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ABSTRACT
This is a master thesis in product and process development at Mälardalens university, 30 credits,
corresponding to 20 weeks, conducted at Manovi Varberg AB on the Swedish west coast.
Manovi Varberg AB has, under its own brand, an electrically powered hose reel for industrial
environments where the design is outdated and there are no active sales of the reel. This thesis is
aimed at modernizing and improving the product for more efficient production, without any specific requirements of how this should be done. Through discussion, the aim was to reduce production time and cost by 20%. It was from the beginning a wish to use Magnelis coated metal
plates (to be chosen later) instead of the powder coated and stainless-steel plates used today.
After studying the present design and an old draft on how the chassis could be constructed, the
work began with a modularization that does not have the need for welding, as opposed to today’s
design; stainless metal threaded rods, inserted into pipes were instead screwed together. When
this was modelled and simulated in Solidworks showing positive results, the next step was to
find a solution to bind all the components together, from the inlet to the electrical engine, without
changing the slip clutch. Neither has any electronics nor connections for in- and outlet been
modified.
Several components were identified that needed to have varying lengths. The drum with its rods
was completely exchanged for standard aluminium profiles, yielding lower weight and more efficient production. The major axis (with the flow path) was shortened, and extension modules
was created.
An approximation was made to determine how much load the current model would withstand
until breakage. This load was then increased with the same percentual amount as the new largest
model was broadened, which amounted to 408 N per side of the chassis. After minor modifications of the design, the highest material strain was 275 MPa. With a predetermined safety factor
of 1,2 the required yield point was set to 330 MPa. According to the manufacturer of Magnelis,
the steel plates S350GD is a good candidate, as it meets the requirements, comes with the coating
and is a high-volume stock product. This steel is recommended to use in this thesis.
The workshop manager at Manovi, with 20 years of experience, made a rough estimate on production time and cost, with the content of this thesis as basis, and found that both can be reduced
by about 60% and 30% respectively, as a direct consequence of the modular design, the replacement of at least two of the older models and the change of materials. The weight of the product
was also reduced 13-21%, depending on model.
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SAMMANFATTNING
Detta är ett examensarbete på civilingenjörsnivå mot examen i produkt och processutveckling
hos Mälardalens högskola, på 30 högskolepoäng, motsvarande 20 veckor.
Manovi Varberg AB har under eget varumärke en elektriskt driven slangrulle för industriellt
bruk. Designen är utdaterad och försäljningen bedrivs inte aktivt. Examensarbetet gick ut på att
modernisera och förbättra produkten för effektivare produktion utan att i detalj beskriva hur detta
skulle lösas. Det diskuterades fram att hitta lämplig lösning på hur man kan få ner produktionstid
och kostnad med godtyckliga 20%. Det var redan från början en önskan att byta ut plåtarna från
pulverlackerat och rostfritt till en valfri plåt med metallbeläggning av Magnelis.
Efter att studerat nuvarande design och ett gammalt utkast på ett förslag till hur chassit kan konstrueras om, påbörjades arbetet med att göra om chassit i en modulär design som inte behöver
svetsas, vilket dagens konstruktion kräver; istället används gängstänger och rör som skruvas
ihop. När detta ritades upp och simulerades i Solidworks och påvisade positiva siffror var nästa
etapp att titta på möjligheten att binda ihop alla komponenter mellan inloppet och motorn utan
att förändra den slirkoppling som finns vid motorn. Inte heller elektronik eller kopplingar för
slangar har modifierats i detta projekt.
Ett antal delar identifierades som behövde ha variabla längder. Trumman med tillhörande stag i
befintlig design kunde ersättas med standardprofiler i aluminium för minskad vikt och effektivare
tillverkning. Huvudaxeln (med flödesvägen) kortades ned och modulära förlängningar konstruerades för att kunna bredda slangrullen.
Det gjordes en uppskattning för hur mycket det går att maximalt belasta befintlig slangrulle innan
haveri, som sedan ökades lika mycket som bredden i den största nya modellen, vilket blev
408 N per sida av chassit. Efter justeringar i designen av chassit påverkades materialet av en
högsta spänning på cirka 275 MPa. Med en förbestämd säkerhetsfaktor på 1,2 gav det en önskad
sträckgräns på 330 MPa. Enligt tillverkaren av Magnelis-beläggningen var då S350GD det stål
som klarar kraven på hållfasthet, säljs med beläggningen och är en högvolymsvara, varför detta
rekommenderas att användas till chassit.
Verkstadschefen på Manovi, med 20 års erfarenhet inom industrin, gjorde en grov uppskattning
på produktionstid och kostnad, med materialet i denna rapport som underlag, och fann att de båda
kan sänkas med runt 60% och 30% respektive till följd av den modulära designen, att ersätta
minst två gamla modeller och materialbyte. Även vikten på konstruktionen sjönk 13–21% jämfört med originalet, beroende på storlek.
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FÖRORD
Tiden på Mälardalens högskola har bitvis varit tuff, men i gengäld har man fått erfarenheter och
kunskaper som gör att man ser på saker ur ett annat synsätt än tidigare. Teknikfokuset har varit
högt med intressant insyn i bland annat utveckling, materiallabbar, digitala modellering, matematik, fysik och olika typer av projekt. Ambitionen var att korta ner utbildningen ett helt år,
vilket lyckades lite oplanerat och jakten på examensarbete blev något akut. Ganska snabbt fann
jag Manovi i min hemstad Varberg, dit jag också flyttade mitt i examensarbetet. De hade olika
projekt som skulle passa, men jag fastnade för vad om skulle bli mitt första skarpa utvecklingsprojekt – att ge nytt liv åt en gammal design på deras slangupprullare.
Det har varit en fantastiskt givande tid hos Manovi Varberg AB som också har satt mig på prov
med mina teoretiska kunskaper från högskolan. Jag vill tacka Mattias Jerkvall som besvarat mina
många frågor och gett mig en inblick i den tillverkande industrin. Likaså andra som tagit sig
tiden att hjälpa till på ett eller annat vis ute i verkstadslokalerna.
Även ett tack till Bengt Erik Gustafsson som gav en bra uppstart i projektet, värdefulla synpunkter och accepterade min långa tid av radiotystnad när jag fokuserat arbetade med detta
många mil bort.
Detta examensarbete har varit hektiskt, roligt, inspirerande och allmänt intressant.
Speciellt när det blev klart.

Varberg, sommaren 2018
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NOMENKLATUR
CAD
DFE
Ergoreel
FEM
Magnelis
Mesh

ENHETER
Pa
N

Computer Aided Design. Mjukvara för modellering m.m.
Design for environment
Varumärkesnamn på slangrullen
Finita Element-Metoden för hållfasthetsberäkning
Metallbeläggning mot korrosion
Rutnät för att dela in en modell i mindre bitar för beräkning
av hållfasthet.

Spänning i material (Pascal, N/m2)
Verkande kraft (Newton)
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INLEDNING
Här presenteras företaget där examensarbetet utfördes och varför detta gjorts. Problemet beskrivs, varpå syftet och frågeställningarna specificeras och till sist vilka avgränsningar som gjorts.
1.1 BAKGRUND
Manovi Varberg AB (nedan kallat Manovi) är ett företag som arbetar med metall- och plastbearbetning i små till medelstora serier med bland annat svarvning, stansning och fräsning. De har
kapacitet för höghastighetsbearbetning med en modern och effektiv maskinpark. Deras kunder
finns inom områden som elektronik, medicinteknik, mekanik och bygg, där Manovi kan leverera
helheten – från produktion, lagerhållning, montering och packning för direktleverans till slutkund.
Sommaren 2018 (samtidigt som detta projekt pågick) sammanslås Manovi med sitt systerbolag
Tilcon AB i samma lokaler för att ytterligare utöka utbudet av tjänster och minska ledtider till
sina kunder. I samband med detta uppdateras en av Manovis egna produkter för att blåsa nytt liv
i försäljningen genom detta examensarbete.
Under deras eget varumärke Ergoreel tillverkas, monteras och säljs elektriskt drivna slangupprullare för industriellt bruk. Det finns tre olika modeller med skillnaden att de är olika stora, där
många ingående delar skiljer sig något i storlek och utförande. Rullarna är till för luft, vatten,
olja eller annan vätska; produkten används i korrosiva miljöer och har en lång livslängd. Chassit
finns i rostfritt eller annan plåt - båda har ett lackat ytskikt för korrosionsskydd och estetik. I
dagsläget finns ingen aktiv försäljning av produkten (som mest kommer det några få order per
år) och designen är cirka 20 år gammal.
Manovi vill aktivt börja producera och sälja slangrullen varpå de ser ett behov i att göra något
med designen och förbättra produktionen för modernisering och effektivisering.
1.2 PROBLEMFORMULERING
Då produkten inte uppdaterats på många år finns det potential till förbättringar. De nuvarande tre
storlekarna (kallade 1200, 1300 och 1500) har runt 50 ingående delar, varav många skiljer sig
mellan de tre varianterna. Detta medför att det tar onödig tid mellan omställningar i produktionen.
Då det är så små skillnader mellan de olika produkterna är omställningarna ofta i en väldigt liten
omfattning och man bearbetar delarna från den ena storleken till den andra i syfte att passa. Detta
ökar ställtider och ger obalans i lagerhållningen, vilket kan leda till försämrad ekonomi. Tidigare
har man ibland tagit delar från en variant (exempelvis från en 1500) och bearbetat den till mindre
storlek för att passa en av de mindre då en beställning kommit in, vilket i sin tur lämnar nästa
beställning på en 1500 med underskott av delar som då måste nyproduceras.
Chassit består idag av tre delar bockad plåt och två kraftiga stödben som fästes i vägg eller tak,
där allt svetsas samman och har en betydande vikt. Det finns ett tidigare utkast på en ny design
på chassit som kommer att utgås från och omarbetas, vilken sedan behöver analyseras och simuleras för att bestämma om den är lämplig att använda. Uppdragsgivaren har en önskan att gå från
rostfritt och lackat material till en plåt med Magnelisbeläggning.
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
En lämplig lösning att undersöka, är att standardisera vissa delar och skapa moduler som kan
användas till alla tre storlekar av upprullaren för att minska produktionskostnad och genom det
likaså öka tillgänglighet på delar vid beställning av valfri variant. Detta arbete ska mynna ut i att
klargöra följande frågeställning:
Hur kan modulär arkitektur och standardisering av komponenter bidra till
effektiviserad produktionen av en slangrulle och därmed minska produktionstid
och produktionskostnad?
Denna frågeställning ska besvaras med nedan specificerade mål:
Mål 1: Minska produktionstiden 20%
Mål 2: Minska produktionskostnaden 20%
Här undersöks hur en modulär arkitektur kan påverka produktionstid och kostnad genom att
ändra designen och använda relativt billiga standardiserade komponenter och delar som är enklare att producerade. Detta kan få positiva följder med avseende på vikt och transporter. Vidare
kan materialändringar ha möjlighet till en bättre påverkan av miljövän.
1.4 AVGRÄNSNINGAR
- Detta är ett examensarbete på civilingenjörsnivå med en tidsram på 20 veckor; detta är
en faktor som måste beaktas och som gravt påverkar möjligheten att testa många olika
typer av lösningar. Innan start fanns önskan att använda metallbeläggningen Magnelis,
vilket gör materialvalet inskränkt.
-

Utgångspunkten för arbetet är den största varianten av slangrullen, Ergoreel 1500. Endast
de delarna som sitter i den varianten förändras – alltså inte någon specialdel från de
mindre. Arbetet berör inte den elektriska motorn, slirkopplingen, bromsen, kopplingar
för vätska/luft eller andra delar som rör den elektriska driften av produkten. Om nödvändigt kan befintlig elektronik flyttas till annan plats, men aldrig modifieras.

-

Projektet behandlar endast konceptutveckling med digitalt resultat i form av CAD-underlag där validering av konstruktion görs i Solidworks och dess simuleringsmodul för
att se att komponenter fungerar som det är tänkt och håller för uppskattade belastningar.
I detta arbete testas alltså inte en fysisk prototyp som kan ge upphov till avvikande resultat
vid eventuell produktion.

-

Ekonomiska kalkyler och uppskattningar görs av verkstadschef på Manovi och behandlas
inte vidare i rapporten.
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ANSATS OCH METOD
Här följer en kort presentation av olika metoder som har tillämpats (och varför vissa uteslutits)
genom projektet. De delar som anses extra viktiga för projektet beskrivs mer utförligt under det
kommande kapitlet Teori.
2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Detta examensarbete är i form av en fallstudie där mycket av information och data kommer från
Manovis anställda. Större delen av information är sekundärdata och framkommer i direkt kontakt
och diskussion med medarbetare på plats, där mycket bygger på expertis inom området med
tidigare kunskaper och erfarenheter som grund. Närmsta kontaktperson och tillika handledare för
detta projekt har 20 års erfarenhet inom industrin och har bidragit med mycket kunskap. Likaså
underleverantörer har bistått med sina kunskaper genom mailkontakt, telefonsamtal och datablad
med materialegenskaper. Relevant litteratur att tillgå är sparsamt vad gäller slangrullen; det finns
manualer som har använts, annars är det specifik litteratur som behandlar metoder eller material
för att tillverka de komponenter som används. Fallstudien är kvalitativ där designförslag ibland
kommer fram genom diskussioner med medarbetare eller egna idéer som sedan simuleras för
utvärdering, vilket är den primärdata som använts. Likaså diskuteras produktionsmöjligheter och
kostnad innan någon idé går vidare.
Projektet har bedrivits enligt det agila synsättet; det är svårt att förutspå hur projektet kommer
utvecklas och förändringar kommer att påverka planen (Gustavsson, 2013). Med avstämningar
hos beställaren (läs Manovi) förändras kommande etapper.
Ett grovt uppskattat Gantt-schema upprättades innan start men blev alldeles för tidigt obsolet då
förutsättningarna förändrades tidigt i projektet, främst efter genomgången av allt material och
insikter i vad som behövde förändras i designen. Till en början planerades att varva rapportskrivande med att framställa nytt CAD-material (Computer aided design), men då Manovi tog semesterstängt i juli ändrades planen till att fokusera på CAD-material och framställningen av
själva underlaget till produktionen i största möjliga mån. Större delen av utvecklingsarbetet görs
i CAD-miljö vilket också är tidskrävande; det begränsar också möjligheterna att utforska för
många olika förslag inom given tidsram.
Arbetets största del ligger i att framställa CAD-material och simulera detta. Tillvägagångssättet
bör ge en realistisk fingervisning i hur väl målen uppnås då det är tydliga värden att sträva efter.
Då arbetet hålls på konceptstadie i digital form förutsätts att data ur programvaran ses som tillförlitlig.
2.2 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS
Arbetsgången kan beskrivas som en form av 80-talets simultaneous engineering med Integrated
product and process design (IPPD) där design och produktion står nära varandra. Man utbyter
idéer med kunnig personal om vad som är möjligt och rimligt, där man bedömer vilket bästa
alternativ att gå vidare med (Ullman, 2003). Här har Manovis verkstadschef bidragit starkt i diskussioner kring utvecklingsarbetet, där han står för produktionens sida.
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2.3 CAD-VERKTYG OCH MATERIAL
Den stora delen av arbetet innebär att rita i CAD-verktyget SolidWorks 2014, där också simuleringar görs och ritningar framställs. Manovi har denna licens varför den användes istället för
senaste versionen från högskolan, då det inte är tillåtet att använda student-licens för kommersiellt bruk. Utvecklingsarbetet har utgått från osorterat befintligt CAD-material och en del ritningar
till Ergoreel 1500. Det fanns även tillgång till lagerförda komponenter till slangrullarna för att få
en uppfattning om dimensioner, vikt och funktion. Datablad och marknadsmaterial fanns att
tillgå men användes i mindre utsträckning.
2.4 LITTERATUR
De böcker som använts i arbetet är sådana som ingått i utbildningens kurser och får ses som erkänd och pålitlig litteratur som är relevant för de områden som behandlats. En bok om aluminiumprofiler är skriven av företaget som själva tillverkar och säljer detta; de kan vara partiska
men inte till den grad att informationen som använts påverkar resultatet i detta arbete.
Vetenskapliga artiklar som använts är knapphändigt och har inhämtats via Google Scholar med
relevanta sökord som sustainability och modular design. Då dessa är kontrollerade innan publicering anses informationen vara faktamässigt korrekt.
Information taget från websidor är använt i syfte att hitta olika typer av standardkomponenter.
Det finns en stor skara konkurrenter med liknande lösningar, så här går det att hitta andra leverantörer med lösningar som inte nämns här.
Information kring programvaran som tas upp är tagen från företaget som levererar produkten,
men det är inget som påverkar resultat eller tillförlitligheten i det som nämns.
2.5 UTESLUTNA METODER
Då fallstudien har genomförts med kortare avstämningar mot en person och framställning av nytt
CAD-material och simuleringar har gjorts självständigt, har det inte varit relevant med intervjuer,
enkäter eller andra undersökningar. I detta fall har Manovi agerat kund där detta utvecklingsprojekt kan ses som externt konsultarbete. Arbetet kommer heller inte att beröra funktioner kopplade
till Manovis kunder, varför det inte varit aktuellt med intervjuer av dessa.
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TEORETISK REFERENSRAM
I detta avsnitt presenteras de teoretiska kunskaper som ligger till grund för arbetets genomförande
och förhållningssätt genom fallstudien. Teorin som listas är förankrad i erkänd litteratur och knyter arbetets genomförande till fakta. Detta speglar vad litteraturen säger utan personlig inverkan.
Utgångspunkten är produktutvecklingsprocessen som beskriver förhållningssättet genom arbetet
varpå det följer faktamässig information om begrepp, processer, material och annat som beaktats
och använts genom utvecklingsarbetet.
3.1 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS
De aktiviteter eller steg som används för att skapa, designa eller marknadsföra en produkt kallas
produktutvecklingsprocess, där mycket ligger i sådant som inte nödvändigtvis generar fysiska
resultat; det är ofta styrdokument, planeringsarbeten och dylikt. Vissa aktörer kan ha strukturella
och noga valda delprocesser medan andra kan ha en mer otydlig bild av sina processer. Ett och
samma företag kan ha olika typer av processer beroende på projekt.
Tydlig kommunikation, dokumentation och rollsättning ger mer kontroll och mynnar i högre
kvalitetssäkring av ett givet projekt (Ulrich & Eppinger, 2014).
En produktutvecklingsprocess är omfattande och startar med en idé som ska specificeras på papper. Det är viktigt att beakta tidsram, kostnad och kvalitet på utfallet redan i ett tidigt stadie för
att säkerställa en lyckad och lönsam produkt. Processen innefattar olika många steg beroende på
vilken specifik metodik man tillämpar, men övergripande kan de generaliseras till samma, eller
liknande, typer av aktiviteter. I varje steg är kan det vara viktigt att göra flera iterationer för att
hitta bästa möjliga lösning (Bergman & Klefsjö, 2015) (Ullman, 2003).
En produktutvecklingsprocess ser olika ut beroende på vad som ska utvecklas och vem som gör
detta men det går att beskriva den övergripande med olika faser som måste gås igenom. Detta är
enligt Ullman (2003) fem faser där det börjar med definiering av projektet och planering, följt
av att definiera en specifikation. Detta går över till en fas av konceptutvecklings med kommande
produktutveckling. Slutfasen berör produktsupport i olika led (Ullman, 2003).
En annan, men snarlik, syn på produktutvecklingsprocessen kommer från Ulrich och Eppinger
(2014) där de listar 6 faser; planering, konceptutveckling, utveckling på systemnivå, detaljutveckling, testning och vidareutveckling samt produktionsupptakt (Ulrich & Eppinger, 2014).
Ullmans faser med konceptdesign och produktutveckling stämmer bra överens med Ulrich och
Eppingers faser: konceptutveckling, utveckling på systemnivå och delar ur detaljutveckling,
vilka är de delar som denna uppsatsen behandlar i viss mån.
3.2 REDESIGN
Redesign (att designa om) innebär att en produkt kan vara utdaterad och behöver en ny marknad
eller att man vill införa nya funktioner eller teknologier i en befintlig produkt. Det finns många
anledningar till att designa om; förbättra prestanda, reducera produktionskostnader, förenkla tillverkning, byta material med mera. Oftast bygger detta på att marknaden har önskemål om produkten som den i dagsläget inte uppfyller (Ullman, 2003). Detta arbetet faller i kategorin redesign
enligt Ullmans beskrivning.
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3.3 FALLSTUDIE
En fallstudie är enligt litteraturen en kvalitativ metod med fokus på fördjupade kunskaper inom
ett valt, relativt snävt, område. Den andra huvudsakliga metoden är kvantitativ, vilken baseras
mer på statistik och större mängder data efter flera iterativa tester. Det råder olika synsätt på vad
en fallstudie exakt ska betyda men en viktig definition som karakteriserar denna typ är att man
fokuserar på ett avgränsat fall (här produkten) och utforskar det väl för en djupare förståelse –
inte enbart se samband mellan olika variabler (Merriam & Tisdell, 2016).
3.4 COMPUTER AIDED DESIGN – CAD
Datorer har använts sedan 60-talet för tekniska beräkningar och simuleringar och har lett till de
CAD-program som finns idag; ett kraftfullt verktyg för konstruktion som dominerar flera olika
industrier. Det var från början utvecklat som ett system att förenkla hanteringen och framställningen av ritningar som då gjordes med papper och penna. Detta gjorde framtagning av ritningar
effektivare och enklare att kopiera och återanvända (Johannesson, et al., 2004).
Detta har enligt Johannesson et. al. (2004) gjort att beräkning på designen kan flyttas till konstruktören istället för en separat avdelning för beräkning. Det finns många olika programvaror
för olika områden, men gemensamt för de alla är relativt enkel modellering, simulering, produktionsberedning med mera. Utvecklingen har gjort det möjligt att sprida ut utvecklingen geografiskt och enkelt dela CAD-material.
Under produktutvecklingsprocessens layout- och detaljkonstruktion är CAD-program för 3Dmodellering särskilt användbara och kraftfulla. En stor fördel ligger i att konstruktionsändringar
går att genomföra snabbt, likaså simuleringar och beräkningar går att genomföra snabbare och
smidigare, vilket också minskar kostnader och ledtider (Johannesson, et al., 2004).
3.4.1 SOLIDWORKS
SolidWorks är en väl använd programvara inom industrin och är ett kraftfullt verktyg med många
funktioner för modellering, visualisering och simulering. Simuleringen är enkel att använda och
ger snabbt en bild av hur materialspänningarna uppstår vid en viss belastning med FEM-analys
(Finita element-metoden). Detta medför snabb kontroll för hållfasthet där det går att justera designen eller reducera material utan någon större tidsåtgång. En simulering ger information om
bland annat hållfasthet, materialets förflyttning, säkerhetsfaktor med mera (Dassault Systèmes,
2017).
3.5 FINITA ELEMENT-METODEN - FEM
Även kallad Finite Element Analasys (FEA) på engelska, är en välanvänd och validerad numerisk metod för att beräkna fältproblem inom många ingenjörsområden, däribland hållfasthet. SolidWorks har en inbyggd simuleringsmodul som utnyttjar FEM vilket ger snabba resultat i
produktutvecklingsarbetet (Dassault Systemes SolidWorks Corporation, 2016). Metoden innebär
att geometrin delas in i ett ändligt antal (finita) element för att begränsa antalet frihetsgrader
(kallat mesh eller nätindelning). Modellen delas antingen in i trianglar eller tetraeder beroende
på om det är två respektive tre dimensioner. Sedan beräknas förskjutningar och kraft på vart och
ett av elementens noder, och hur de påverkar varandra. Metodens noggrannhet påverkas av meshets inställningar av bland annat storlek; finare mesh ger därmed större noggrannhet (och längre
beräkningstid). Vid randvillkor, som exempelvis änden av en fast inspänd balk, sätts förskjutningar till noll och kan ge orealistiska resultat i dessa områden. Detta är uppskattningar av ideala
fall så man måste beakta hur verkligheten kan skilja sig från simuleringen, men det är en bra
utgångspunkt (Johannesson, et al., 2004).
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3.6 RITNINGAR
Enligt Ullman (2003) är ritningar en väsentlig del i utvecklingsarbete och kan gå från en handgjord skiss till fullständiga detaljritningar med toleranser. De spelar en viktig roll i att förmedla
information mellan designer och tillverkare. Att skissa för hand kan ses som att dokumentera
idéer från korttidsminnet vilka man senare kan vidareutveckla och bygga vidare på. Ju längre
arbetet fortskrider, desto mer detaljer läggs till i ritningarna, som mått och toleranser. Man ser
också om saker passar ihop som tänkt och om något saknas. Det är viktigt att vara noggrann vid
framställningen av ritningarna.
Under ett produktutvecklingsprojekt produceras mängder med olika typer av ritningar, vilka Ullman (2003) placerar i tre kategorier.
-

Layoutritning: ett arbetsdokument som visar huvudkomponenter och de relaterar till
varandra. Denna typ av ritning ändras ofta.

-

Detaljritning: när produkten utvecklas på layoutritningen ökar detaljerna på individuella delar och detta dokumenteras på en detaljritning. Här är måttsättningar med
toleranser viktiga, material och tillverkningsprocess specificeras tydligt.

-

Sammanställningsritningar: dessa används för att visa hur komponenter samspelar.
Denna typ av ritning kan även visa sprängskisser och har information om de komponenter som visas.

3.7 MODULARITET
Att arbeta med moduler innebär ofta förenklad montering med standardiserade byggblock (exempelvis leksaksföretaget LEGO’s produkter eller IKEA’s garderobsystem). En modulär arkitektur innebär att gränssnittet mellan två (eller fler) komponenter är tydligt och flera
komponenter tillsammans utgör ett fåtal funktioner. Ullrich och Eppinger (2014) menar att modularitet är relativ; det kan finnas mer eller mindre inslag av integrerad arkitektur också.
Olika kunder har olika behov, vilket kräver produktvariationer för att möta kundernas krav. En
kostnadseffektiv metod att tillverka produktvariationer är genom att producera olika moduler
som passar en gemensam plattform. På detta vis får man olika varianter av en produkt som tillfredsställer en större del av marknaden, vilket i sin tur har potential att öka försäljningen
(Bergman & Klefsjö, 2015).
Moduler som produceras för att passa ett visst gränssnitt gör det möjligt att kunna användas för
en rad olika slutprodukter med olika egenskaper eller funktioner. Möjligheterna för olika konfigurationer ökar samtidigt som antalet ingående delar minskar, vilket i sin tur även minskar antalet
olika lagerhållna komponenter. Detta är ett enkelt sätt att hantera massproduktion mer effektivt
(Erens, 1996).
I tidigt skede kan modulär design även beakta miljömässig hållbarhet, vilket innebär att man för
varje modul arbetar fram en design som minimerar miljöpåverkan. Att implementera ett sådant
arbetssätt genom samtliga moduler leder även till minskade kostnader genom hela produktens
livscykel (Mutingia, et al., 2017).
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3.8 MATERIALVAL
Manovi ville producera de nya produktens plåtar med en beläggning av Magnelis, vilket ger
frihet att välja kärnmaterialet i plåtarna. En önskan från Manovi är att använda DX51D, ett mjukare stål som, enligt ArcelorMittal, är anpassat för enklare pressning och bockning. Nästa steg
är stålsorterna DX54 - DX56, som beskrivs är anpassade för avancerad formning och bockning,
eller konstruktionsstålen S220GD till S390GD. Dessa och några till kommer alla med Magnelisbeläggning (ArcelorMittal BE Group SSC AB, 2018).
Materialvalet måste beakta hållfastheten för konstruktionen i drift, med pålagd kraft och klara
påfrestningarna med en säkerhetsmarginal. Plåten måste vara styv nog för att inte bli instabil och
det måste vara starkt nog för att inte få permanenta deformationer (Ashby, et al., 2014). Simulerade data från CAD-material måste användas för att undersöka vilka material som klarar kravet
på hållfasthet.
3.9 PLÅTBOCKNING
Detta är en relativt enkel metod med billiga standardverktyg. Den lämpar sig för enstaka produkter upp till 5000 enheter och har en noggrannhet på ±0,1 mm. I stort sett alla metaller kan användas i tjocklekar upp till omkring 50 mm för kalla material. Metoden är energieffektiv och har
inget materialspill. Att ha i beaktning vid design för bockning är böjradier, där generella tumregler är 1×t för mjuka material och 3×t för hårda, där t är tjockleken på plåten (Thompson, 2012).
3.10 STRÄNGPRESSADE ALUMINIUMPROFILER
Aluminiumprofiler är relativt billiga att köpa in och producera. Aluminium har ungefär en tredjedel av vikten på stål, ofta med tillräcklig hållfasthet. Att ersätta vissa delar i en konstruktion
med aluminium är fördelaktigt med tanke på vikt och det faktum att aluminium har en låg energiåtgång vid återvinning, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Korrosionsskyddet är bra i måttligt
basiska eller syrahaltiga miljöer och kan förstärkas med anodisering – det gäller också att vara
aktsam för galvanisk korrosion när aluminiet är i kontakt med andra metaller (Sapa Profiler AB,
2009). En jämförelse mellan en U-profil i aluminium och en rundstång i stål (det som idag används i Manovis konstruktion) hos BE Group visar att kostnaden per kilo är något lägre för stålet,
men inte tillräckligt för att vägas upp av viktskillnaden, vilket ger aluminiet en ekonomisk fördel
(BE Group Sverige AB, 2018).
3.11 MILJÖASPEKTER
Tung trafik (som lastbilstransporter) är vanligt förekommande i industrisammanhang och står för
stor del av utsläppen av växthusgaser. Enligt Naturvårdsverket ökade utsläppen från tunga lastbilar fram till 2008, varefter en minskande trend uppstod till följd av bland annat större andel
förnybara bränslen. De pekar på att bland annat logistik behöver förbättras med alternativa transportmedel som tåg (Naturvårdsverket, 2017). DFE (Design for environment) är ett övergripande
förhållningssätt vid framtagning av produkter. Fokus ligger bland annat på att det ska vara enkelt
att plocka isär en produkt för återvinning och reducera kemikalier. En viktig punkt för hållbarhet
generellt är att minska materialåtgång (De Grave & Olsen, 2006).
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3.12 ESTETIK OCH UTSEENDE
Produkter som syns när de används kan behöva vad Ulrich och Eppinger (2014) beskriver som
visuell differentiering. De talar om behovet av industridesign och hur det visuella utseendet kan
påverka både ståndpunkt på marknaden, kundernas stolthet att äga och använda produkten och
likadant hos de som arbetar med utveckling och tillverkning av densamma.
Det finns en viss merkostnad behäftad med att utnyttja industridesign genom längre designtider,
dyrare produktion till följd av mer kostsamma material och verktyg för att höja upplevelsen och
utseendet av produkten (Ulrich & Eppinger, 2014).
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt beskriver hur arbetet har genomförts och ger
en detaljerad bild av hur komponenter har omarbetats,
lagts till och designats.
4.1 ERGOREEL 1500
Slangupprullaren är idag ca 630 mm hög och 465mm bred
med en vikt på ungefär 30,7 kg utan slang, så som den ser
ut i Figur 1. Den förekommer i industriella sammanhang,
där miljöerna kan vara korrosiva. Flödesgången (syns inte
i bild) är tillverkad i rostfri metall och kan användas till
luft, vatten, olja eller livsmedel. Konstruktionen är specificerad att klara tryck upp till 220 kPa, så det är slangen
som är en begränsande faktor. Chassit, trumman och gavlarna är alla lackerade för att förhindra korrosion. Under
kåpan med logotypen till höger sitter en elektrisk motor.
Om slangen dras ut en liten bit arbetar motorn inåt, men Figur 1 - Ergoreel 1500
en slirkoppling gör att slangen kan rullas ut. För att rulla
in slangen igen drar man ut slangen en liten bit igen och sedan släpper så rullas den in med
konstant hastighet – till skillnad från fjäderspända rullar, där ut- & inrullning får högre motstånd
ju mer slang som rullas ut.
4.2 UPPSTART AV PRODUKTUTVECKLINGSPROJEKTET
För att förstå produktens ingående delars funktion studerades en sprängskiss och reservdelslista,
se Bilaga 1 och Bilaga 2. Det lades ner mycket tid på detta, men även att studera de fysiska
reservdelarna på lager, manualerna och CAD-filerna bidrog till en djupare förståelse av hur produkten fungerar. Redan innan uppstarten fanns ett önskemål att gå från rostfritt och lackerat
material i chassit och gavlar och istället använda företaget ArcelorMittals relativt nya metallbeläggning Magnelis. Beläggning går att lägga på ett stort urval plåt, så det är vitalt att välja korrekt
hållfasthet på plåten för en ny design. Detta ska ersätta lackade detaljer.
Plåttjockleken om 2 mm ska bibehållas, så geometri och material är fria att välja (inom rimliga
gränser där tiden på projektet är en viktig faktor).
Som tidigare nämnt ska produkten tillverkas i moduler för
att kunna breddas så att det får plats mer slang utan att
behöva producera en större slangrulle med unika delar.
Denna lösning framkom genom diskussion med nyckelpersoner på Manovi och valdes att gå vidare med. I och
med tidsbegränsningen på projektet valdes detta som ett
rimligt lösningsförslag att utforska.
4.3 CHASSIT
I Figur 1 visas chassit, som består av två sidor, en mellandel och två fötter. Dessa delar är bearbetade av rostfritt
stål (eller annan plåt) och sammanfogas med svetsning.
Oavsett metallvariant lackas dem. Den rostfria metallen
som används (1.4301) är austenitisk vilket har god svetsbarhet med bibehållet högt korrosionsskydd (BE Group,
2007).

Figur 2 - Konceptskiss på nytt chassi
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Varianten utan rostfri plåt har endast den tunna lacken som skyddande skikt, vilket gör den mer
sårbar mot korrosion om ytan skadas. Plåt med magnelisbeläggning har inte samma tuffa korrosionsskydd som rostfritt, men är bedömt att hålla för de miljöer där slangrullen ska användas.
Enligt ArcelorMittal är korrosionsskyddet med en beläggning av Magnelis tio gånger bättre än
varmgalvanisering, svetsbarheten är likvärdig med förzinkade metaller och skiktet är i viss mån
självläkande (ArcelorMittal, 2017). Manovi vill inte se att plåtarna svetsas, vilket kan försvaga
korrosionsskyddet, så chassit måste designas om.
En enkel, icke testad eller validerad, skiss fanns att tillgå på ett koncept som tidigare arbetats
fram, se Figur 2. Om denna hängs på väggen blir det för starka krafter i flänsarna vilket gör detta
till utgångspunkten för chassit som måste förändras för att ha god hållfasthet i drift.
4.3.1 UPPSKATTADE KRAFTER
Störst krafter uppkommer i chassit då konstruktionen
hänger på väggen och det är detta fall som simuleringarna
har behandlat. Chassit som ska designas simuleras utan
alla komponenter, dessa ersätts med en pålagd kraft baserat på alla ingående komponenters vikt, de listas i Tabell
1. Notera här att det gamla chassits egenvikt inte är med
då det inte är relevant för den nya modifierade produkten.
Den pålagda kraften av slang med innehåll måste uppskattas. Detta måste göras i två steg; beräkna mängd slang
som maximalt kan finnas på rullen och hur mycket en full
slang väger.

Tabell 1 - Vikt av komponenter mellan
chassits sidor

Komponent
Slirkoppling
Svivelhus
Gavel inlopp
Gavel motordel
Stag
Trumma
Huvudaxel
Slangstyrningsarmar
Axel slangstyrning
Motor
Skyddskåpa
Total

Vikt [kg]
2,01
0,72
3,19
3,61
6x0,25
1,47
1,61
2x0,40
2x0,09
3,00
1,27
19,36

I detta tidiga stadium har vikten uppskattats från hur
mycket slang det maximalt har fått plats på en Ergoreel
1500. I manualen återfinns mått enligt första kolumnen i Tabell 2 (där L och D står för längd i
meter respektive innerdiameter i millimeter), där de tre som listas har störst volym. Mellan gavlarna på trumman är det 200 mm och beräkningarna utgår från vatten då det har högre densitet
än olja. Slangstyrningen som består av plastrullar har en begränsad mynning om 42 mm, vilket
begränsar val av slang till de vars ytterdiameter understiger detta mått.
Det finns olika typer av slang och de alla väger såklart olika mycket, från 0,1 till drygt 1 kg per
meter för typiska industrislangar som klarar olja, bränsle och vatten. Vikten av vätskan i slangen
är liten jämfört med slangens egenvikt; vid beräkningarna används 1 kg/m för att vara i överkant.
Denna data är tagen från sortimentet av slangar för bränsle och olja (då de är kraftigare än de för
luft eller vatten) hos en grossist.
Med formel (1) och (2) beräknas massan av slang fylld med vatten (3), där ρH20=1000kg/m3.
𝑚 = 𝑉𝜌
(1)
𝑉 = 𝐿𝜋𝑟 2
(2)
2
𝑚 = 𝐿𝜋𝑟 𝜌
(3)
Tabell 2 - Mått, volym och vikt av slang och vatten, samt totalvikt med vatten.

L×D [m×mm]
35×10
25×12,5
15×19

V [m3]

mH2O [kg]

mslang [kg]

mtotal [kg]

0,0027
0,0031
0,0043

2,75
3,07
4,25

35
25
15

37.25
28,07
19,25
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Den högsta uppskattade vikten för komponenter, slang och vatten är således 56,61 kg. För simuleringarna används då 56,61x9,82=555,91 N (avrundat till 560 N för att täcka vikten av
skruvar och säkra en bra hållfasthet).
4.3.2 DESIGNFÖRSLAG
En tidig variant var att testa en vinklad och större sida på chassit, där flänsen med bult i väggen
inte hänger 90 grader mot resten av konstruktionen. Detta visade sig dock genom simuleringar
att spänningen i materialet var för hög vid vissa bocknings-linjer och hörn (närmre 300 MPa),
varför även detta förslag förkastades, se Figur 3.
En annan idé var att förstärka sidorna med en extra bit plåt som fästes med blindnit. Flera olika
varianter spånades fram, där nummer 2 ansågs bäst, se Figur 4. Denna modellerades men förkastades också - att integrera denna stadgande funktion direkt i chassit verkade vara ett mer intressant alternativ att utforska, då det blir mindre eftermontering. Här har det även undersökts om
delen där väggbulten går genom ska sitta i plåten som ligger an mot väggen (som Figur 3) eller
vikt från ovansidan, som i Figur 4, vilket blev bättre.

Figur 3 - Förslag på chassi som inte klarar
krafterna

Figur 4 – V: skisser på olika stag. H: förslag 2 i CAD

4.3.3 SLUTLIG CHASSIDESIGN
Det slutgiltiga chassit för detta projekt fick en något
enklare design än ovan, likt originalet men med fördelen att svetsning inte behövs. Detta gör att monteringen
inte behöver specialkunskaper eller verktyg som kräver
utbildning; plåten bockas och nitas hos leverantör, för
att sedan skruvas ihop med kapade rör och gängstänger
på plats hos Manovi.
Kretskortet sitter vid motorn i dagens design men ska
flyttas ut till en kontrolldosa som kan placeras på lämplig plats. Detta medför att gamla skruvhål i chassit kan
elimineras. I bilderna är den högra sidan av chassit djupare (där motorn sitter) varför den har en skyddsplåt
som syns tydligt i Figur 1 och Figur 2. Även denna har

Figur 5 - Ny design på chassit, skyddskåpan är
transparent för tydlighet
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designats om och blivit större; tidigare var chassits motordel djupare, men plåten i chassit är tjockare än skyddskåpan, så i den
nya designen har chassits båda sidor lika smala flänsar och
skyddskåpan blir djupare istället, då den väger mindre. Skarpa
hörn elimineras och rundas av, för att undvika singulariteter och
onödigt höga spänningar i materialet.
En fläns är invikt omgångar och till slut nitad för ökad hållfasthet, likt en integrerad version av förslag 2 på stag ovan. Detta för
att fördela lasten på fler plåtfält och därmed minska spänningen
i materialet. I Figur 6 syns delar av hur bockningen ska vara
gjord, dock utan nitar. Layoutritningar på det nya chassit finns i
slutet, se Bilaga 3 och Bilaga 4.

Figur 6 - Invikt fläns nitas för att
stadga upp chassit

4.3.4 SIMULERING
Alla komponenter påverkas av krafter på olika vis, men
chassits båda sidor är de som bli mest påverkade och
måste utvärderas efter den nya designen. Sidorna simuleras var för sig; motordelen beskrivs här, men inloppssidan
är kontrollerad på samma sätt. Det kommer att göras flera
iterationer av simuleringarna med samma villkor men
med finare mesh (beskrivs mer nedan).
Den rosttröga metall som används i Ergoreel 1500 används även här som utgångspunkt då E-modul och densitet inte skiljer sig nämnvärt mellan de metaller som kan
Figur 7 - Simuleringsvillkor med och utan mesh
komma att vara intressanta. Det viktiga att välja senare är
korrekt sträckgräns för att konstruktionen inte ska haverera.
De två hålen för bultarna får villkoret Fixed geometry,
som innebär att de inte kan röra sig i någon led (illustreras
av de små gröna pilarna i Figur 7). Den invikta kanten i
chassits bakre del, under bulthålet, ska vara nitad med totalt fyra nitar per chassidel. Varje nit simuleras med en
pin under Contact set → Connectors. Dessa har också
villkoret With retaining ring som förhindrar relativ translation mellan plåtskikten.
Figur 8 - Pålagd kraft i skruvhålen
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Den pålagda kraften som beräknades tidigare halveras och används för varje chassisida (F=280
N). Alla komponenter som sitter på huvudaxeln är monterade i chassit med tre skruvar per sida,
vilka är de hål som används för pålagd kraft vid simuleringarna. Kraften är jämt fördelad på alla tre ytor, alltså
inte per yta (visualiseras i Figur 8).
En Mesh control har lagts runt nithålen, de rundade hörnen och första plåtbocken från bulthålet (de lila prickarna
och blå ringarna i Figur 9). Inställningar för mesh och
mesh control kommer att förfinas för varje iteration och
finns listade i Tabell 3. Det är Curvature-based mesh som
använts, vilken ger mer adaptivt mesh och därmed bättre
resultat.

Figur 9 - Mesh control

Bulthålen kommer att ge missvisande
resultat med höga spänningsnivåer;
dessa bortses från och kommer att avgränsas i simuleringarnas resultat med
Section Clipping. Närmare kontroll på
kritiska områden som påvisar högst
spänning undersöks med probe på flertal ställen i och kring detta område. Iso
Clipping har också använts, där spänningen som visas ökas tills området
som kontrolleras försvinner – detta innebär att man precis kommit över gränsen för högsta spänning i den regionen.
Resultatet efter tre iterationer ger en
genomsnittlig högsta spänning på
230,7 MPa

Figur 10 - Spänningsbild i en kritisk punkt

Tabell 3 - Meshinställningar och maxspänning för simuleringarna

Simulering
1
2
3

Mesh control
Element size [mm]
4
3
2

Mesh
Max element size [mm]
17
14,5
10

Max spänning
[MPa]
233
224
235

Detta är alltså den högsta spänningen som den nya designen bör påverkas av med nuvarande
komponenter och bredd. Då bredden kommer att ökas blir det också högre last av mer slang
och längre komponenter. Ytterligare simuleringar kommer senare när de nya ingående detaljerna är utformade.
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4.4 SLANGSTYRNING
Slangstyrningen består av fyra plastrullar som sitter monterade på metallaxlar. Öppningen på
höjden är 43,5 mm och vertikala rullarna i Figur 11 är 42 mm långa. Den långa horisontella rullen
är 192 mm lång. Om de små rullarna används istället för de horisontella rullarna så behövs endast
en typ av plastrulle per produkt. Dessa används som huvudmått för bredden på de olika varianterna av slangrullar. Om man minskar bredden mellan gavlarna 24 mm (godtycklig utgångspunkt) så ersätts den långa med fyra korta.
Ergoreel 1500 har 200 mm mellan trummans gavlar (den yta slangen rullas upp på), så tre olika
bredder på en ny design är härmed bestämd till steg om 84 mm (2x42 mm, två plastrullar extra
per modell).
Detta ger de tre storlekarna på den nya modulbaserade slangrullen
som ska ersätta de tre olika modellerna som finns idag där måtten
i Tabell 4 gäller mellan insidan av gavlarna (de befintliga modellernas bredder listas också i tabellen för jämförelse). Den nya
modellen kallas härmed Ergoreel 1500 Plus, med modellerna S, M
& L (small, medium & large).

Tabell 4 - De gamla och nya modellernas bredder

Modell
S
M
L
1200
1300
1500

Antal
rullar
3
5
7

Bredd
[mm]
134
218
302
100
150
200

I båda figurerna nedan är den nedersta raden med rullar genomskinliga för förtydligande. Figur 12 visar hur den nya mellanmodellen ser ut.
Axlarna förblir tillverkade som innan men kapas till korrekt längd
vid beställning av en specifik modell, medan plastrullarna kan tillverkas för lagerhållning oberoende av modell som ska levereras.

Figur 11 - Befintlig slangstyrning

Figur 12 - Slangstyrning för ny modell, M

Den horisontella axeln som rullarna sitter på måste också justeras för de nya modellerna och
ändras till 174 mm, 258 mm och 342 mm för respektive modell, men tillverkas i övrigt precis
som tidigare.
I hörnen sitter fyra identiska fixerade rullar, kallad fästrulle på reservdelslistan. Den är minskad
3 mm i bredd för att säkerställa att alla rullar kan röra sig fritt.
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4.5 GÄNGSTÅNG OCH RÖR
Chassits två sidor förbinds, som tidigare nämnt, med gängstänger som går genom två rör och
fästs med två kontramuttrar på var sida. Val av rör och gängstång har gjorts i samråd med en
leverantör. Initialt blir det ett längdsvetsat och glödgat rör i syrafast stål med dimensioner 15x1,5
mm som levereras i 6 m-längder och kapas sedan på plats. Gängstången är likaså syrafast och
har dimension M10, levereras i längder om 6 m och kapas vid beställning.

Figur 13 - Chassits skruvförband

4.6 HUVUDAXEL OCH FÖRLÄNGNINGSMODUL
Huvudaxel är den benämning på komponenten vilken har ett flöde av vätska (eller luft) som
kommer från utsidan och mynnar i en standardkoppling på vilken man kopplar slangen som ska
rullas upp. Alla tre befintliga modeller har huvudaxlar som skiljer sig i utförande. Huvudaxeln
på Ergoreel 1500 har oanvänt material som kan tas bort och därmed korta ned längden på den
för att passa den minsta av de nya modellerna, se Figur 14. Spåret i bilden till höger är till för
förlängningen som spänns fast med en stoppskruv. En layoutritning med övergripande mått finns
i slutet av detta dokument, se Bilaga 5.

Figur 14 - Huvudaxelns designförändring

Figur 15 - Genomskärning som visar kortad och effektiviserad flödesväg.

I Figur 15 visas hur flödesvägen är kortad för effektivare flöde. I änden av flödesvägen uppkom
virvlar som ingen har klagat på eller sett befintligt problem med, men varje millimeter av material
man slipper att borra och bearbeta, ger längre livslängd på verktyg och snabbare cykeltider.
Huvudaxel med förlängningsmoduler kan i princip byggas så brett man vill ha, men vidare testning måste göras för att fastställa en maxgräns. För detta projekt används två moduler, även de i
längder om 84 mm per del. I Figur 16 visas den nya huvudaxeln och två förlängningar, där den
första är kopplad med huvudaxeln. Spåret för stoppskruv används enbart till förlängningarna,
annars pressas delen längst till höger in i slirkopplingens axel (vilken blir oförändrad i detta
designprojekt). Se Bilaga 6 för en grov layoutritning med övergripande mått.
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Figur 16 - Huvudaxel med två förlängningar, modell L

4.7 GAVLAR OCH STAG
På Ergoreel 1500 sitter det mellan gavlarna sex stag av stål med en svetsad trumma runt (med en
radie på 150 mm varpå slangen rullas). Stagens ändar är gängade och fästes med muttrar. Trumman tillverkas hos en underleverantör medan stagen produceras hos Manovi. Dessa delar byts
helt ut med standardprofiler i aluminium som väger betydligt mindre. Profilerna köps in och
kapas i korrekt längder hos Manovi vid behov och skruvas fast med M12-skruv direkt i profilen.
Minsta böjradie är 80 mm och har godkänts av Manovi som tillräckligt i detta skede. Gavlarna
tillverkas genom trycksvarvning hos underleverantör och förändras inte geometriskt i detta projekt, men ska byta material till Magnelis. Då gavlarna inte utsätts för någon nämnvärd kraftpåverkan kan dessa använda sig av plåten DX51D.

Figur 17 - Trumman och stålstagen ersätts med aluminiumprofiler (ena gaveln borttagen för
tydlighet)

4.8 NY DESIGN OCH LAST
Jämfört med Ergoreel 1200 och 1300, så har 1500:an en större diameter på sin rulle, så den
slutgiltiga designen, på den som nu kallas S, har något bredare yta och större diameter än 1200.
Detta ger mer slang på samtliga modeller av den nya designen jämfört med deras respektive
föregångare. I Tabell 5 presenteras de nya modellernas bredder och ökning i bredd, i relation till
de gamla modellerna. Chassit är detsamma i alla modeller och måste därför klara den verkande
kraften från den största varianten med tyngsta möjliga slang. I avsnitt Uppskattade krafter, framgick att Ergoreel 1500 bär som mest 37,25 kg slang med innehåll. Här uppskattas verkande kraft
på nya modellerna genom att öka kraften från Tabell 5 - Nya modellernas ökning av bredd och vikt
1500:an med samma procentuella ökning i
Modell
Antal Bredd Ökning Vikt
bredd. Detta ger den på nya modellen L en
rullar [mm] bredd
[kg]
ökad last på 51%, som då ger 56,25 kg. En del
3
134
34%
24,08
komponenter i modellen är längre än tidigare S
M
5
218
45%
25,92
och det tillkommer två förlängningsmoduler
7
302
51%
26,73
till huvudaxeln. Vikterna sammanställs från L
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uppgifter i Solidworks och ger en ny total vikt av varje ny
modell enligt sista kolumnen i Tabell 5. Det nya chassit (som
nu är gemensamt för alla tre modeller) består av de två sidorna och skyddskåpan väger 7,65kg. Rören och gängstängerna har låg vikt i sammanhanget och skiljer sig lite i längd
för varje modell, varför dessa inte räknas med här. Den maximala verkande kraften, med slang och innehåll, på modell L
blir då,
(26,74 + 56,25) × 9,82 = 814.96 𝑁
Här antas att denna kraft ligger jämt fördelad på de två
sidorna som då måste klara hälften, alltså 408 N var. Figur
18 visar den största Ergoreel 1500 Plus L.
Figur 18 - Nya Ergoreel i modulär design

4.8.1 SIMULERING
Chassits sidor måste nu simuleras för att ta reda på om designen klarar de relativt stora krafterna.
Tidigare testades sidorna med en kraft på 280 N, men med den nya bredden blir kraften 45,7%
större. Simuleringarna går till på exakt samma vis som tidigare (se avsnitt SIMULERING) med
enda skillnaden att kraften ökar till 408 N. Tabell 6 visar rutnätets (mesh) elementstorlekar genom varje iteration, där detta förfinades. I sista kolumnen listas varje iterations högsta spänning
i det kritiska området. När denna konvergerar mot ett värde kan ett genomsnitt tas fram. Här
ansågs det konvergera efter fyra iterationer då den största differensen mellan de erhållna värdena
på spänningen endast avviker 6% från medelvärdet.
Tabell 6 - Storlek på mesh med resulterande högsta spänning

Simulering
#
1
2
3
4

Mesh control
Element size [mm]
4
3
2,5
2

Den genomsnittligt högsta spänningen
finns i ett rundat hörn, markerat med en
cirkel i Figur 19, och uppgår till 346 MPa.
Ytterligare en simulering gjordes på liknande vis men med båda chassisidorna
samt rören som binder dem samman, och
det påvisade något högre spänningar på
samma kritiska plats. Denna spänning är
oroande hög då de flesta plåtar har en
sträckgräns som inte ligger långt över
denna spänning. Specialstål med höga
sträckgränser kan medföra ökad kostnad,
vilket vill undvikas. Detta bör gå att lösa
med förändrad geometri relativt enkelt.

Mesh
Max element size [mm]
17
14,5
12
10

Max spänning
[MPa]
339
337
359
349

Figur 19 - Högsta relevanta spänning uppstår vid cirkeln
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4.8.2 DESIGNFÖRBÄTTRING
Det rundade hörnet måste förändras för att minska spänningarna i området. I nuläget har konstruktionen en inbyggd anvisning; det blir en effekt likt den vid förperforerade plastförpackningar (om än mildare) som gör att materialet riskerar att ge vika just här om lasten skulle öka.
Denna kritiska punkt måste elimineras. Det logiska att testa är att låta flänsen med bulthålet inte
svänga in, utan löpa rakt ned istället, som vänster respektive höger bild visar i Figur 20.

Figur 20 - Förbättring av rundat hörn

Tabell 7 - Mesh och spänning i det kritiska området efter designändring

Simulering
1
2
3
4

Mesh
control
Element size [mm]
4
3
2,5
2

Mesh
Max element size [mm]
17
14,5
12
10

Max spänning
[MPa]
269
270
296
263

Simuleringen är som tidigare utförd på med samma inställningar genom alla tester. Förändringen
av geometrin ger en lägre och bättre
spänningsbild i det kritiska området. Figur 21 ger en klar bild av att spänningarna i området har minskat till
acceptabla nivåer. Tabell 7 ger mer detaljerad information kring inställningarna som använts för rutnätet (samma
som tidigare) och anger även den högsta
spänningen för varje iteration. Genomsnittet blir denna gång 274,5 MPa.
Denna lilla ändring av hur hörnet rundas av ger stor effekt. Simuleringen på
det första designförslaget i detta projekt
gav en spänning på 230,7 MPa med
Figur 21 - Spänningen är lägre efter designändringen
komponenter och bredd av den
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befintliga Ergoreel 1500. Efter breddning ökade lasten med 45,7%, men spänningen ökade endast med 19%, till 274,5 MPa.
4.9 MATERIALVAL
Säkerhetsfaktorn för en konstruktion kan många gånger begränsa val av material beroende på
hur hög inbyggd säkerhet man strävar efter och definieras som,
𝑛 = 𝑅𝑒 /𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙
där 𝑛 är säkerhetsfaktorn, 𝑅𝑒 sträckgräns och 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 är tillåten spänning.
Slangrullen utsätts inte för häftiga kraftförändringar och anses därför inte behöva ha en särskilt
hög säkerhetsfaktor, dock alltid över 1 annars kan konstruktionen haverera under sin egna vikt.
Där det finns risk för personskador i exempelvis hissar används ibland en säkerhetsfaktor upp
till 10 (Lönnelid & Norberg, 2009). Denna konstruktion kräver inte en så hög siffra, så i samråd
med verkstadschef bestäms 1,2. Det ger en önskad sträckgräns på minst 330 MPa.
Ståltyper som finns att beställa med Magnelis är
• DX51D till DX57D+ZM,
• S220GD till S390GD+ZM,
• H240D+ZM
• HX260LAD till HX420LAD+ZM
(ArcelorMittal BE Group SSC AB, 2018).
Önskan om att använda DX51D kan fungera då det har brottgräns på upp till 500 MPa (utan
specificerad sträckgräns) och lämpar sig väl för kallbearbetning. Problemet är att leverantören
inte kan bidra med fler siffror för att garantera materialets lämplighet i denna applikation och att
göra ett eget materialtest på plats i materiallabbet på Mälardalens högskola finns inte tidsmässigt
utrymme till. Manovi får i så fall beställa en prototyp på chassit i DX51D och göra ett fysiskt
belastningstest eller gå över till annat material.
Efter kontakt med en säljare hos ArcelorMittal framkom att S320GD är en lågvolymsvara i deras
sortiment och rekommenderade S350GD med en sträckgräns på minimum 350 MPa. Detta är
den klara rekommendationen för säkerställd hållfasthet. Enligt simuleringarna på chassit med en
kraft på 408 N, framkom att spänningen i plåtarna uppgår till ca 274,5 MPa på de svagaste ställen.
Detta ger en säkerhetsfaktor på 1,28 vilket är helt acceptabelt då produkten inte utsätts för hastiga
och stora kraftvariationer. Sen är det upp till företagen att förhandla priser, som såklart påverkar
valet av material i slutänden.
4.10 UPPSKATTAD KOSTNAD OCH LEVERANSTID
Handledaren till projektet, Mattias Jerkvall, som också är verkstadschef på Manovi har med bakgrund av materialet som framställts i denna rapport, gjort en grov uppskattning av produktionstid
och kostnad att framställa de nya modellerna av Ergoreel 1500 Plus. De tre storlekarna S, M och
L är snarlika och har ingen nämnvärd skillnad i varken kostnad eller produktionstid sinsemellan;
här jämförs den gamla Ergoreel 1500 mot de nya som helhet. Det fanns inte resurser att utföra
en ännu mer noggrann uppskattning i detta skede.
Beräkningen utgår från att producera 10 stycken enheter. Den stora vinsten blir att 1500 Plus
ersätter 1500, 1300 och möjligen 1200. Antalet artikelnummer minskar samtidigt som det sker
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en ökning av förbrukningen av de artikelnummer som kommer användas, vilket minskar ställkostnaderna drastiskt. Här handlar det om en kostnadsreduktion om cirka 30 %.
Chassits utveckling har direkt gett minskad kostnad och leveranstid då den gamla designen behövde fler operationer. De kraftiga svetsade stödbenen försvinner och ersätts med integrerade
fästpunkter direkt i chassit samt att materialet byts ut, vilket gör att svetsning och lackering försvinner. Den sistnämnda innebär en minskad leveranstid då lackeringen sker ute hos en annan
firma. Här uppskattas att minskat antal moment och eliminering av lackering minskar ledtiden
från 6–8 veckor ner till 4–5 veckor.
Vid full produktion spår Manovi nu att kunna leverera på en vecka från kundorder jämfört med
dagens minimum på tre veckor, förutsatt att komponenter från underleverantörer finns i lager hos
Manovi. Vidare uppskattas att lagret kan minskas med 50–60% till följd av allt detta.
Med sin kunskap och erfarenhet inom branschen måste detta accepteras som trovärdiga siffror,
inte minst för att Manovi själva ska tillverka och sälja produkterna och behöver en bild av förbättringarna.
4.11 VIKT OCH MILJÖ
Viktminskningen är av betydelse för transporter och är direkt relaterad till materialåtgång vid
produktionen. Om materialframställningen är likvärdig i energiåtgång och utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan i det nya materialet i plåtarna jämfört med de gamla, så ger det en
mer hållbar produktion. Detta har dock legat utanför fokuset för detta arbete. Alla delar är monterade med skruv och muttrar vilket gör att den är enkel att montera isär vid kassation.
Ergoreel 1500 och modell M är mest lika i hur mycket slang de kan ha (bredden mellan gavlarna
skiljer sig endast 18mm) och den nya modellen har 15% lägre vikt utan slang. Samtliga listas
och jämförs mot originalet i Tabell 9 i nästa avsnitt. I Bilaga 7 och Bilaga 8 finns layoutskiss och
komponentlista på den slutgiltiga designen av modell S.
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RESULTAT
Genom modulär design har produktionstid- & kostnad minskat drastiskt. Likaså vikten har minskat trots att antalet komponenter inte förändrats nämnvärt. Den slutliga designen syns i Figur
22.
Tabell 8 visar resultatet från frågeställningen och hur stor minskningen av produktionstid och
kostnad blev jämfört med dagens konstruktion.
Tabell 8 - Resultatet av frågeställningen. Tillverkningskostdnad per styck, vid produktion av 10 stycken.

Produktionstid
Produktionskostnad

Ergoreel 1500
3v
12 000 kr

Ergoreel 1500 Plus
1v
8000 kr

Minskning
63-67%
33%

Viktreducering var inte ett aktivt fokus, men likväl ett viktigt resultat av arbetet. I Tabell 9 listas
viktminskningen av varje ny modell jämfört mot originalmodellen 1500.
Tabell 9 - Jämförelse av vikt av de olika modellerna och viktminskning (utan slang)

Modell
Vikt [kg]
Viktminskning [%]

1500
30,67
-

S
24,08
21,5

M
25,92
15,4

L
26,73
13

Antalet komponenter i samtliga modeller visas i Tabell 10, där det inte är någon större skillnad.
Plastrullarna som designades om är inte inräknade som komponenter.
Tabell 10 - Antalet komponenter för samtliga modeller

Modell
Komponenter
Plastrullar

1200
48
-

1300
46
-

1500
50
-

1500 Plus
S
50
8

M
51
12

L
52
16

Figur 22 - Utförandet av den modulära designen
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ANALYS
Frågeställningen att besvara i början av arbetet var:
Hur kan modulär arkitektur och standardisering av komponenter bidra till
effektiviserad produktionen av en slangrulle och därmed minska produktionstid och produktionskostnad?
med målsättningarna att minska produktionstid och produktionskostnad med 20%.
Målsättningarna är nådda med riktigt bra resultat, till och med överträffade.
6.1 MODULARITET FÖR EFFEKTIVISERING
Modularitet ger enklare möjlighet till flera konfigurationer av en produkt utan att behöva producera många olika delar som kräver en omställning produktionen. Detta är mer kostnadseffektivt
och ger kortare ledtider. Alla modulära delar ska produceras eller kapas på plats av Manovi vilket
ger flexibilitet i att bestämma när och vilka delar som måste produceras. De komponenter som
köps in externt är alla standardiserade för samtliga tre varianter, och skiljer endast i längd vilket
då gör att man inte behöver specialbeställda komponenter med ökade leveranstider. Allt detta
visar att en modulär design minskar leveranstiden och kostnaderna för produktionen.
De resultat som framkommit genom detta arbete pekar på att modulär design i många fall generellt leder till reducerade kostnader och/eller produktionstider, precis som litteraturen säger. Flexibiliteten och effektiviteten ökar och ger ökad förbrukning av minskat antal artiklar. Det ger
också i många fall reducerade kostnader för beställningsvaror i större volymer.
6.2 SIMULERINGAR MOT VERKLIGHETEN
De digitala simuleringar är ett förenklat och idealt fall som inte alltid helt överensstämmer med
verkligheten, så resultaten är en uppskattning och fingervisning om man är på rätt väg. För att
utvärdera validiteten av konstruktionen måste en fysisk prototyp testas för att säkerställa funktion
och hållfasthet - det räcker inte enbart med simuleringar.
För ännu mer noggranna beräkningar behöver det beaktas transportkostnader för alla komponenter och material både för nya och gamla varianterna, lagerkostnader samt att ta i beräkning att
ökad volym av exempelvis gavlarna ger lägre inköpspris. Detta är alla viktiga aspekter som
Manovi bör beakta när det börjar bli aktuellt att producera den nya varianten.
6.3 ANTAL KOMPONENTER
Antalet komponenter har minskat drastiskt i och med att 1500 Plus ersätter minst två och kanske
tre av de befintliga modellerna. Tabell 10 listar samtliga modellernas antal komponenter, ungefärligt. Skruvar, muttrar, bultar, lås- & o-ringar och brickor är inte medräknade. 1500 Plus har
många standardiserade komponenter som används i alla de tre storlekarna; det som skiljer är
längderna på en del stag och eventuella förlängningsmoduler – gavlar, chassi, huvudaxel, slirkoppling och slangstyrning med sina många rullar är alla detsamma för samtliga nya modeller.
Det intressanta är att jämföra 1500 Plus som helhet mot de tre gamla, där större delen av komponenterna är unika för 1200, 1300 och 1500. Antalet har ökat marginellt för 1500 Plus, men
fördelen ligger i modulariteten och den mångsidiga användbarheten i de standardiserade komponenterna.
6.4 VÄRDESKAPANDE
Det ligger ett värde i att producera enklare detaljer som inte kräver specialverktyg som svets.
Likaså att snabbare kunna leverera en större modell utan att behöva tillverka en speciell huvudaxel då denna är standardiserad till samtliga modeller. Detta gör att man inte behöver ställa om
tillverkningen och man kan då ta en som finns i lager utan att behöva tänka på om det är till rätt
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modell. Det är många moment i hela tillverkningskedjan som blir mer effektiva och enklare,
vilket reducerar risken för fel.
Fokus har inte legat på att minska vikten av produkten men visade sig ändå vara en positiv överraskning att den minskat så pass mycket. Detta ger effektivare transporter i både ekonomiska och
miljömässiga perspektiv. Detta i kombination med Manovis policy att använda så miljövänliga
material som möjligt och minska spill ger kunderna en slags trygghet i att ha dem som leverantör.
6.5 PRODUKTSPECIFIKATION
I Tabell 11 listas vad produktens funktioner ska uppfylla och önskemål om förbättringar som
framkommit genom uppstartsmöte och diskussioner.
Tabell 11 - Produktspecifikationer och dess utfall

Specifikation
Ersätta modellerna 1500, 1300 och 1200 med modulbaserad arkitektur
Byta material på de delar i rostfritt och lack, gärna med Magnelisbeläggning
Förenkla montering (eliminera behovet av svets)
Produkten ska klara korrosiva miljöer i industriella sammanhang
Modernisera designen
Effektivisera produktion
Minska leveranstid
Bibehållen plåttjocklek om 2 mm

Uppfyllt




60%
80%
80%


Alla dessa punkter har behandlats aktivt genom arbetets gång som mål att sträva efter. Att modernisera designen är subjektivt och innefattar inte enbart utseendet, här finns mer att göra. Att
effektivisera produktionen och minska leveranstiden kan här gå hand i hand (även genom modernisering) där alla kan förbättras. Förslag till förbättringar och vidare undersökning kommer
nedan.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
För att säkert besvara frågeställningarna och säkerställa att
produkten fungerar som tänkt med tillräcklig hållfasthet måste
prototyper byggas och en gedigen kalkyl göras. Detta hade varit möjligt om projektet hade fått mer tid, då Manovi strax efter
arbetets avslut vill beställa och tillverka ett fåtal provexemplar.
I diskussion med personal på Manovi uppskattas den nya designen med modularitet och verkar vara en klar förbättring inte
minst för ekonomin (Figur 23). Eftersom lackeringsmomentet
har eliminerats blir ytan mindre känslig vilket förenklar handhavandet av produkten och kan medföra ökad ergonomi vid
hantering. Den minskade kostnaden och leveranstiden var förvånande hög; att det första skarpa projekt gjort av en enda student kunde ge så pass bra resultat är positivt.
7.1 SLUTSATS
Den nya modellen Ergoreel 1500 Plus är lagom dimensionerad
vad gäller hållfasthet, där den gamla var överdimensionerad.
Den modulära designen medför enklare och billigare tillverkning, med färre moment och montering som inte kräver specialverktyg. Det nya materialet drar ner tillverkningstiden då den
inte behöver pulverlackeras, vilket också förbättrar arbetsmiljön när man tar bort kemikalierna som detta medför. Transporter blir mer effektiva då vikten har reducerats och de tar mindre
plats när de fraktas i delar och inte hopsvetsade.
Figur 23 - Den minsta och största av
Att gå över till modulbaserad arkitektur med standardiserade
de nya modellerna Ergoreel
komponenter ger i många fall fördelar, speciellt i form av
minskade ställtider, minskat antal artiklar och minskade leveranstider. Resultatet i detta arbete
ligger helt i linje med vad litteraturen säger om modularitet.

7.2 VIDARE FÖRBÄTTRINGAR ATT UNDERSÖKA
•
Detta projekt går att utveckla vidare. Relativt sent i projektet
insågs att chassit bör designas om med fokus att minska
materialåtgången. De stora plåtfälten skulle vara intressant
att minska storleken på ytterligare, exempelvis genom att
göra sidorna triangulära som skissen i Figur 24.
•

Chassit kan vara svajigt med sina relativt stora plåtfält med
tre fästpunkter mellan sig (de två gängstängerna och axeln),
detta bör dock inte vara några problem när produkten sitter
fast i vägg eller tak, men kan behöva ses över. Om konstrukt- Figur 24 - Förslag på ny chassisida
ionen visar sig vara för svajig kan en omformning av geometrin behöva göras för att få den styvare. Exempelvis introducera rillor i de stora
plåtfälten, göra de krökta eller på annat vis stadga upp designen, gärna i kombination med
minsta möjliga materialåtgång.

•

Stänger och rör till chassit, aluminiumprofilerna och slangstyrningsaxlarna kapas nu till
rätt längd för varje modell. Vill man bygga ut en S eller M hade det varit bra om man kan
förlänga befintliga delar som berörs istället för att som nu behöva byta ut de helt. Alla dessa
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nämnda komponenter är intressanta att modularisera för tillbyggnad istället för att bytas ut
mellan de olika modellerna. En utvärdering behöver också göras på om detta är ett alternativ att utforska.
•

Skyddskåpan behöver inte nödvändigtvis vara bockad plåt; den skulle kunna vara formsprutad med dynamiska former i individanpassade utseende med exempelvis logotyp eller
profilfärger. En liknande plastkåpa skulle kunna göras på andra sidan också för att få ett
mjukare utseende.

•

En mönstermall för borrhål bör framställas för att enklare montera i vägg eller tak.

•

Vidareutveckla produkten med fokus på DFE är ett klart nästa steg i utvecklingen. Chassit
är onödigt stort i den nya designen, så här finns det förbättringsåtgärder att göra.
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BILAGOR
Samtliga ritningar i detta avsnitt är grovt måttsatta utan toleranser. Detta måste arbetas genom
och tolerans-sättas för att få produktionsklara detaljritningar.
9.1 SPRÄNGSKISS ÖVER DEN GAMLA DESIGNEN
Sprängskissen och reservdelslistan var det första materialet som användes för att lära känna produkten och förstå hur den fungerar.

Bilaga 1 - Sprängskiss på Ergoreel 1500
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Bilaga 2 - Reservdelslista till Ergoreel 1500
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9.2 LAYOUTRITNING: CHASSI INLOPP
Den nya chassidelen där inloppet är.

Bilaga 3 - Layoutritning på chassits inloppssida, ej toleranssatt
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9.3 LAYOUTRITNING: CHASSI MOTORDEL
Denna ritning visar motordelen av chassit, utan skyddskåpa.

Bilaga 4 - Layoutritning på chassits motordelsida, ej toleranssatt
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9.4 LAYOUTRITNING: MODIFIERAD HUVUDAXELN
Denna ritning visar hur den nya huvudaxeln ser ut med grova mått.

Bilaga 5 - Layoutritning på ny huvudaxel, ej toleranssatt
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9.5 LAYOUTRITNING: HUVUDAXELNS FÖRKÄNGNINGSMODUL
Denna ritning visar hur den nya huvudaxelns förlängningsmodul ser ut. Den ska låsas fast i huvudaxeln och eventuellt i en modul till (beroende på modell) med låsskruv.

Bilaga 6 - Layoutritning på huvudaxelns förlängningsmodul, ej toleranssatt
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9.6 LAYOUTRITNING: ERGOREEL MODELL S
Här är en komplett sammanställningsritning av den minsta modellen med övergripande mått.

Bilaga 7 - Ergoreel modell S, ej toleranssatt
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9.7

KOMPONENTLISTA: ERGOREEL MODELL S

Bilaga 8 - Lista över komponenter för Ergoreel 1500 Plus Small
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