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Förord 
 
I civilingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet ingår att göra ett 
examensarbete på 20 poäng.  På uppdrag av Hägglunds Drives har jag 
studerat deras läckage på hydraulmotorer där radialtätningarna granskats 
närmare. En test rigg har konstruerats för att kunna jämföra olika typer av 
tätningar. Arbetet har i huvud sak bedrivits vid Hägglunds Drives i 
Mellansel. Arbetet startade 6 augusti, 2002 och slutfördes den 22 februari 
2003 
 
Det har varit mycket lärorikt då arbetet har varit så brett och innehållit allt 
från konstruktion och inköp till provning och analysering. Det har varit svårt 
att hitta oberoende information då det finns lite information på området som 
inte kommer från tillverkare av tätningar. 
 
 
Slutligen ett stor tack till de personer som har gjort det möjligt att genomföra 
detta arbete: 
 
Torsten Svensson Hägglunds Drives AB 
Nils Nilsson  Hägglunds Drives AB 
Roger Elfving KOMAB AB 
Lars Fredriksson Danatec 
Personalen vid Hägglunds Drives hydraullaboratorium 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört vid Hägglunds Drives AB i Mellansel där man 
utvecklar och tillverkar hydrauliska radialkolvmotorer som Compact, 
Marathon och Viking. Compact motorn har problem med läckage vilket lett 
till att Hägglunds Drives AB beslutat att studera det problemet närmare. 
Syftet med arbetet är att experimentellt studera läckageproblemet. 
 
En testrigg för radial tätningar har tagits fram där olika tätningar kan testas. 
Testriggen kan variera temperaturen på oljan, trycket i tätningshuset och det 
dynamiska radialkastet. 
 
Inledande tester har gjorts med radialläpptäningar av nitrile från Simrit vid 1 
rpm och 400 rpm. Resultaten av testerna i provriggen visar att temperaturen 
runt tätningen blir mycket hög då den arbetar vid 400 rpm, 3 bar och 0,3 mm 
kast, normalt mellan 90-100°C. Fler tester behöver göras vid höga 
hastigheter med tätningar av andra material förslagsvis en 
assembleringstätning av PTFE. Dessa tätningar klarar upptill 14 bars tryck 
och temperaturer upptill 280°C men har även låg friktion. 
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Abstract 
This thesis has been executed at Hägglunds Drives Ltd in Mellansel. The 
company manufactures the hydraulic radial piston motors like Marathon, 
Compact and Viking. The Compact motor has leakage problem which 
Hägglunds Drives ltd dissuaded to study more carefully.  
 
A performance test rig for radial lip seals has developed were different kinds 
of seals can be tested. The test rig is able to varies, oil temperature, sealing 
house pressure and dynamic eccentricity. 
 
Some test has been executed with radial lip seal from Simrit with nitrile 
rubber at low and high speeds. The results show that the temperature around 
the sealing edge area becomes very height at high speed, pressure and 
dynamic eccentricities. More tests have to be done with other materials 
supposedly assembly seal of PTFE. This seal is better able to handle high 
pressure and high temperatures but has also a low coefficient of friction.  
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1 Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 
Hägglunds Drives tillverkar stora hydrauliska drivsystem. Systemen baseras 
på radialkolvmotorer som används inom bland annat marina och industriella 
applikationer. Idag är företaget en av världens främsta, tack vare en 
kontinuerlig utveckling av både produkter och service till kunder över hela 
världen. Huvudkontoret och tillverkningsenheten är placerad i Mellansel 
med cirka 300 anställda dessutom innehar företaget egna säljkontor med 
representation i 40 olika länder.  
 
 

1.2 Bakgrund 
Hägglunds Drives utvecklar och tillverkar hydrostatiska energiomvandlare, 
radialkolvmotorer, som överför hydraulisk energi (flöde och hydrostatisk 
tryck) till mekanisk energi (roterande axel och moment). 
 

Figur 1 Compact motor; Källa Hägglunds Drives AB 

1994 började Compactmotorn tillverkas och till dags dato har ungefär 11000 
motorer sålts. Compactmotorn är av radialkolvtyp med roterande 
cylinderblock/hålaxel och stillastående hus. Cylinderblocket/hålaxelns 
tätning mot huset är av radial läpptyp och har visat sig vara en svaghet.  
Hägglunds Drives har ett samarbete med Simrit Freudenberg AB som 
levererar tätningarna. De utför inga tester själv på så stora tätningar som det 
är frågan om här. Hägglunds Drives däremot vill få till stånd experimentella 
undersökningar för att kunna göra rätt tätningsval. 
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en testrigg för radialtätningar där 
radialtätningar ska kunna utvärderas. En undersökning av olika tätningstyper 
på marknaden ingår och en lämplig tätningstyp ska rekommenderas för 
vidare tester. 
 

1.4 Förutsättningar 
Hägglunds Drives AB använder i dagsläget radial läpptätningar för att täta i 
spalten mellan cylinderblocket och gavlarna se figur 2. Hägglunds Drives 
AB vill se om det finns andra alternativa tätningsval. Man vill inte göra allt 
för stora modifieringar av gavlarna då tätningar ska kunna bytas vid service 
på motorer som redan är levererade.  

 
Tätningsfallet i Compact motorn kräver att tätningen ska klara rotation i 
båda riktningarna det normala hustrycket är 1 bar men tätningen ska klara 3 
bar i kontinuerlig drift och tryckpikar på 8 bar och dessutom klara 15 bar 
statiskt. Tillåten temperatur i oljan är -35°C till +70°C med nitrile gummi 
som är den vanligaste och upp till 100°C med Viton gummi. Toleranser och 
materialval följer tätningstillverkarnas rekommendationer och ISO 6194 
standard. Maximal periferihastighet är 4,2 m/s. För ytterliga information om 
de önskemål som ställs från Hägglunds Drives AB se bilaga 1. 
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2. Tätning 
3. Kolv 
4. Gavel 
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Figur 2 CA50 Källa; Hägglunds Drives AB 



 

2 Förstudie 

2.1 Garantiärenden 
För att få en uppfattning Hägglunds Drives läckage problem studerades 
garantiärenden. Här valdes att studera alla läckage från 1997 och framåt. Då 
många av dessa innehöll knapphändig information om driftsförhållande så 
som hustryck, hustemperatur och rotationshastighet kunde inga slutsatser 
dras utifrån dessa. Det syntes att Compact motorn förekom i en mycket 
större utsträckning än sina syskon Viking och Maraton. 
 

2.2 Definition av läckage 
En radialaxeltätning kan aldrig bli absolut tät, då det tätade mediumet är i 
direkt kontakt med omgivande luft. Ett visst läckage måste tillåtas. Enligt 
ISO 6194 gäller följande definition på läckage under en testperiod på 240 h 
under speciella testförhållanden enligt ISO 6194-4. 
 
 
TABELL 1     LÄCKAGE KLASSER 
ENLIGT ISO 6194 

Läckage klass Maximalt tillåtet 
läckage per Radial 
axel tätning (ml) 

Maximalt tillåtet 
läckage på 12 Radial 
axel tätningar (ml) 

1 1 3 
2 2 6 
3 3 12 

 
Det finns även en  läckageklass 0, även kallad teknisk täthet, som delas in i 
följande undergrupper, 
a) funktionell film av fukt på tätningsläppen. 
 
b) film av fukt över området kring tätningsläppen men inte över bakre 
stödytan och utan droppformationer 
 
c) Fuktfilm över bakre stödytan med eller utan droppformationer men utan 
dropp. 
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2.3 Olika tätningstyper 
Ändamålet med tätningar för roterande axlar är att förhindra läckage av olja 
samt inträngning av smuts från utsidan. Det finns ett stort utbud av tätningar 
för roterande axel här har de typer som har varit intressanta för denna 
specifika installation tagits upp.  
 

2.3.1 Läpptätningar 
Läpptätningen tätar genom att tätningsläppen, tillverkad med en 
underdimension, pressas mot axelytan för att generera en radiell kraft. En 
smal glidande tätningsyta bildas i kontaktområdet. På grund av 
tätningsläppens geometri sker en tryckfördelning med asymmetrisk profil 
med en maximal och brant ökning på oljesidan, vilket resulterar i ett 
dragflöde tillbaka till oljesidan.  
 

Oljesida 

Figur 3 Tryckfördelning läpptätning 

 
 
Då rotationen startar ändras friktionsformen från statisk friktion via blandad 
friktion till en hydrodynamisk form. En tunn oljefilm ger ökat slitage medans 
tjockare oljefilm ökar risken för läckage. Oljefilmens tjocklek bestäms av 
förspänning, oljans viskositet, rotations hastighet, tryck och tätningens 
geometriska utformning.  
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Ytjämnhet 
Funktionen och livslängden på en läpptätning beror till stor del på 
motgående ytas kvalité och ytjämnhet. Repor, porer koncentricitet eller helix 
liknade mönster är inte tillåtna. Det vanliga sättet att beskriva ytans 
mikrostruktur är med Ra, Rz och Rmax. Dessa värden ensam ger inte 
tillräckligt med information om ytans form, vilket figur 4 visar. Materialets 
kontaktarea Rmr är viktig att ta hänsyn till då den bestäms av ytans profil 
vilken i sin tur är direkt beroende av hur ytan tillverkas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Rmr´s betydelse för ytprofilen  
 
En optimal tätningsyta har en jämn knottrig yta, liknade en golf boll, en för 
fin yta gör att ingen olja kan samlas i ojämnheter och en för ojämn leder till 
ökat slitage enligt Seals and sealing handbook. 
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Radialläpptätning 
Radial läpp tätning är den vanligaste förekommande tätningstypen för 
tätning av roterande axel. Den är billig och kan användas i de flesta 
applikationer. Den tillverkas av en elastomer med stöd av stål och en fjäder 
används för att få tillräcklig förspänning mot axeln. Det finns en mängd 
olika material för olika temperaturområden där Nitril, Viton och Silikon är 
de vanligaste. Det finns även varianter som är belagda och då främst med 
PTFE. 

Figur 5 Radialläpptätning Källa: Seal & sealing handbook 

1 Fläns för kvarhållning av fjäder 
2 Stor vinkel ger mer material under 

fjädern 
3 Tätningsläpp 
4 Tätningspunkt styvare med större 

vinkel 
5 Axelvinkel ger tillräcklig fri gång 
6 Förstyvning för att förhindra 

deformation vid tryck 
7 Flexibel infästning  
8 Gummi utvändigt för tillförlitligare 

tätning mot huset 

Radialläpptätningar klarar endast begränsat tryck i normalfall 0,05 MPa. Det 
finns dock en uppsjö olika varianter och material för olika special fall. De 
typer som är intressanta i Hägglunds Drives tätningsfall är de som är 
förstärkta för att klara högre tryck. Det som händer med en radialläpptätning 
när den utsätts för höga tryck är att den deformeras och den mesta av 
deformationen sker i tätningsläppen vilket gör att friktionen ökar. Tätningens 
funktion kan även påverkas. För att lösa detta används antingen, en tjockare 
och styvare tätning med kortare sida det medför att tätning blir mer känslig 
för kast, eller en stödring för tätningsläppen vilken också begränsar 
tätningens radiella rörelse se figur 6. 

Figur 6 Tätnings typer från vänster: vanlig tätning typ AS från 
SIMRIT för låga tryck,  BABSL från SIMRIT för höga tryck, samt en 
stödring från BUSAK+SHAMBAN för höga tryck. 

Kontaktvidden på radialläpptätningar är mycket liten den är dock inte 
konstant utan ändras hela tiden. Kontaktvidden av en ny tätning är mycket 
smal men ju mer tätningen slits ju bredare blir kontaktvidden. Vid låga och 
medel höga hastigheter är en bredare kontaktvidd att föredra då 
effektförlusterna inte blir så markant som vid högre varvtal. En bredare 
kontaktvidd minskar risken för läckage och klarar större kast. 
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Assembleringstätning 
Assembleringstätningen är konstruerad för att klara högre tryck och 
hastigheter än en radialläpptätning. Assemblerings tätningen använder bättre 
material än radial läpp tätningar, främst PTFE, vilket ger lägre friktion och 
en stickslip fri körning men även utmärkt kemisk beständighet och ett 
mycket brett temperaturintervall. Den låga friktionen gör att 

värmeutvecklingen minskar och högre 
hastigheter kan tillåtas. Assemblerings 
tätningen har en bred kontaktvidd som är 
konstant under hela tätningens livslängd 
vilket gör att den klarar större kast än 
radialläpptätningen. Vid statiska tryck 
fungerar tätningen som en platt packning 
och under dynamisk last fungerar den som 
en läpptätning med naturlig positiv 
tryckfördelning. 

 Figur 7 Assemblerings tätning Källa: Busak+Shamban 
 
 
 
Assembleringstätningen har betydligt längre livslängd än en vanlig 
läpptätning. Dess längre livslängd beror dels på bättre material med lägre 
friktion dels på lägre kontakttryck mot axeln tack vare bredare kontaktvidd. 
Detta resulterar i mindre slitage på både axel och tätning vilket även gör att 
axeln inte behöver vara lika hård som vid användande av radialläpptätning. 
Normalt brukar axeln bara visa en fin polerad yta utan nötning. 
 
Assemblerings tätningen följer samma dimensionsstandard som 
radialläpptätningen, ISO 6194. Montering ska ske enligt samma normer, ISO 
6194, som radialläpptätningar. PTFE material kräver dock ett verktyg som 
skyddar tätningen vid montering.  
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2.3.2 Mekanisk plantätning 
Huvudtätningen i alla mekaniska plantätningar består i princip av tre delar. 
Dessa är en roterande del, en stationär del, en fjäder/fjädrar, magnet eller 
annan funktion som pressar ihop ytorna från den stationära och roterande 
delen mot varandra. Det krävs dock sekundära tätningar för att täta mot 
axeln och huset dessa utgörs oftast av O-ringar se figur 8. 
 

1
3

4

5

2

6 

1. Hållare 
2. Stationär yta 
3. Fjädrar 
4. Tätningshus 
5. O-ringar 
6. Roterande yta 

Figur 8 Mekanisk tätning Källa: Mc Nally institute 
Ytorna på den roterande delen och den stationära delen måste vara mycket 
fina ca två ljusbands ytfinhet. Hur väl tätningen fungerar beror på ett 
avgörande sätt på ytornas utseende. Ytorna är smorda med en tunn 
hydrodynamisk film bildad av vätskan som ska avtätas. Mekaniska tätningar 
klarar mycket höga tryck och hastigheter och har lång livslängd. De kräver 
dock större utrymme än radialläpptätningar och då främst i axial led. De 
vanligaste typerna använder fjädrar, enkel eller multipel, för att trycka ihop 
ytorna men det finns även varianter med magneter. Den typ som är 
intressantast i denna applikation är av multipel typ se figur 9 då den kräver 
mindre utrymme än en med enkel fjäder. Den ger även en jämnare 
fördelning av kraften till ytorna medan singeltypen är mindre känslig för 
korrosion enligt Seals and seling handbook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur 9 Mekanisk plantätning Källa: Seals & sealing 

handbook
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2.4 Tätningsmaterial 
Det finns många olika material för olika temperaturintervaller och 
användningsområden. Det vanligaste tätningsmaterialet är elastomerer. Alla 
elastomerer försämras med tiden då de blir sköra och förlorar den elastiska 
förmågan. Höga temperaturer påskyndar åldringen. Åldringen beror av 
historiken och tiden men gummiblandningen har mycket stor inverkan på hur 
lång tid det tar innan blandningen kan anses vara förstörd. En elastomer som 
är i kontakt med olja kommer att absorbera en del olja och svälla. Detta 
medför att elastomerens egenskaper förändras, i stort proportionellt mot hur 
mycket den sväller. Acceptabla nivåer på svällning är c:a -2 till + 5 % 
svällning för en dynamisk tätning enligt Simrit. Stor svällning tyder på att 
tätningen inte är kompatibel mot mediumet som ska tätas. Vanligaste 
orsaken till krympning är uttorkning och det sker mycket sällan då en tätning 
är i kontakt med olja. Olja kan dock lösgöra vissa ämnen från tätningen som 
gör att den krymper. I tabell 2 har de vanligaste tätningsmaterialen tagits 
upp. 
 
 
Tabell 2     Tätnings material 

Material Temperatur 
intervall °C 

Data Anmärkningar 

Medium  
Nitrile 

-40 till +100 Bra tätningsegenskaper med låg 
friktion. Resistent mot mineral-
olja och fett. 

Låg pris material  

High  
Nitrile 

-20 till +100 Förbättrad resistans mot oljor 
och syntetiska smörjmedel 

Begränsat temperatur 
intervall 

Special 
Nitrile 

-40 till 
125/135 

Förbättrade högtemperaturs 
egenskaper 

De flesta tillverkare har 
utvecklat sitt eget Nitrile 
gummi med förbättrade 
egenskaper 

Polyacrylate -20 till +150 Bra tätnings och högtemperatur 
egenskaper. Resistent mot olja 
och fett men normalt är nitrile 
föredragen. 

Låg pris material för höga 
temperaturer men dåliga 
lågtemperatur egenskaper. 

Fluorcarbon 
Elastomer 

-20 till +200 Utmärkt resistans mot de flesta 
smörjmedel och fetter. 

Bra högtemperatur 
egenskaper och olje- 
resistans men högt pris 

Silikon -70 till +200 Mycket brett temperaturintervall 
och utmärkt värmeresistans. 
Begränsad kompabilitet med 
mera aktiva smörjmedel. 

Högt pris. Nötnings-
beständighet kan vara ett 
problem. 

PTFE Ca –100 till 
+280 

Mycket låg friktion utmärkt 
resistans mot alla vätskor.  
 

Används i assemblering 
tätningar eller som 
beläggning, högt pris. 
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2.5 Livslängd tätningar 
Livslängden för en tätning är svår att förutbestämma då den beror på så 
många olika faktorer. Det finns dock många olika parametrar som kan leda 
till att en tätning fallerar i förtid t.ex.  
 

Infästning
Tätningsläpp

Axel

Operations
förhållanden

Hantering

Montering
Transport

Lagring

Operations
förhållanden

Excentricitet
Hastighet

Linjering
Medium

Axel yta

Extern smuts

Sand
Lera

Damm
Vatten

Kemiska skador

UV
Ozon

Medium
Temperatur

Gummi blandning

Nötning

Ytjämnhet
Tryck

Konstruktion
Material

Gjut sand
Metall partiklar

Smutsig olja
Korrosion/axel

Intern
smuts

Medium
Temperatur

Gummi blandning
Axelns yta

Termisk skada

Material/ytjämnhet axel
Gummiblandning

Korrosions skydd
Smörjmedel

Abrasiva partiklar

Nötning av axel yta

 
 
Om inverkan från ovanstående faktorer kan begränsas så är det temperaturen 
som på ett avgörande sätt bestämmer livslängden. Ju lägre temperatur desto 
längre livslängd. Temperaturen på tätningsläppen beror på olika faktorer som 
anliggningstryck, operationsförhållanden, material och tätningens 
utformning. För att uppnå maximal livslängd är det därför viktigt att 
tätningen inte utsätts för temperaturer den inte är avsedd för.  
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2.6 Haverianalys 
För att kunna analysera vad som orsakat läckage på en tätning måste den 
kunna demonteras utan att förstöras eller kunna inspekteras på plats. 

2.6.1 Termisk överhettning 
80 % av friktionsvärmen genererad från tätningsläppen överförs till axeln. 
Om värmen inte kan avledas är det risk för överhettning, vilket visar sig som 
utfällning av oljerester och/eller värmesprickor i materialet samt 
missfärgningar se figur 10.  
 

 

Utfällning av oljerester 

Värmesprickor och missfärgning 

Utfällning av oljerester 

Figur 10 Termiskt överhettad radialläpptätning. Källa: Simrit  
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2.6.2 Kemiska reaktioner mot tätningsmedium 
Alla material är inte kompatibla mot alla smörjmedel. Det är sällan basoljan 
som reagerar med tätningsmaterialet utan det är additiverna.  De kan ibland 
korrodera/attackera tätningsmaterialet se figur 11 Temperaturen fungerar 
som en accelerator som påskyndar reaktionen. 
 

 

Kemisk reaktion på 
tätningsläppen 

Kemisk reaktion mellan elastomeren 
och tätningsmedium 

Blåsformationer orsakad av 
kemisk reaktion 

 
 

Figur 11 Kemisk reaktion mellan tätningsmeduim och tätning Källa: Simrit  
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2.6.3 Främmande partiklar 
Partiklar under och intill tätningsläppen kan snabbt leda till läckage se figur 
12. Det är därför mycket viktigt att inga partiklar är närvarande när tätningen 
monteras och att det finns ett fungerande skydd för smuts utifrån. 

 

Kraftig nötning orsakad av 
partiklar 

Smuts mellan tätningsläpp och 
smutsläpp 

Metal partiklar på tätningsläppen 

 

Figur 12 Smuts kan snabbt leda till läckage Källa: Simrit  
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2.6.4 Kraftig nötning 
Läpptätningen kan snabbt slitas om den utsätts för höga temperaturer, tryck 
eller hastighet, utanför deras användningsområde, eller om abrasiva partiklar 
kommer under tätningsläppen från insidan eller utsidan. 
 

 

Randormation orsakad för högt 
hustryck 

Kraftig nötning orsakad för högt 
hustryck 

 

 

Kraftig nötning orsakad av 
otillräcklig smörjning 

 
Figur 13 Kraftig nötning 

2.6.5 Mekaniska skador 
Läpptätningar är mycket känsliga för mekaniska skador vilka kan orsakas av 
oöm behandling t.ex. vid montering och transport. Det är därför viktigt att 
montering sker med hjälp av verktyg, att inga skarpa kanter finns närvarande 
och att tätningar behandlas med försiktighet. 
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3 Testrigg 
Det fanns ett utkast på hur en testrigg skulle kunna se ut där gavlarna från 
motorn skulle användas. Eftersom verklig drift ville simuleras så nära som 
möjligt valdes att gå vidare med den modellen. 
 

 
 
Testriggen ska simulera verklig drift så nära som möjligt. Därför används så 
många standarddetaljer som möjligt. Gavlar och slitringar samt lagringar är 
hämtade direkt ur produktion vilket gör att toleranser blir de samma som 
utlevererade motorer. Gavlarna är dock något modifierade för att kunna 
separera läckagen och montera extra givare. Totalt används fem enheter 
sammankopplade med klokoppling vilket gör att 10 tätningar kan köras 
samtidigt.  
 
Då grund konstruktionen var klar fick Komab uppdraget att rita upp 
testriggen och konstruera en excenter för att kunna justera excentriciteten 
och även ett monterings/demonterings verktyg. 
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 Figur 14 Testrigg 



 

3.1 Funktion testrigg  
Testriggen drivs med en frekvensstyrd elektrisk motor som kan variera 
hastigheten från 1 rpm till 700 rpm. Värmning/kylning av testriggen sker 
genom att olja spolas genom varje enhet där både oljetemperaturen och 
mängden olja kan varieras. Den radiella excentriciteten kan ställas i steg om 
0,05 mm, från 0 mm till 0,5 mm, på det simulerade cylinderblocket. Trycket 
regleras dels genom en ställbar backventil på retursidan och dels genom 
mängden olja som spolas genom huset. Oljan filtreras innan den går in i 
husen. 

3.2 Skillnader från motor 
Den stora skillnaden från motorn är att kolvpartiet är bortplockat vilket gör 
att mindre olja rymmes i huset. Detta borde dock inte spela in då olja hela 
tiden spolas genom huset. I motorn finns ett axiallager som tar upp axiella 
krafter, avsaknad av detta gör att axialspelet kan bli 1,05 mm i testriggen 
medan den i motorn är i princip noll vid dynamisk last. Då det inte finns 
några axiella krafter i testriggen borde inte axeln spela i axial led utan ligga 
still. 
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3.3 Mätutrustning testrigg 
För att kunna montera alla givare och separera läckaget modifierades 
gavlarna. Givarna är placerade enligt figur 15 
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Figur 15 Givarplacering i gavlarna 
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3.3.1 Läckage detektering 
Läckaget sker i olika spalterna och därför är det viktigt att separera de för att 
kunna bedöma vad som orsakade läckaget. Läckage under slitringen 
evakueras genom hål under slitringen och läckaget som sker bakom 
tätningen evakueras genom ett spår i tätningsstödet vilket gör att läckaget 
visar sig mellan tätningsstöd och gavel. Det läckage som kommer under 
tätningsläppen ska alltså hamna i tätningsstödet och kan där efter samlas upp 
i ett mätglas.  

3.3.2 Temperaturmätning 
Temperaturen mäts både i slitringen, vilket ska motsvara temperaturen på 
tätningsläppen, och i oljan detta för att kunna jämföra dessa värden och på så 
vis veta hur mycket värme som genereras av tätningen. Temperaturen i 
slitringen mätts genom ett hål i slitringen ca 1mm under tätningsläppen 
vilket ger temperaturen på tätningsläppen, temperaturen blir dock inte riktigt 
lika hög som på tätningsläppen se figur 16. Detta mätfel blir dock lika för 
alla mätningar vilket gör att olika körningar kan jämföras mot varandra.  

Olja 110°C

Figur 16 Temperaturspridning, trycklöst Källa: Freudenberg Simrit. 
 
Temperaturen i oljan mäts i huset. Då utrymmet mellan lager och tätning är 
begränsat finns risk att inget utbyte av olja sker, detta kan medföra att 
oljetemperaturen i huset blir lägre än den är runt tätningen.  
 

3.3.3 Tryckmätning 
Trycket mäts i varje enhet mellan lagren vilket gör att hänsyn tas till 
tryckförluster i rörledningar. Tryckgivarna är kalibrerade och mätning sker 
med 0,1 bars noggrannhet. 
 

3.3.4 Hastighetsmätning 
Hastigheten mäts på el-motorn på befintlig givare med en noggrannhet på 
0,01 rpm. Då kopplingarna mellan enheterna är stela får alla enheter samma 
hastighet. 
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4 Försök 

4.1 Mätning innan körning 
Innan ett prov startas mäts tätning för att kontrollera om uppgivna mått 
stämmer. Följande parametrar mäts innan en körning startar: 

 Läppdiameter med och utan fjäder  
 Ytterhölje tätning, diameter och excentricitet 
 Axel, diameter, ytjämnhet (Ra, Rz, Mr), excentricitet 
 Inspektion av samtliga tätningar, måttriktighet. 

  
Vid mätning av diametern används en mätmaskin av märket ZEISS med en 
cylindrisk mätspets med en pålagd kraft på 0,2N. Samma olja användes i 
samtliga tester, Shells Tellus 68, uppmätt viskositet 71,4 mm2/s vid 40°C. 
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4.2 Provkörning 
För att kontrollera om testriggen skulle fungerar som tänkt, gjordes ett försök 
med standardtätningar 378 1978-001 och 1 bars hus tryck samt 60 rpm. 
Enligt tidigare erfarenheter skulle tätningen fungera bra vid dessa 
förhållanden. Innan körningen startas mätes erfordligt vridmoment för att dra 
runt tätningarna med en momentnyckel. Det krävdes 190 Nm utan hustryck. 
Inget mätbart läckage noterades och fett fanns kvar runt tätningsläppen, 
tätningarna ser finna ut efter körning utan nötning se figur 17. Kontaktvidden 
är 1 mm och slitringen visar inga spår efter nötning. Axialspelet mättes till 
3/100 mm vilket visar att axlarna inte rör sig mycket axiellt. 

Figur 17 Tätning nr 1 efter 100h timmar i drift 60 rpm, 1 
bar. 

 
Vid testets slut gjordes ett försök med spolning genom lager se figur 18. Med 
denna spolmetod kunde temperaturen på slitringen sänkas med ungefär 7°C 
och temperaturen i huset med 3°C med samma spolflöde. Det tyder på att 
oljan mellan tätning och lager inte omsätts om spolning sker enligt samma 
princip som på motorn. En sänkning på 7°C kan fördubbla tätningens 
livslängd om den opererar nära övre tillåten temperaturgräns. Övriga försök 
är gjorda med spolning genom lager. 

Figur 18 Vänster; spolning liknade den på motor. Höger; 
Spolning mellan lager och tätning. 

Luleå tekniska universitet 
Kristoffer Sjölander 20 
 



 

4.3 Höghastighets körning 
För att undersöka hur tätningar fungerar vid höga hastigheter, höga tryck och 
stort kast gjordes ett försök vid 400 rpm och 0,3 mm kast samt 3 bars tryck. 
Uppmätt vridmoment vid 0 bar var 125 Nm och vid 2 bar 180 Nm. 
Temperaturen i slitringen var hög under inkörning och varierade. Den var i 
ett fall upptill 180°C. Efter inkörning stabiliserade sig temperaturerna på 
mellan 90-100°C vilket även det är högt för nitrilegummi. Efter 100h visar 
tätningarna tydliga spår från termisk överhettning dels genom missfärgning 
och dels genom sprickor se figur 19. Kontaktvidden är 3 mm och slitringen 
är kraftigt nött med utfällningar se figur 20 
 
 

Sprickor 

Figur 19 Tätning nr 5 efter 100h timmar i drift 400 rpm, 3 
bar. 

 

Kontaktvidd 

Figur 20 Slitring nr 5 efter 100 h 

4.4 Låghastighets körning 
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För att kontrollera om det finns risk för torrkörning gjordes att test vid 1rpm 
och 1 bars hustryck. Efter 100 h i drift ser tätningarna fina ut, se figur 21, 
och ingen kraftig nötning har skett. Fett finns kvar runt tätningsläppen. 
Kontaktvidden är 1 mm och slitringen visar inga spår på nötning 
 

 

Figur 21 Tätning nr 1 efter 100 h i drift 1 rpm och 1 bar. 
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5 Resultat 
Testerna visar att de största problemen med läckage uppträder när tätningen 
opererar vid höga varvtal. Vid låga varvtal 60 rpm och 1 rpm proven läckte 
ingen tätning men vid 400 rpm provet läckte 6 av 10 tätningar. Samtliga 
tätningar är termisk påverkade och har deformerats kraftigt under körning.  
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6 Slutsatser 
Testriggen har fungerat som det var tänkt. Dock fungerar inte 
läckagesepareringen vid test av tätning med skumskiva.  
 
Vid höga varvtal blir temperaturen mycket hög runt tätning och den har 
deformerats kraftigt vilket tyder på att BABSL inte är en lämplig tätnings typ 
under dessa driftsförhållanden. Därför krävs ytterligare tester med andra 
tätningar. Förslagsvis på assembleringstätning av PTFE. Vilken har utmärkta 
högtemperaturegenskaper och klarar även höga tryck och hastigheter och har 
låg friktion. Om nitriletätningar skall användas i fortsättningen behövs fler 
tester för att reda ut under vilka driftförhållanden den fungerar. Ingen kraftig 
nötning har inträffat under låghastighetsprovet vilket tyder på att torrkörning 
inte är ett stort problem. Testet varade dock under kort tid och fler tester är 
att rekommendera. 
 
Genom att ändra spolningsmetod kunde temperaturen sänkas i testriggen. 
Mätningar skulle behövas göra på en hel motor för att se om temperaturen 
kan sänkas även i den genom att ändra spolmetod. 
 
Ytorna på slitringen hade stora skillnader i medelkontaktyta. Det bör 
undersökas närmare vilken betydelse det har för tätningens läckagefria 
livslängd. 

Luleå tekniska universitet 
Kristoffer Sjölander 24 
 



 

Referenser 
 
 
[1] Richard F. Salante,Dawei Shen, Effects of shaft surface roughness on the 

hydrodynamic of rotory lip seals, Georgi Institute of Technology 
 
[2] ISO 6194-4:1999 
 
[3] Brown M:W, 1990, Seals and sealing handbook 
 
[4] Karl Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion 
 
[5] Karlebo, Materiallära  ISBN 97-47-00157-7 
 
[6] William P.Pizzichil, Treating Rotary Sahft Sealing as an Engineered 

system Will Extend Leak-free Service Life 
 
[7] I.M. Hutchings, Tribology 
 
[8] Freudenberg 
 
[9] Busak+Shamban 
 
 
 
 
 
 

Luleå tekniska universitet 
Kristoffer Sjölander 25 
 



Specification for radial seal arrangement Bilaga 1
1 (6)



Specification for radial seal arrangement Bilaga 1
2 (6)



Specification for radial seal arrangement Bilaga 1
3 (6)



Specification for radial seal arrangement Bilaga 1
4 (6)



Specification for radial seal arrangement Bilaga 1
5 (6)



Specification for radial seal arrangement Bilaga 1
6 (6)



Mätresultat provkörning Bilaga 2
1(5)

Mätresultat provkörning

Slitring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ra (�m) 0,402 0,373 0,376 0,321 0,397 0,443 0,365 0,364 0,280 0,346
Rz (�m) 2,73 2,48 2,62 2,44 2,70 3,25 2,80 2,76 1,99 2,48
Rmr (%) 19,0 28,0 8,8 0,8 28,0 11,0 6,3 12,0 44,0 28,0
Diameter (mm) 183,96 184,97 184,98 184,97 184,96 184,97 184,97 184,97 184,96 184,96
Kast TIR (mm) 0,15 0,10 0,15 0,15 0,10 0,15 0,15 0,10 0,5 0,5

Markerat värde ligger utanför tillåten tolerans enligt ritning 378 1659-001.

Tätning standard, Nitrle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ytterdiameter (mm) 205,62 205,63 205,63 205,64 205,60 205,61 205,62 205,64 205,63 205,63
Tätningsläpp diameter med fjäder (mm) 183,71 183,72 183,68 183,73 183,65 183,51 183,66 183,72 183,56 183,66
Ytterdiameter (mm) 205,62 205,63 205,62 205,64 205,61 205,61 205,61 205,64 205,63 205,62
Tätningsläpp diameter utan fjäder (mm) 183,86 183,89 183,85 183,89 183,82 183,69 183,81 183,88 183,71 183,81
Läckage (ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tätningar uppfyller ritningskrav enligt ritning 378 1978-001



Mätresultat provkörning Bilaga 2
2(5)

Temperaturen i slitringarna ligger samlade inom ett 10�C intervall. Tempertursänkningen på slutet beror på att spolning ändras.

Slitring Hägglunds Drives AB
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Mätresultat provkörning Bilaga 2
3(5)

Tempertursänkningen på slutet beror på att spolning ändras.

Hus Hägglunds Drives AB
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Mätresultat provkörning Bilaga 2
4(5)

Hus 5 har lägre tryck än övriga vilket beror på retur ledningens utformning vilken ändras till senare körningar.

Tryck och varvtal Hägglunds Drives AB
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Mätresultat provkörning Bilaga 2
5(5)

Antal partiklar minskar med tiden vilket beror på att smuts partiklar tillförts vid montering vilka senare filtreras bort.

OLJE RENHET RADIALTÄTNINGSPROV
03 01 31, Standard tätning , Varvtal=60rpm.
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Mätresultat höghastighets körning Bilaga 3
1(5)

Mätresultat höghastighets körning

Slitring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ra (�m) 0,316 0,344 0,33 0,339 0,336 0,395 0,337 0,296 0,384 0,278
Rz (�m) 2,45 2,52 2,57 2,72 2,67 3,11 2,64 2,36 3,42 2,14
Rmr (%) 18,4 24,3 18 12,7 16,4 6,6 18,8 23,6 7,2 31
Diameter (mm) 184,96 184,96 184,97 184,96 184,95 184,95 184,96 184,97 184,96 184,96
Kast TIR (mm) 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35 0,25 0,25

Markerade värden ligger utanför tillåten tolerans enligt ritning 378 1659-001.

Tätning BABSL, nitrile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ytterdiameter (mm) 205,27 205,26 205,25 205,24 205,27 205,24 205,25 205,27 205,27 205,24
Tätningsläpp diameter med fjäder (mm) 182,96 182,85 182,86 182,81 183,00 183,01 183,01 182,85 183,02 182,97
Smutsläpp diameter med fjäder 185,02 185,02 185,01 185,03 185,04 185,02 185,03 185,04 185,02 185,04
Tätningsläpp diameter utan fjäder (mm) 183,24 183,00 183,02 182,95 183,27 183,27 183,26 183,01 183,29 183,24
Smutsläpp diameter utan fjäder (mm) 185,00 185,01 185,01 185,03 185,03 185,01 185,01 185,04 185,01 185,02
Läckage (ml) 2 5 13 21 0 0 035 22 0 0

Markerade värden ligger utanför tillåten tolerans enligt ritning 378 2481-001.



Mätresultat höghastighets körning Bilaga 3
2(5)

Temperturen i slitringarna varierar mycket första dygnen vilket troligen beror på inkörning. Slitring 7 visar för låg temperatur beroende
på att temperturgivaren inte var tillräckligt långt inborrad i slitringen.
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Mätresultat höghastighets körning Bilaga 3
3(5)

Temperaturen i husen stabiliseras i och med att temperatur i slitringarna gör det.

Hus Hägglunds Drives AB
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Mätresultat höghastighets körning Bilaga 3
4(5)

Både trycket och varvtalet blir stabilare än vid provkörningen.

Tryck och varvtal Hägglunds Drives AB
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Mätresultat höghastighets körning Bilaga 3
5(5)

OLJE RENHET RADIALTÄTNINGSPROV
03 01 31-03 02 05,Tätning Babsl, Varvtal=400rpm.
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Antal partiklar i oljan ligger mycket högre än övriga körningar vilket tyder på något fel har inträffat med filtreringen.



Mätresultat låghastighets körning Bilaga 4
1(5)

Mätresultat låghastighets körning

Slitring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ra (�m) 0,296 0,368 0,335 0,314 0,234 0,286 0,251 0,34 0,33 0,368
Rz (�m) 2,36 2,74 2,45 2,52 2,46 2,31 1,95 2,56 2,4 2,74
Rmr (%) 23,6 12,9 30 11,7 18 11,6 44,7 25 21 12,9
Diameter (mm) 184,97 185,0 184,96 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 184,94 185,0
Kast TIR (mm) 0,1 0,15 0,1 0,1 0,5 0,1 0,15 0,1 0,15 0,1

Markerade värden ligger utanför tillåten tolerans enligt ritning 378 1659-001.

Tätning BABSL, nitrile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ytterdiameter (mm) 205,27 205,26 205,24 205,27 205,25 205,26 205,23 205,27 205,26 205,26
Tätningsläpp diameter med fjäder (mm) 183,03 182,94 182,82 182,88 182,94 182,85 182,80 182,86 182,85 182,86
Smutsläpp diameter med fjäder 184,99 185,02 185,02 185,02 185,05 185,04 185,06 185,02 185,02 185,00
Tätningsläpp diameter utan fjäder (mm) 183,30 183,05 182,97 183,04 183,05 183,01 182,96 183,01 183,01 183,03
Smutsläpp diameter utan fjäder (mm) 184,99 185,02 185,02 185,01 185,04 185,03 185,05 185,01 185,01 185,00
Läckage (ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Markerade värden ligger utanför tillåten tolerans enligt ritning 378 2481-001.



Mätresultat låghastighets körning Bilaga 4
2(5)

Mycket låga temperaturer i slitringarna som följer temperaturen i huset.
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Mätresultat låghastighets körning Bilaga 4
3(5)

Variationen i temperatur beror på variation i omgivningstemperturen.
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Mätresultat låghastighets körning Bilaga 4
4(5)

Varvtalet fick höjas från tänkta 1 rpm till ca 1,3 rpm för att el motorn skulle gå jämnt.
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Mätresultat låghastighets körning Bilaga 4
5(5)

OLJE RENHET RADIALTÄTNINGSPROV
03 02 05-03 02 10,Tätning Babsl, Varvtal=1rpm.
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Ritningar Bilaga 5
1(8)



Ritningar Bilaga 5
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Ritningar Bilaga 5
3(8)



Ritningar Bilaga 5
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Ritningar Bilaga 5
5(8)



Ritningar Bilaga 5
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Ritningar Bilaga 5
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Ritningar Bilaga 5
8(8)

Hydraulschema



Provningsanmodan Bilaga 6
1(3)

D513 Kristoffer Sjölander 2002-11-26

Distr;

PROVNINGSANMODAN
Material;
Tidrapp;

Provobjekt, provets avsikt och motiv
Nötnings prov av tätningar, kontrollera om risk råder för överhettning av
tätningar vid maximal belastning.

Erforderliga det och utrustning beräknas vara labbet tillhanda senast v:
V49

Ritning provobjekt
� Slitring 378 1659-001 med hål �4  djup 20mm borrat mitt på ändplan

från yttre sida.
� Radial tätning 378 2481-001

Ritning provutrustning
Provbänk, Radialtätningar HU1 6495-801

Önskas färdigprovat till vecka; Snarast

Spec av provförfarande och driftdata
1. Uppmätning och montering;

� Kristoffer Sjölander kontaktas för uppmätning av tätningar och slitringar.

2. Provförfarande ;
� 3 bars hustryck.
� 400 rpm kontinuerlig drift
� Kast 0,3 mm
� Hustemperaturen hålles på +50 �C utred om spolning ska ske genom

G ¼” anslutning eller G 1/2” genom kontroll av temperaturen på slitring
� Läckage, temperatur på olja och slitring, tryck och hastighet mäts kontinuerligt
� Demontering och besiktning efter 100 timmar.

Provningsrapport distribueras till;



Provningsanmodan Bilaga 6
2(3)

D 513 Kristoffer Sjölander 2002-12-08

Distr;

PROVNINGSANMODAN
Material;
Tidrapp;

Provobjekt, provets avsikt och motiv
Nötnings prov av tätningar, kontrollera om risk råder för torr körning vid
lågavarvtal.

Erforderliga det och utrustning beräknas vara labbet tillhanda senast v:
V49

Ritning provobjekt
� Slitring 378 1659-001 med hål �4  djup 20mm borrat mitt på ändplan

från yttre sida.
� Radial tätning 378 2481-001

Ritning provutrustning
Provbänk, Radialtätningar HU1 6495-801

Önskas färdigprovat till vecka; Snarast

Spec av provförfarande och driftdata
3. Uppmätning och montering;

� Kristoffer Sjölander kontaktas för uppmätning av tätningar och slitringar.

4. Provförfarande ;
� 3 bars hustryck.
� 1 rpm
� Kast 0 mm
� Hustemperaturen hålles på +50 �C
� Läckage, temperatur på olja och slitring, tryck och hastighet mäts kontinuerligt
� Demontering och besiktning efter 100 timmar.

Provningsrapport distribueras till;



Provningsanmodan Bilaga 6
3(3)

D513 Kristoffer Sjölander 2002-12-08

Distr;

PROVNINGSANMODAN
Material;
Tidrapp;

Provobjekt, provets avsikt och motiv
Prov av tesrigg

Erforderliga det och utrustning beräknas vara labbet tillhanda senast v:
V49

Ritning provobjekt
� Slitring 378 1659-001 med hål �4  djup 20mm borrat mitt på ändplan

från yttre sida.
� Radial tätning 378 1978-001

Ritning provutrustning
Provbänk, Radialtätningar HU1 6495-801

Önskas färdigprovat till vecka; Snarast

Spec av provförfarande och driftdata
5. Uppmätning och montering;

� Kristoffer Sjölander kontaktas för uppmätning av tätningar och slitringar.

6. Provförfarande ;
� 1 bars hustryck.
� 60 rpm
� Kast 0 mm
� Hustemperaturen hålles på +50 �C
� Läckage, temperatur på olja och slitring, tryck och hastighet mäts kontinuerligt
� Demontering och besiktning efter 100 timmar.

Provningsrapport distribueras till;
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