagram som visar böjmomentet för slangarna till dysan. 
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6.1.2 System för styrning av skopan 

I figur 24 så visas böjningsradien för slangarna i systemet för skopan. Alla slangarna har ett 

minsta värde över 120 mm vilket är en god marginal till den minimala böjningsradien. Det 

innebär att det inte ett skadligt område för systemet.  

 

 
Figur 24. Diagram som visar böjningsradien för slangarna till skopan. 

 

I figur 25 så visas resultatet från simuleringen då vridningen analyserades. Det är inget 

kritiskt värde då vridningen är under 1
∘
och slangens längd tillåter ett högre värde och har 

därför ingen skadlig påverkan på systemet. 

 

 
Figur 25. Diagram som visar torsionen i slangarna till skopan. 
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Simuleringen och analysen av böjmomentet för skopans slangar visas i figur 26. De fyra 

slangarna påverkas av ett moment som håller sig mellan 1.5 – 3.0 Nm vilket är ett värde som 

påvisar att systemet inte utsätts för några skadliga krafter. Fördelningen av momentet över 

slangen visade också att det största momentet inte befinner sig vid kopplingarna vilket 

innebär att böjmomentet inte är ett kritiskt område.  

 

 
Figur 26. Diagram som visar böjmoment i slangarna till skopan. 

 

6.2 Simuleringsresultat Optimization 1 

Simuleringen är gjord på originalmodellen från RR där läckagepunkter har reducerats. De 

storheter som visas är böjningsradie, böjmoment och torsion och som tidigare är 

simuleringarna gjorda med ett flertal repetitioner av rörelsemönstret för att öka pålitligheten. 

 

6.2.1 System för styrning av dysan 

De ändringar som gjordes på systemet resulterade i att böjningsradien för slangarna ökade, 

se figur 27. Det gjordes genom att byta kopplingar, monteringsvinklar samt att ändra på 

slangarnas längd. Det medförde att torsionen för slangen till det negativa slaget försvann, se 

figur 28. Ändringarna gjorde också att vridningen ökade för slangen till det positiva slaget 

men är inte kritiskt då värdet har en god marginal till det kritiska värdet. Det resulterade 

också i att böjmomentet i slangarna minskade vilket visas i figur 29.  
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Figur 27. Diagram över böjningsradie vid optimization 1. 

 

Figur 28. Diagram över torsionen som uppstår i optimization 1. 
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Figur 29. Diagram över böjmomentet vid optimization 1. 

 

6.2.2 System för styrning av skopan 

Genom att ändra slangarnas längder så kunde böjningsradien optimeras för samtliga slangar, 

se figur 30. Det resulterade i att både böjmomentet och torsionen hos samtliga slangar 

minskade, se figur 31 och 32. 

 

 

 
Figur 30. Diagram över böjningsradie vid optimization 1. 
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Figur 31. Diagram över böjmoment i optimization 1. 

 

 

 

 
Figur 32. Diagram över torsionen i optimization 1. 

 
 

6.2.3 Förändringar - optimization 1 

I tabell 4 visas de resulterande värdeförändringar i samband med optimization 1. Önskvärda 

resultat är negativ procentuell förändring av torsion och böjmoment, och positiv procentuell 

förändring av böjradie. Optimization 1 har gjort en stor förbättring av dysans böjmoment 

och böjradie till kostnad av något högre torsion. 
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Tabell 4. Jämförelse mellan originalsystemet och optimization 1. Mätpunkterna är globala 

max- och minpunkter för rörelsen 

Typ av värde Original Modell Optimization 1  Förändring % 

Dysan torsion [°] 0.285 0.33 +15.8% 

Dysan böjmoment [Nm] 4.15 1.45 -65% 

Dysan böjningsradie [mm] 48.5 138 +184.5% 

Skopan torsion [°] 0.975 0.68 -30.2% 

Skopan böjmoment [Nm] 2.45 2 -18.3% 

Skopan böjningsradie [mm] 122.5 150 +22.4% 

6.3 Simuleringsresultat Optimization 2 

Resultatet från de simuleringar och analyser gjorda av optimering 2 presenteras i detta 

avsnitt. 

 

6.3.1 System för styrning av dysan 

Genom att byta koppling kunde läckagepunkter i systemet reduceras. Monteringsvinklar och 

slanglängder ändrades vilket resulterade i att böjningsradien ökade för slangarna, se figur 33. 

Det resulterade också i att böjmomentet minskade, se figur 35. Torsionen kunde optimeras 

för slangen till det positiva slaget men ökade för den negativa slangen, se figur 34. Ökningen 

är inte skadlig eftersom slangens längd tillåter ett högre värde. 
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Figur 33. Diagram över böjningsradie i optimization 2 

 

 

Figur 34. Diagram över torsionen i optimization 2. 
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Figur 35. Diagram över böjmoment i optimization 2. 

 

6.3.2 System för styrning av skopan 

Genom att ändra längderna på slangarna så ökade böjningsradien för samtliga slangar, se 

figur 36. Det resulterade också i att den maximala torsionen minskades, se figur 37. 

Böjmomentet kunde minskas för samtliga slangar, se figur 38. 

 

  

Figur 36. Diagram över böjningsradien i optimization 2. 
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Figur 37. Diagram över torsionen i optimization 2. 

 

  
Figur 38. Diagram över böjmomentet i optimization 2. 

 

  



 

43 
 

6.3.3 Förändringar - optimization 2 

I tabell 5 visas de resulterande värdeförändringar i samband med optimization 2. Önskvärda 

resultat är negativ procentuell förändring av torsion och böjmoment, och positiv procentuell 

förändring av böjningsradie. Optimization 2 har gjort en förbättring av dysans böjmoment, 

böjningsradie och torsion. 

 

Tabell 5. Jämförelse mellan originalsystemet och optimization 2. Mätpunkterna är globala 

max- och minpunkter för rörelsen. 

Typ av värde Original Modell Optimization 2  Förändring % 

Dysan torsion [°] 0.285 0.05 -82.5% 

Dysan böjmoment [Nm] 4.15 2.2 -47% 

Dysan böjningsradie [mm] 48.5 90.5 +86.6% 

Skopan torsion [°] 0.975 0.68 -30.2% 

Skopan böjmoment [Nm] 2.45 2 -18.3% 

Skopan böjningsradie [mm] 122.5 150 +22.4% 

 

6.4 Differens mellan optimization 1 och 2 

I tabell 6 visas värden från optimization 1 och optimization 2. Dessa jämförs med varandra 

och resulterar i en procentuell differens. Det blir ingen differens för skopans värden då 

samma optimering gjordes för båda fallen. Differensen tydliggör att optimization 1 genererar 

bättre värden för böjningsradie och böjmoment medan optimization 2 genererar lägre värde 

för torsion.  
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Tabell 6. Jämförelse mellan optimization 1 och optimization 2. Mätpunkterna är globala 

max- och minpunkter för rörelsen. 

Typ av värde Optimization 1 Optimization 2  Differens % 

Dysan torsion [°] 0.33 0.05 -84.8% 

Dysan böjmoment [Nm] 1.45 2.2 +51.7% 

Dysan böjningsradie [mm] 138 90.5 -34.5% 

Skopan torsion [°] 0.68 0.68 0% 

Skopan böjmoment [Nm] 2 2 0% 

Skopan böjningsradie [mm] 150 150 0% 
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7 Diskussion 

I följande kapitel presenterar författarna tankar kring resultatet och informationen som har 

påträffats under arbetets gång.  

7.1 Skillnad mellan resultat och hypotes 

I hypotesen så antogs att det var en korrekt installation för slangen som styr den negativa 

rörelsen. Det antogs att längden borde ökas då den såg ut att ha en skarp böjning mot 

fördelningsblocket. 

 

Hypotesen stämde överens med resultatet då det påvisades att slangen inte utsattes för några 

problematiska vridningar under rörelsemönstret. Det var rätt att slangen utsattes för en 

böjning men det ansågs inte vara skadligt för systemet. Resultatet visade att den minimala 

böjningsradien för slangen underskreds. Genom analyser i IPS CS så kunde det konstateras 

att problemet kan undvikas genom ett flertal parametrar där slangens längd är en. 

 

På den slangen som styr kolvens positiva rörelse så antogs det att det var en korrekt 

installation och att slangen inte utsattes för stora vridningar eller böjningar. Hypotesen 

stämmer överens med resultatet då varken någon skadlig torsion eller böjmoment uppstår. 

Det är också god marginal till den minimala böjningsradien. 

 

Installationen av slangen som styr kolvens negativa rörelse ansågs vara korrekt i hypotesen 

då den är fäst med raka kopplingar och har en lätt både från båda kopplingarna.  

I simuleringarna kunde det också fastställas att det var en bra installation då den inte utsattes 

för några skadliga krafter eller en för liten böjningsradie.  

 

Slangen som styr kolvens positiva rörelse ansågs också den att vara bra installerad. Det 

ansågs trots det vara avvikande mot de instruktioner som finns att tillgå för slangmontering. 

Det konstaterades också att det inte fanns några uppenbara punkter som verkade vara utsatta 

för torsion eller böjning. 

Genom simuleringarna kunde det konstateras att inga skadliga krafter påverkade slangarna 

eftersom både vridningen och böjningsradien av slangen hade en god marginal från att vara 

problematisk. 

  

7.2 Differensen visar möjlighet till förbättring 

Som det framgår av tabell 4 och tabell 5 blir det en förbättring från originalsystemet oavsett 

vilken av optimization 1 och 2 som RR väljer. En slutsats blir att originalsystemet hade ett 

eller flera förbättringsområden som genererar en längre livslängd på slangarna genom 

minimering av skadliga värden, vilket också T. Mueller påpekar i sin artikel [26]. Från den 

slutsatsen kan ett antagande göras om att det förekom påfrestning i systemet som kunnat 



 

46 
 

resultera i slangbrott. Bland annat på grund av differensen mellan värden i optimerat 

utförande och värden i originalets utförande var så hög. Det indikerar att smått skadlig eller 

skadlig påfrestning har förekommit. 

 

I tabell 6 visas differensen mellan de två optimeringarna, och förutom förändring av värden 

har också antalet läckagepunkter minskats lika mycket i båda fallen. En slutsats blir att 

originalsystemet inte var optimalt med hänsyn till antalet läckagepunkter, och därför inte en 

optimal slangdragning. 

7.3 Analys om IPS 

Efter att ha arbetat i nästan 10 veckor med programvaran IPS CS så har författarna bildat sig 

en uppfattning om programmets möjligheter och begränsningar. Det har upplevts som ett 

pedagogiskt och logiskt program med goda möjligheter till fortsatt utveckling mot 

ledningskomponenter inom hydraulik. Programvaran är utformad så att värden från tester 

anges som slangparametrar, vilket medför att alla slangparametrar som går att testa fram 

borde teoretiskt sett kunna skrivas in i programmet. För att ta det steget behövs vidare 

utveckling och modifiering av IPS. 

 

7.3.1 Begränsningar i programvaran 

Det finns parametrar som inte IPS kan hantera i nuvarande utförande, exempelvis friktion, 

pulser och omgivningstemperatur, som författarna anser hade stärkt programvarans 

användbarhet. Att dessa parametrar saknas är inget som är till nackdel för IPS i nuvarande 

utförande, med det visar att användningsområdet för programmet har potential att bli väldigt 

brett om även dessa parametrar skulle vara del av simuleringen. Skulle exempelvis friktion 

och pulser kunna specificeras vid simulering så kan en uppskattning göras på hur mycket 

nötning som uppstår, vilket T. Mueller menar är en av de största faktorerna som leder till 

slangbrott. 

 

Ytterligare begränsning finns när det gäller kompatibiliteten mellan programvaror som 

hanterar hydraulsystem och programvaror som hanterar ledningskomponenter. Hade en 

programvara som HOPSAN kunnat integreras och genomföra informationsutbyte så skulle 

det utgöra ett kraftigt ingenjörsverktyg. Om möjligheten att först specificera och rita 

systemet, för att sedan optimera lednings installationerna mellan komponenter skulle 

programvaran bli ett verktyg med ett bredare användningsområde. 

 

7.3.2 Sammanfattning av IPS CS 

IPS CS är ett ingenjörsverktyg utvecklat för att undersöka och analysera slangars egenskaper 

i en installation. Det används för att identifiera kritiska böjningar, vridningar och krafter som 

kan resultera i ett slangbrott, vilket inte har kunnat göra tidigare. Att det inte har gjorts innan 

beror på det fokus som ligger på hydraulsystem och utvecklingen av dessa, vilket resulterar i 
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åsidosatt effektivisering av ledningskomponenter. Detta har påpekats av bland annat 

Vinnova [20]. Men att få tillgång till sådan information kan lösa problemet med slangbrott 

som förebyggs på ett effektivt sätt.  

 

Ett ingenjörsverktyg som kan påvisa kritiska punkter ger också möjlighet att börja utveckla 

slanginstallationer redan i design fas. Genom att kunna påvisa och förebygga skadliga 

krafter på slangar så kan oönskade slangbrott undvikas vilket leder till ett pålitligare system. 

Att minska risken för slangbrott bidrar i förlängningen till att utsläpp minskar. Det leder 

också till att risken för personskador och stilleståndskostnader minskar, vilket tidigare 

utgjort ett problem som påvisats av Bo Olsson [8].  

Programvaran kan också användas för att minimera kostnaderna för en installation.  

Genom att iterera fram en lösning där längden av slangen reduceras eller att böjningsradien 

ökar så kan billigare och styvare slangar användas. IPS CS kan även användas för att hitta en 

lösning där ingen friktions nötning på slangar kan uppstå genom att undvika kollision, vilket 

gynnar både slangarna och komponenten de tidigare kolliderat med. 

 

7.4 Existerande anvisningar inte tillräckligt 

Monteringsanvisningarna som används idag är i stort sett samma som var aktuella på 1970-

talet. De är uppbyggda med generella anvisningar om hur en montering ska göras. 

Hypotesen i denna rapport skrevs först efter instudering av de tillgängliga 

monteringsanvisningarna. Eftersom rekommendationerna i stort sett uppfylldes blev 

hypotesen att det vara en korrekt installation. Bristen som sedan visade sig i simuleringen 

var att en slang som misstänktes vara ansträngd men inte så ansträngd som simuleringen 

sedan bevisade. Efter simulering och analyser konstaterades att den misstänkta slangen var 

så problematisk att den specificerade minimala böjningsradien underskreds. Resterande 

slangar var inte utsatta för några påfrestande krafter eller böjningar, vilket överensstämde 

med den skrivna hypotesen.  

 

Detta resultat styrker det som sades vid intervju med Pim Polesie och Bengt Johansson, att 

installationer idag sker med kvalificerade gissningar. Eftersom det bevisats att en slang är 

utsatt, trots att den är korrekt monterad enligt anvisningarna, kan en slutsats göras. 

Existerande anvisningarna är inte tillräckliga. Trots allt är det bara anvisningar om hur en 

generell slangdragning ska göras vilket inte ger speciellt mycket information för mer 

komplicerade installationer. Det kompletteras idag av att montörer med flera års erfarenhet 

genomför de mer avancerade installationerna, och att dyra prototyper konstrueras för att 

kunna testa installationen i drift. Ändå uppstår brister som inte är synliga för en tränad 

tekniker, samma problematik som i Specma Sim Systems tidigare kundcase. (Se 2.4.4 

Tidigare kundcase.) 

 

Om en programvara som IPS CS används som hjälpmedel för en slanginstallation så leder 

det till att monteringsanvisningarna inte behövs i samma utsträckning. Exempel på det är att 

anvisningarna vill undvika, om det är möjligt, en installation där slangen rör sig i mer än två 
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plan eftersom det är risk att torsion uppstår. I IPS CS går det att iterera fram en lösning då 

slangen befinner sig i tre plan med minimal torsion. Det kan generera korrekta längd på 

slangarna som används, läckagepunkter kan reduceras och installationen blir korrekt vid 

första monteringen.  

 

7.5 Monteringsvinkel 

Författarna har skapat begreppet monteringsvinkel under arbetets gång. Detta eftersom det 

idag inte finns någon standard eller något begrepp som förklarar monteringsvinkel. Det har 

inte gått att finna verktyg som skulle kunna underlätta för installatörer att montera i rätt 

vinkel. Utveckling av ett sådant verktyg anses nödvändigt för att kunna utnyttja 

informationen som ges i optimeringarna.  
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8 Slutsats  

Arbetet har resulterat i att två optimeringsförslag har tagits fram som leder till att den 

teoretiska livslängden på slangarna ökar. Genom att presentera koncepten via presentation 

och en teknisk rapport för Rolls Royce så har det resulterat i att Optimering 1 kommer att 

implementeras i framtida produktion av vattenjet-aggregatet S71-4.  

 

Genom IPS CS kunde simuleringar av slangdragningen möjliggöras. Utifrån simuleringarna 

kunde det påvisas att det fanns kritiska områden i installationen som teoretiskt leder till 

reducerad livslängd för installationen. 

 

Hypotesen gjordes med de existerande monteringsanvisningarna som underlag, vilket 

visade att det inte räcker med endast monteringsanvisningar för att avgöra om en korrekt 

installation är gjord. 

 

Vid jämförelse mellan hypotesen och resultatet från simuleringarna av originalmodellen 

kunde det konstateras att det fanns skillnader. Enligt hypotesen ansågs det vara en korrekt 

installation, vilket resultatet motbevisar då analyserna fastställde att det fanns kritiska 

områden i systemet. Det bevisar att den installation som utförts av mycket kompetenta 

personer inte lyckats ge hydraulslangarna maximal teoretisk livslängd. 
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Bilaga A 

Monteringsanvisningar. [7] 
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Bilaga B 

B.1 Intervju med Pim Polesie  

 

Lic. Pim Polesie 

Product Manager – Specma Group 

Göteborg den 3 april 2017 

 

 

● Vad är Specma Sim System? 

 

● Hur föddes idén till Specma Sim System och vad är bakgrunden till det? 

 

● Är hydraulikbranschen mottaglig när det gäller förändring av metod och hjälpmedel? 

 

● På vilken matematisk teori bygger IPS, och varför gör bygger programvaran på det?  

 

● Hur har mottagandet varit för de kunder som har varit i kontakt med programvaran? 

 

● Hur är Specmas testcenter uppbyggt? 

 

● Vilka maskiner ingår i testcentret och vad kan de olika maskinerna mäta? 

 

● Vilka slutsatser och åtgärder kan göras utifrån det resultat en simulering ger? 
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B.2 Intervju 6/4 kl. 10.00 med Bengt Johansson 

 

Bengt Johansson 

Global key account manager-Specma Group 

Anställd på Specma Group AB sedan 1973 

Göteborg den 6:e april 2017 

 

 

● Ju mer utvecklingen har gått framåt desto högre tryck blir det i slangar och system. 

Har relaterade komponenter som kopplingar och pressningar förändrats ihop med 

den höjningen? 

 

● Hur såg slangarna ut när du kom i kontakt med dem från första början?  

 

● När började man arbeta med armering i flera lager? 

 

● Hur ändrades slangegenskaperna av att man började använda miljöoljor? Exempelvis 

ingående material på innertuben, armeringen samt ytterslangen. 

 

● Krävdes det lång tid innan slangarna var kompatibla med miljöoljorna? 

 

● Hur skiljer sig tillverkningen av slang idag mot då du först kom i kontakt med dem?  

 

● Vad är din uppfattning om hur slanginstallation går till idag? Är det kvalificerade 

gissningar som får avgöra, eller vad bestämmer hur en installation ser ut?  

 

● Vad är vanliga orsaker att slanginstallationer går sönder? 

 

● Vilka konsekvenser får ett plötsligt slangbrott? Har du något exempel från 

verkligheten? 

 

● Varför har inte branschen funnit ett behov av ett verktyg som IPS tidigare? 

 

● Vad tror du om simuleringsprogrammet IPS CS? 


