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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har som mål att slutföra konstruktionen av en testrigg för 
provning hydrauliska tätningar. I riggen ska tryckfördelning över tätning, 
avstrykare och styrring kunna mätas. Testriggen togs ursprungligen fram på 
uppdrag av Sealpool, Hydrauto, Parker Hannifin, Volvo CE och IFS för att 
kunna bestämma livslängden hos hydrauliska tätningar. 
 
Det arbete som utförts har bestått av att montera trådar av manganin i ett 
trådgnistat spår. Sedan har en mätbrygga konstruerats och tillsammans med ett 
mätprogram i LabVIEW och en lock-in-förstärkare har resultat kunnat nås 
 
Syftet med arbetet var i första hand att få fram en fungerande mätmetod . 
 
Metoden har visat sig fungera när man väl kommer runt de flaskhalsar som 
finns. Flaskhalsarna består av problem med att fästa de manganintrådar som 
används för tryckmätning. Utrustningen ger förutsättningar för att snabba upp 
utvecklingsprocessen för hydrauliska tätningar i framtiden och att verifiera de 
teoretiska förutsägelserna om en viss tätning. 
 
För att få en robust rigg krävs förbättringar av ytor och trådinfästning. En 
förkortning av de trådar som används är också nödvändig för att få fram 
gångbara resultat. 
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Abstract 
 
This final thesis aims to finalize the construction of a test rig for hydraulic 
seals. The test rig was originally constructed for the purpose of deciding 
lifetime for hydraulic seals. A project was group formed by Sealpool, 
Hydrauto and IFS to support the construction of the rig.  
 
Work done has included thread mounting in a preformed trace on a piston rod. 
An electronic bridge was constructed and together with a measurement 
program constructed with LabVIEW and a lock-in amplifier results have been 
achieved. 
 
Results obtained are not valid. The pressure distribution is highly asymmetrical 
with respect to movement direction. Topography of different parts of cylinder 
and glue areas that makes contact with the seal in the rig has much different 
topographies. 
 
The method has proved capable of dissolving pressure distributions when 
existing bottlenecks have been eliminated. This will lead to a possibility to 
quicken up the development process in the future. Questions about the 
measurement methods robustness still exists and several improvements need to 
be made in order to get viable results 
 
 



5 

Variabellista 
 
Beteckning  Namn  Enhet [SI] 
 
Vb  Matningsspänning V 
Vo  Balansspänning V 
R1,R2,R3,R4  Resistanser  Ω 
 
h*   maximala spalthöjden  m 
V&   utflöde  m3/s 
u  kolvstångens hastighet m/s 
η  (dynamisk) viskositet Ns/m2 

|dp/dx|max  maximala tryckgradienten Pa/m 
d  kolvstångens diameter m 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Det är viktigt för svensk industri att forskning om tätningar bedrivs. Man kan 
lätt få för sig att alla tätningar skall hålla så tätt som möjligt och inte acceptera 
något läckage. Detta gäller för statiska tätningar men då det gäller dynamiska 
tätningar är det vanligare att man tillåter transport av hydraulvätska förbi 
tätningen. Det finns ett antal faktorer som vid optimeringen av 
tätningskonfigurationen gör att vätsketransporten blir en nödvändighet, 
nämligen kraven att:  
 

• reducera friktion 
• minska deformation av tätning 
• hämma värmeutveckling 
• reducera nötningstakt hos tätning 
• smörja avstrykare 
• minska risken för korrosion 

 
En kolvstångstätning arbetar normalt med principen att en stor tryckförändring 
reducerar oljefilmen avsevärt vilket resulterar i att endast en liten mängd olja 
passerar under tätningen vid ett arbetslag. Ett sätt att åstadkomma 
tryckgradienten och som används i praktiken är att tillverka 
kolvstångstätningar med olika vinklar på hög- respektive lågtrycksida. 
Återtransport av olja till högtrycksida är i sammanhanget väsentlig.  
Funktionen hos en kolvstångstätning påverkas av valet av styrning och 
avstrykare, vilket gör att det blir svårt för konstruktören att välja tätning som 
en enskild komponent utan att ta hänsyn till kraven som måste ställas på 
styrning och avstrykare. 
 
Det här projektet syftar till att färdigställa ett tidigare påbörjat projekt som 
handlar om livslängd hos hydrauliska tätningar. Arbetet sponsras av en 
projektgrupp bestående av ett antal företag 
 

• Sealpool 
• IFS (Intresseföreningen för Fluid Systemteknik) 
• HYDRAUTO 
• Bosch Rexroth 
• Parker Hannifin 
• Volvo CE 

 
Alla inblandade parter har intresse av att prediktera livslängden hos en 
hydraulcylinder. Företagens intresse avser olika komponenter ingående i 
cylindern eller själva cylindern som en del i ett system.  
 
För att bättre kunna förutse en tätnings egenskaper är det nödvändigt att veta 
den smörjfilmstjocklek som tätningen tillåter vid olika tryck. Det har länge 
varit känt att tandeminbyggnad resulterar i god tätningsfunktion hos 
kolvstångstätningar. Erfarenheter från denna typ av inbyggnad har dessutom 
visat på andra positiva ”bieffekter” som t ex ökad livslängd och mindre 
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inverkan från föroreningar. Under senare år har också tandeminbyggnader med 
tätningar av elastomera material, främst polyuretan, tillämpats med stor 
framgång. De mest positiva effekterna är bättre tätningsförmåga, ökad 
livslängd, bättre skydd mot föroreningar och lägre friktion än väntat.  
 
För att utveckla och studera funktionen hos en tätning, avstrykare och styrning 
är det nödvändigt att veta både smörjfilmstjocklek och tryckfördelning. 
 
Filmtjockleken är direkt relaterad till tätningens läckage och 
friktionsegenskaper [1]. Då en direkt mätning av smörjfilmstjocklek är svår att 
realisera används den indirekta metoden att mäta tryckfördelningen över 
tätningen. Spalthöjden kan sedan beräknas med invers hydrodynamisk 
smörjningsteori. Tryckfördelningen är också värdefull när teoretiska 
beräkningar ska verifieras. 
 
 

1.2 Mål 
 
Projektet ska leda till att en testrigg för mätningar av tryckfördelning i 
kontakten mellan tätning, avstrykare och styrning, och kolvstång. Utrustning 
kommer att finnas tillgänglig vid Tribolab i Luleå. Mätmetoden ska verifieras 
och välkända resultat ska kunna reproduceras och tillräcklig upplösning ska 
uppnås. De resultat som uppnås ska jämföras med resultat från [2] och [1]. 
Målsättningen för tryckfördelningen är en upplösning på mindre än 2 bar i 
tryck och 0.1 mm i position. Vidare ska samplingen av tryckfördelning över 
tätningen kunna genomföras vid en kolvhastighet på minst 0.5 m/s.  
 
 

1.3 Metod 
 
För att mäta tryckfördelningen över tätningen ska trådar av den piezoresistiva 
metallen manganin1 användas (se appendix I). Trådarna gjuts in i ett spår som 
trådgnistats i en kolvstång. I projektet ingår att utveckla och dokumentera 
tillvägagångssättet när en kolvstång prepareras med givartråden. Speciellt 
viktigt är att notera vilka de kritiska momenten är. Då limmet kommer att  
utgöra ny yta mot tätningen ska topografin bestämmas och en jämförelse göras 
med kolvstång.  
 
Tätningen man vill testa rör sig på kolvstången över spåret där trådarna ligger 
och ger en rumslig upplösning av tryckfördelningen. Tryckförändringen 
mellan tätning och kolvstång ger upphov till resistansförändringar i metallen 
som kan mätas, i det här fallet med hjälp av en Wheatstonebrygga. Eftersom 
resistansförändringarna är så små2 måste en förstärkare användas som kan 
filtrera bort störningar och detektera små signaler. För det ändamålet används 
en så kallad Lock-in-förstärkare. Alla mätdata tas in till en mätdator utrustad 
med hård och mjukvara för ändamålet. 
 

                                                 
1 Cu ,Mn 12%, Ni 3%  
2 Resistansförändringen i manganin är 0.24-0.27%/kbar 



Inledning 10 

 

1.4 Avgränsning 
 
I projektet ingår inte att utföra fullskaliga experiment för att jämföra olika 
tätningar med varandra eller att finjustera mätmetoden allt för mycket. Det 
viktiga måste i första hand vara att se om den påtänkta metoden verkligen 
fungerar, och undersöka hur robust den är. Om metoden inte skulle fungerar 
blir målet att hitta den begränsande faktorn och föreslå sätt att komma förbi 
den med eventuella designändringar. 
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2 Utrustning 
 
Den rigg som används finns noga beskriven i [3]. Riggen består av en 
kolvstång med ingjutna manganintrådar och en rörlig tryckkammare samt 
utrustning för styrning och mätning (se appendix II och III). 
 
Principskiss och fotografi av riggen kan ses i figur 1 och figur 2 

 

 

 
 
 
 

Figur 1: Principskiss av testrigg 

Figur 2: Fotografi av testrigg. Mätdatorn sysns inte på bilden. Den står utanför höger 
bildkant 
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2.1 Montering av manganintråd 
 
De aktiva elementen i tryckmätningen är två manganintrådar. De limmas fast i 
ett spår som trådgnistats i en kolvstång. I båda ändarna av spåret har hål 
laserborrats där trådarna träds igenom. En bild av monteringsförfarandet ses i 
figur 3 
 

 

 
När trådarna trätts igenom de hål som gjorts spänns de lätt och fixeras vid 
kolvstångens utsida med hjälp av värmetålig tejp. Detta för att de inte ska 
försvinna och trassla ihop sig under den kommande härdningsprocessen 
 

 

Figur 3: Skiss av hur manganintrådarna fästs vid härdning av givarlim 

Figur 4: Fotografi av kolvstång med trådgnistat spår 
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Trådarna limmas fast med ett lättflytande tryckgivarlim av typ EB310 (fabrikat 
Hottinger Baldwin Messtechnik) som måste härdas i ugn. 
 

2.2 Tryckkammare 
 
Tryckkammaren begränsas av ett hydrostatiskt lager och den tätning som 
undersöks. Det hydrostatiska lagret ska i det ideala fallet ge upphov till endast 
hydrodynamisk friktion som i sammanhanget kan försummas. Eftersom den 
avgränsade volymen i tryckkammaren ändras med läget kommer olika 
rörelseriktningar ge olika resultat. Det blir inte olika tryck om systemet körs 
som det ursprungligen var tänkt. Ett separat  hydraulsystem som håller 
konstant tryck och tillför eller dränerar volymen används då för att rätta till 
detta problem. 
 
Beräkningar på samband mellan tryck/rörelse för det hydrostatiska lagret finns 
i [3]. 
 
 

 

 

2.3 Lock-in-förstärkare 
 
Det instrument som används för förstärkning av den signal som uppkommer 
vid resistansförändring är en lock-in-förstärkare. Den använder en phase-
locked loop för att reducera störningar till ett minimum. Den kan detektera 
signaler på nanovoltnivå i en brusig bakgrund (se appendix IV). 
 

Figur 5: När tryckkammaren förs nedåt trycks olja ut genom det hydrostatiska lagret med följd att en 
tryckökning uppstår. 
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För att uppnå detta används en referenssignal av växelström med klart 
definierad amplitud och fas. Referenssignalen leds in till systemet (i det här 
fallet en Wheatstonebrygga) och in igen till lock-in-förstärkaren. Mätsignalen 
multipliceras där med referenssignalen. Detta ger ett klart samband mellan 
referenssignal och insignal. Mätsignalen och referenssignalen utgår båda i det 
här fallet från lock in förstärkaren. 
 

 

Figur 6:Perkin Elmer DSP lock in förstärkare 
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3 Mätmetod 
 
Manganin är en legering av koppar och nickel. Den är piezoresistiv och har en 
väldigt låg temperaturkoefficient (resistansen ändras endast svagt med 
temperaturen). Detta ger manganin fördelar som tryckgivarmaterial.  
 
Ett allmänt vedertaget sätt att mäta resistansförändring i en komponent är att 
koppla in den i en Wheatstonebrygga. En sådan kan ses i figur 7. 

 

 
Överföringsfunktionen från Vb till Vo ges av (se appendix V) 
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Där Vb är matningsspänningen eller referensspänningen, Vo är den uppmätta 
spänningen (också kallad balansspänning), R1, R2,R3 och R4 är bryggans 
olika motstånd. 
 
Bryggan är balanserad3 om R1=R2 och R3=R4. I den Wheatstonebrygga som 
använts är R1 och R4 aktiva element (manganintrådar). För att balansera 
bryggan behövs alltså två resistorer en med samma resistans som R1 och en 
med samma resistans Som R4. Ett enkelt sätt att tänka sig Wheatstonebryggan 
är som en kontakt som ger större ström ju mera man vrider den. Om tex R1 
och R4  båda minskar kommer den tänkta vridkontakten vridas klockvis och 
spänningen kommer öka. 
 

3.1 Specifikation Wheatstonebrygga 
 
Hur stor resistansen hos de båda trådarna blir bestäms i stort sett hur långt in i 
den ihåliga kolvstången man kan löda fast dem. I det här fallet har det visat sig 
att det inte är allt för långt in. Maximalt 3cm för att bekvämt kunna komma åt 
att löda. Trådarnas veka dimensioner och beläggning gör dem svåra att 

                                                 
3 Att bryggan är balanserad betyder att den uppmätta spänningen Vo är noll 

Figur 7: Schematisk skiss av den Wheatstonebrygga som har använts för mätning av resistansförändringar 
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handskas med. Resistenserna i den ursprungliga bryggan var R1= 186,1 ohm 
och R4= 183,4 ohm 
 
 

3.2 Invers hydrodynamisk smörjningsteori 
 
Flödet genom en hydraulisk tätning beskrivs enligt [1] av invers 
hydrodynamisk smörjningsteori. Den säger att filmtjockleken (spalthöjden) vid 
rent Couette flöde (dpdet maximala trycket i en tätning ges av: 
 

max

1
9
8*

dx
dp

uh η=    (2) 

 
Där utflödet beskrivs av 

*
2
1 hduV ⋅⋅⋅= π&    (3) 

 
h*, maximala spalthöjden (dp/dx=0) 
V& , utflöde 
u, kolvstångens hastighet 
η, (dynamisk) viskositet 
|dp/dx|max, maximala tryckgradienten 
d, kolvstångens diameter 

 
Det värde på dp/dx|max som ska användas är värdet på inloppsidan. Alla de 
parametrar som krävs för att bestämma spalthöjden kan bestämmas med hjälp 
av de data som testriggen lämnar (förutom vätskeparametrar och geometri som 
förväntas vara kända). Tryckgradienten måste bestämmas från tryckkurvan. 
Det kan enkelt göras i Matlab. 
 
 

3.3 Jämförelser 
 
För att kunna säga något om hur bra den framtagna riggen fungerar kommer de 
resultat som produceras jämföras med tidigare resultat i [2] och [1]. I [2] har 
författarna i artikeln använt samma mätmetod som används här, I [1] görs en 
genomgång av invers hydrodynamisk smörjning i tätningar med profil 
liknande den tätning som använts för de mätningar som utförts med testriggen.  
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4 Resultat 
 

4.1 Montering av manganintråd 
Innan trådarna limmats fast är det viktigt att rengöra spåret med aceton elle 
någon högprocentig alkohol. Efter det appliceras tryckgivarlimmet med hjälp 
av en kanyl. Rikligt med lim kan användas och det är viktigt att limmet fyller 
ut även hålen på ett så bra sätt som möjligt. Det är bra att låta limmet vila i 
spåret ett tag innan härdningen sätts igång. Detta gör att limmet jämnar ut sig 
och att hålen lättare fylls igen. Tydliga kratrar från ytspänning kan ses direkt 
efter limapplicering. Kratrarna försvinner efter fem minuter när limmet runnit 
ner mera i hålen. Om det visar sig att limmet är ojämnt och att det bildats 
kratrar vid hålen kan man fylla på med ytterligare lim innan man härdar. 
 
I [3] föreslås att de lösa trådändarna ska limmas fast i epoxi. Detta är inte att 
rekommendera då epoxilimmet utövar spänningar på trådarna och också 
fortplantar vibrationer till trådarna. Allt detta sammantaget leder till att 
trådarna utsätts för höga skjuvkrafter vilka resulterar i att trådarna går av. Vid 
de första monteringsförsöken epoxilimmades trådarna enligt instruktion med 
följd att de gick av 28-48 timmar efter att härdningen var klar. När försök 
gjordes och epoxilimningen utelämnades höll trådarna i över en månad. 
 
 

4.2 Härdning av givarlim 
 
Limmet värms sakta upp till lämplig temperatur. I [4] finns en figur4 som visar 
härdningstider vid olika temperaturer. En temperatur på 110°C är lämplig för 
härdningen. Det är också viktigt att inte värma ugnen för fort. Maximalt 
10°C/min rekommenderas, risk finns annars för kraftig bubbelbildning. Vid 
snabb uppvärmning (20 – 150°C på 10 min) och vid härdning i höga (150°C 2 
timmar) temperaturer observerades en mycket kraftigare bubbelbildning än vid 
långsam uppvärmning (20 – 110°C på 60 min härdning 5 timmar). Även vid 
långsam härdning är det svårt att undvika bubbelbildning helt. 
 
 

4.3 Signalstyrka 
 
De aktiva elementen hos trådarna ligger i ett spår som är ca 1 cm långt. Den 
tryckavkännande tråden har en resistans på 590,51 Ω/m. Detta betyder att de 
tryckavkännande trådarna skulle ha en maximal resistansförändring på ca 3,2 
mΩ vardera om resistansförändringen är 0.0024 %/kbar. Översatt till bryggan 
skulle det ge en maximal uppmätt spänningsförändring (när 
matningsspänningen är 1V)5 på ca 8,6 µV det vill säga en spänningsförändring 
på 1µV motsvarar en tryckförändring på ca 26 bar. Det betyder att lock-in-

                                                 
4 Finns inkluderad i appendix VI 
5 1V är den maximala amplituden som lock-in förstärkarensom används kan mata kretsen med. 
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förstärkaren måste kunna läsa av en signalskillnad på 80 nV för att nå de 
uppställda målen. 
 
I figur 8 kan man se det linjära sambandet mellan tryck och spänning för (den 
ideala) bryggan. 
 

 

 
Om trådarna kortas av till ca 2 cm (mot nuvarande ca 30 cm) och motstånden i 
bryggan modifieras fås starkare signal för givet tryck. För en brygga med 
resistanser R1=R2= 11.9 Ω och R3=R4= 12.1 Ω, fås kurvan i figur 9 

Figur 8: Den teoretiska spänningsförändringen motsvarande en given tryckförändring 
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Signalen blir då mer än 10 gånger så kraftig som med nuvarande konstruktion. 
 
 

4.4 Kalibrering 
 
En grov kalibrering kunde göras innan testriggens trådar gick av. Den utfördes 
genom att spåret fick befinna sig i mitten av det tillgängliga utrymmet i 
tryckkammaren. Sedan höjdes trycket till 50 bar. Genom att sedan släppa 
trycket mycket snabbt kan en tydlig signal uppmätas. Denna signal kan 
användas för kalibrering 
 
Kurvan visar att en tryckförändring på 50 bar motsvarar 1.3 mikrovolt. Det 
betyder att en mikrovolt svarar mot 38.5 bar. 
 

Figur 9: Signal från Wheatstonebrygga med kortare manganintrådar 
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Figur 10 visar att upplösningen är ca 0.2 mikrovolt, svarande mot 7.7 bar. 

4.5 Balansering av mätbrygga 
 
Eftersom det i praktiken är omöjligt att totalt balansera bryggan kommer det 
alltid finnas en viss förskjutning av den uppmätta spänningen (det är i 
praktiken svårt att hålla mer än 0.05Ω noggrannhet hos referensmotstånden). 
Detta kan innebära vissa problem när man ska mäta med den lock-in-
förstärkare som finns tillgänglig på maskinelement6. Även om det inte helt och 
fullt går att balansera bryggan går det att nå värden som är bättre än 0.01Ω med 
hjälp av ett referensmotstånd och ett antal potentiometrar kopplade parallellt. 
Genom att koppla potentiometrarna parallellt med motståndet kan man ganska 
enkelt uppnå önskad känslighet i ett önskat resistansintervall med hjälp av 
standardkomponenter (se appendix VII). Trots att obalansen i bryggan är 
oönskad är den ett krav för att mäta negativa resistansförändringar. Detta har 
att göra med att Lock-in-förstärkaren mäter spänningens magnitud utan att ta 
hänsyn till tecknet. Det vill säga en negativ resistansförändring ger en positiv 
spänningsökning för en balanserad brygga. Om bryggan har en obalans 
avhjälps det problemet då spänningen sjunker vid negativa 
resistansförändringar. Detta klargörs7. i figur 11 
 

                                                 
6 Se mer i avsnittet om mätning med lock-in förstärkare 
7 Eftersom en negativ resistansförändring tolkas som ett negativt tryck har x-axeln tryck som enhet 

Figur 10: Kalibreringskurva för tidiga mätningar. Kurvan visar att en tryckförändring på 50 bar ger upphov 
till en spänningsförändring på 1.3 mikrovolt 
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4.6 Mätning med lock-in-förstärkare 
 
Handhavandet av förstärkaren är okomplicerat men att få till rätt inställningar 
är inte helt trivialt, då manualen lämnar övrigt att önska. Det är för det första 
svårt att veta vilken inställning som visar signalstyrkan. Detta står inte listat i 
någon tabell utan måste hittas i löptext. Detta är variablerna R och mag. Det är 
heller inte helt klart hur inställningar ska göras för att påverka en bestämd 
parameter då de parametrar som nämns i manualen inte är de parametrar som 
är vanliga när man normalt pratar om Wheatstonebryggan. 
 
Framförallt tre inställningar är viktiga: 
 

• Maximum input limit 
• Full scale sensitivity 
• Time constant 

 
Maximum input limit berättar hur stor signal instrumentet klarar av att läsa av 
innan overflow, överbelastning, inträffar. 
 
Full scale sensitivity bestämmer upplösningen för signalen. Om full scale 
sensitivity är exempelvis 100mV klarar instrumentet att lagra en signal på 
300mV innan overflow inträffar. 
 
Time konstant sätter tidskonstanten i det lågpassfilter som lock-in-förstärkaren 
använder. 

Figur 11: Om Wheatstonebryggan är obalanserad kan lock-in förstärkaren mäta tryck lägre än referenstrycket 
(negativa resistansförändringar) 
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Genom att manipulera dessa inställningar kan önskad upplösning och filtrering 
nås för att få en klar signal. Grundiden är att ha så låg filtrering dvs så liten 
tidskonstant som möjligt och att Maximum input limit och full scale sensitivity 
ska vara så små som möjligt. 
 
 

4.7 Tryckfördelning 
De mätningar som utförts har gjorts på en RSA/FF för 400 bar 
kolvstångstätning från Sealpool. Den har en profil liknande den som kan ses i 
figur 12 
 

 

 
Den inmonterade tätningen och stödringen ger en tydlig signal när kolvstången 
rör sig ut ur tryckkammaren men bara en linjär övergång mellan två 
trycknivåer då kolvstången rör sig in i tryckkammaren. 
 
Rådata från mätning på tätningen ses i figur 13. 
 

Figur 12: Skiss av inmonterad tätning. Deformation av tätningen ger ett tryck mot kolvstången. 
Trycket varierar med kolvstångshastighet och cylindertryck, samt initialtryck vid montering 



Resultat 23 

 

 
De data som finns i figur 13 är inte direkt användbara, de måste behandlas för 
att kunna användas för teoretiska förutsägelser. Bland annat måste de olika 
rörelseriktningarna separeras och positioner med flera tryckvärden måste 
medelvärdesbildas. 
 
Då vibrationer förekommer i riggen kan tätningen ibland vibrera vilket 
resulterar i att mätkurvan blir olinjär. Samtidigt är värdena för det intressanta 
området med tätningstrycket få. Detta gör att en medelvärdesbild måste skapas. 
Dessutom måste trycket normeras för att ge en lättolkad bild av 
tryckfördelningen. Positionen kan uppskattas med en nogrannhet på 0.01 mm 
vilket svarar mot de krav som är ställda. 

Figur 13: Rådata från mätning med manganingivarrigg. Den översta grafen visar variationer i spänning 
(tryck). Den mellersta grafen visar positionen och den nedre grafen är spänning (tryck) mot position. 
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Tryckkurvor vid inslag visar bara en övergång mellan två trycknivåer inuti och 
utanför tryckkammaren. 
 
 

4.8 Filmtjocklek  
 
Kurvan från figur 14 och ekv 2 används tillsammans med följande antaganden 
 
Viskositet η för oljan är 0.36 Ns/m2 från tabell i [5] (värde för smörjolja) 
Maximala gradienten uppskattas till 1500bar/cm 
Kolvstångens hastighet är 0,009m/s 
 
Med ovanstående data fås följande maximal spalthöjd 
 

m
cmbarms

msNhm µ44.0
/15009

009.036.08
2 =









⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅
⋅⋅

=  

 
I en tidig mätning kördes utrustningen på ännu lägre hastighet kurvan kan ses i 
figur 15 
 

Figur 14: Mätning av tryckprofilen. Mätningen visar hela tätningens kontaktyta. Data i figuren 
är filtrerad för att få bort brus Figuren visar att det maximala trycket är ca 180 bar och att 
trycket är lägre inuti tryckkammaren än utanför Hastigheten var 0.009 m/s. 
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För den tryckfördelningen blir den maximala spalthöjden 
 

m
cmbarms

msNhm µ21.0
/17799

0024.036.08
2 =









⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅
⋅⋅

=  

 
 

4.9 Topometermätning 
 
För att kunna avgöra hur mycket den limmade ytan avviker från metallytan 
mättes området upp i en 3dtopometer av typ WYKO 1100 (tillverkare Veeco). 
Även limspårets bredd kontrollerades med 3dtopometern. 
 
 
Ytmätning –lim 
 
Mätning på den limmade ytan med WYKO gav resultatet i figur 16 
 

Figur 15: Tryckfördelning vid extremt låg hastighet (0.0024 m/s) 
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Ytmätning -metall 
 
Metallytan på kolvstången mättes även den i WYCO, resultatet syns i figur 17 

 

 
Om man jämför lim och metallyta ser man att limytan är mycket ojämnare än 
metallen. Detta syns tydligt om man gör en 3dbild av ett område där både 
metall och limyta syns. Detta kan ses i figur 18. 
 

Figur 16: 3dtopometermätning av den limmade ytan. 

Figur 17: 3dtopometermätning av metallytan på kolvstången. 
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Figur 18 visar tydligt att den limmade ytan är upphöjd från metallytan. För att 
enklare få en uppfattning om hur stor upphöjningen är tas ett snitt ut av spåret. 
 

 

 
Slutligen för att tydligt kunna se spårbredden tas en toppvy av spåret i figur 20 
 

Figur 18: 3d bild av limspår i kolvstång 

Figur 19: 2d topografi för ett snitt från limspåret. 
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4.10 Förskjutning av resistans 
 
Efter en tids användning börjar referenstrådarnas resistans att förskjutas. 
Förskjutningen sker varje gång tätningen passerar trådarna och är så stor att 
den omöjligt kan ha skapats av tryckförändringar. Förskjutningen gav upphov 
till spänningsändringar på över 20 mikrovolt. En del av denna drift kan ses i 
figur 21. 

 

Figur 20: Toppvy av limspåret. Här syns tydligt att bredden är 0.5 mm 

Figur 21: Bild av drift 
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5 Diskussion 
 

5.1 Förbättring av testrigg 
 
Begränsande faktorer är i första hand de manganintrådar som används. 
Trådarnas längd är direkt avgörande för signalstyrkan och för signal/brus 
förhållandet. Trådarna är också svåra att montera samt väldigt ömtåliga.  
 
För att förbättra signalstyrkan ska man använda kortare trådar. Detta ger klart 
högre signalstyrkor. Bruset kommer troligtvis vara av samma magnitud som i 
nuvarande konstruktion. Kortare trådar skulle innebära att kraven på de 
referensmotstånd som används skulle öka. Detta är inget större problem då det 
skulle gå lätt att konstruera sådana motstånd med hjälp av potentiometrar. 
 
Det är i nuläget väldigt invecklat att byta tätning i tryckkammaren. Dels måste 
man skruva upp 16 skruvar som håller fast gaveln på tryckkammaren och dels 
måste en hel del våld brukas för att få in och ur den tätning man ska testa med 
risk för skador på vitala delar av den nämnda tätningen. En 
konstruktionsändring som snabbar upp bytet av tätning är nödvändig för att 
riggen ska bli riktigt användbar. 
 

5.2 Förbättring av mätprogram 
 
Som mätprogrammet nu är konstruerat tar det kontinuerligt data från lock-in-
förstärkaren via ett VISA-protokoll. Detta skulle kunna snabbas upp genom att 
buffra de mätpunkter som önskas i Lock-in-förstärkaren och sedan hämta dem 
vid behov. Denna ändring skulle ge flera mätpunkter i den intressanta 
regionen. 
 
Mät/styr programmet bör ändras så att det sparar två filer. En för vardera 
rörelseriktningen. Även frekvens, samplingsintervall och hastighet bör ges i 
programmet direkt så att beräkningar inte behöver göras i efterhand för att få 
fram de kvantiteterna 
 

5.3 Kvalitativa förutsägelser 
 
Smörjfilmstjockleken är enligt den tryckfördelning som mätts upp 0.9-1.7 µm. 
Detta är inte ett säkerställt resultat då tryckfördelningskurvorna inte är helt 
trovärdiga och en del av de variabler som använts uppskattats grovt och vissa 
tagits från tabell. Då hastigheten hos tätningen varit låg (storleksordning 
<1cm/sekund) kan inte invers smörjningsteori användas med goda resultat 
enligt [2]. Det faktum att bara en rörelseriktning ger tydligt resultat är en 
fingervisning om att det är någon annan faktor än tryckfördelningen från 
tätningen som mäts. En trolig orsak är att det är den stödring som sitter med 
tätningen som ligger an mot kolvstången och utövar skjuvkrafter på limytan. 
Om tätningen deformeras olika i olika riktningar kan det betyda att stödringen 
ligger an olika mot ytan, därmed bildas ingen skjuvkraft vid inslaget. Mest 
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troligt är det skjuvkrafter som orsakar dels driften men också att tråden 
fortfarande går av efter en månad. Med bättre slipning av kolvstång och limyta 
kan förskjutning av resistans reduceras och trådbrott förhindras. 
 

 

 
Med hjälp av den kraftgivare som finns monterad i riggen kan man göra 
jämförelser mellan förutsägelser för friktionskoefficienten och den kraft som 
påverkar kolvstången. Under de försök som hittills har gjorts har kraftgivaren 
inte varit inkopplad. 
 
 

5.4 Jämförelser 
 
Inga kvalitativa jämförelser kan i nuläget göras avseende tryckfördelningen 
eftersom mätningarna inte är tillförlitliga. 
 

Figur 21: Deformation av tätningen då kolvstången rör sig inåt ger upphov till en förskjutning 
av stödringen. Detta ger upphov till kontakt mellan stödring och limyta, vilket i sin tur ger 
upphov till kraftiga skjuvkrafter 
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6 Slutsatser 
 
Mätmetoden är ännu inte robust och klarar inte långa testkörningar. 
 
Mätmetoden ger i nuläget resultat som inte är trovärdiga. Brusnivån i 
mätningarna är hög och det sker en drift av manganintrådarnas resistans. 
Driften härstammar troligen från att limmet utsätts för skjuvspänningar som 
gör att tråden töjs ut och slutligen brister. Därmed har projektet ännu inte nått 
målet avseende en robust testutrustning och metod för att mäta 
tryckfördelning. 
 
Mål för upplösning är ännu inte uppfyllda. Trots att en lock-in-förstärkare 
används är brusnivån för hög med nuvarande kolvstångsdesign. För att 
förbättra signalstyrkan bör manganintrådarna vara så korta som möjligt för att 
maximera signal/brus ration, helst samma längd som spåret (1 cm). Signalen 
kan då bli mer än 10 gånger starkare än nuvarande konfiguration. 
 
Lock-in-förstärkaren måste mäta över båda de tillgängliga inportarna, för att 
därmed öka signalstyrkan. 
 
För att överhuvudtaget kunna verifiera de mätningar som gjorts måste 
ytfinheten hos limytan förbättras. I nuläget har lim och metall helt skilda 
topografier. 
 
Ett separat hydraulsystem krävs för att hålla konstant tryck i tryckkammaren. 
 
Tryckgivarlim EB310 bör användas för applicering av manganintrådar. 
Härdningen av limmet ska ske under en tidsperiod längre än fem timmar och 
vid en temperatur inte högre än 110°C 
 
Omkonstruktion krävs för att förenkla byte av tätning. 
 
Data för frekvens, samplingsintervall och hastighet ska ges i mätprogrammet. 
 
Data för tryckfördelningen från kolvstångens olika rörelseriktningar ska sparas 
i separata filer 
 
För att öka upplösningen ska data buffras i lock-in-förstärkaren. Fler 
mätpunkter kan då samplas under den tid som tätningen är i kontakt med 
limytan. 
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8 Appendix I 
 
Piezoresistiv effekt i metaller 
 
En metalltråd känner av yttre krafter och ändrar då sin resistans. En metalltråds 
resistans beror av tre faktorer 
 
• Trådens dimensioner 
 
• Trådens resistivitet 
 
• Trådens temperatur 
 
Allmänt gäller att om trådens radie är stor minskar resistansen och om tråden 
är lång ökar resistansen. Höjd temperatur svarar mot sämre ledningsförmåga. 
Ändringar i resistivitet är minimala för en metall med avseende på yttre krafter, 
tvärtemot en halvledare där resistivitetsförändring är den dominerande faktorn. 
För att tydliggöra detta kan man studera ekvationen för en metalltråds 
resistans. 
 

A
lR ρ=     (AI.1) 

 
ρ, trådens resistivitet 
l, trådens längd 
A, trådens tvärsnittsarea 

 
Dimensionen för resistivitet är Ωm. Om man vill veta hur stor 
resistansförändringen kommer bli måste man veta vad som inducerar 
förändring i de olika storheterna 
 
• förändring av ρ - piezoresistiva effekten 
• förändring av A - poissons ratio 
• förändring av l - dragspänningar 
 
 
Piezoresitivitet 
 

_
l
l

p
∂

=
∂ α
ρ
ρ

   (AI.2) 

 
αp, piezoresistivitetskoefficienten för materialet 

 
Konstanten αp avgör hur stor del av resistansförändringen i ett material som 
härrör från rent piezoresistiva förändringar. Effekten är liten för metaller men 
dominant för halvledande material. 
 
 
Poissons ratio 
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Poissons ratio är förhållandet mellan drag och normalspänningar 
 
 
Temperaturberoende 
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∂

ραρ
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   (AI.4) 

 
T, T0, temperatur 
∆θ, temperaturförändring 
αr, temperaturkoefficienten för resistansförändring 
ρ0, resistivietskonstanten vid temperatur T0 

 
 
Termisk expansion 
 

θα ∆=
∂

El
l     (AI.5) 

 
αE, värmeutvidgningskoefficienten 

 
 
Effekter 
 
Om vi skriver om resistansen som beroende av diametern x istället för 
tvärsnittsarean A (detta är således bara giltigt för en cylinderformad tråd). Och 
vi förutsätter också att alla normalspänningar är radiala. 
 

2

4
x

lR
⋅
⋅
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π
ρ

    (AI.6) 

 
För att få reda på den totala resistansförändringen måste man se på alla bidrag 
från alla effekter och superpositionera dem. 
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De olika termerna blir 
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Eftersom normalspänningarna det intressanta så k försöker vi skriva om 
resultatet uttryckt i förändringar av x. med hjälp av AI.2 och AI.3 
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Totala resistansförändringen blir då 
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Uttrycket är helt temperaturoberoende. Eftersom det kan vara svårt att hålla 
temperaturen konstant är det ide att ta med temperaturberoendet. 
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9 Appendix II  
 
Följande information är hämtat från ett projektarbete inom ramen för kursen 
MTM018, Hydraulik II, våren 2003. Projektarbetet utfördes av Jens Carlevi, 
Pär Marklund och Joel Tjärnberg. Vissa kompletteringar av informationen har 
gjorts. 
 
 
DAC kort 
 
National instruments NI-6024E. 
 
 
Kontrollbox 
 
National instruments SC2345 
 
 
Styrning av elmotor 
 
Den hydraulpump som driver styrningscylindern drivs i sin tur av en elektrisk 
motor. För kontroll av elmotorn används en kontaktor som drivs av ett 
crouzetrelä av halvledartyp, med lämpliga egenskaper när man vill använda 
små styrströmmar. Kontaktorn drivs av en likspänning på 24 volt. Denna 
alstras av en transformator som är monterad i det apparatskåp där den mesta av 
styrelektroniken sitter monterad. 
 
 
Avlastningsventil 
 
Ett Crouzetrelä används även för kontroll av den avlastningsventil som reglerar 
trycket i den hydrauliska kretsen. Ventilen drivs av en likspänning på 24 volt. 
Vissa av de givare som sitter monterade på riggen drivs också med 24 volt 
likspänning men dessa har en separat transformator. 
 
 
Lägesgivare 
 
Lägesgivaren är en enkel potentiometer som drivs med 24 volt likspänning. De 
moduler som används för analoga insignaler klarar maximalt ±10V. På grund 
av detta begränsas spänningen från lägesgivaren med hjälp av en 
differensbrygga bestående av två paralellkolpplade 100 ohm resistorer i serie 
med ytterligare en likadan resistor, där spänningen mäts över de 
parallellkopplade resistorerna. 
 
 
 
 
 
Riktningsventil 
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Styrcylinderns hastighet och rörelseriktning styrs av en servoassisterad 
riktningsventil. Denna drivs av 24V likspänning och rörelsen styrs direkt från 
mätkortet. Ärvärdet hos ventilen ges också. Styrspänningen skall ligga mellan -
10 och +10 volt. 
 
 
Mät/styr moduler 
 
På det mätkort som sitter i apparatskåpet kan olika moduler kopplas in för 
analog och digital input och output. De moduler som just nu sitter monterade 
är 
 
2xDO01, används för att ge styrström till de Crouzetrelän som sitter i 
apparatskåpet. 
 
1xFT01, används för att styra riktningsventilen. 
 
1xSG03 som är en resistansbrygga används för kraftmätning (ej inkopplad) 
 
3xAI03 används för lägesgivare och tryckgivare för styrcylindern. 
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10 Appendix III 
 
För att styra mätriggen och sammanställa data från lock-in-förstärkaren har ett 
program skrivits i LabVIEW. 
 

 

 
Programmet ger möjlighet att få ut tryckfördelningen som en ASCII-fil. 
Kommunikation sker med ett NI6024 kort och ett VISA protokoll. NI6024 
kortet används för kontroll av hydraulcylinder och sampling av lägesgivaren. 
Den kraftgivare som ännu inte är inkopplad samplas också med NI6024 kortet. 
VISA används för kommunikation med Lock-in-förstärkaren. 
 
Som programmet nu är konstruerat är samplingstiden beroende av hur snabbt 
VISA överföringen sker. Just nu är baud rate8 satt till 9600 som är standard. En 
ändring av programmets anrop till Lock-in-förstärkaren går att göra med hjälp 
av ändrade kommandon och en viss arkitekturskillnad. 
 
Programmet ger spänningen som ligger över Wheatstonebryggan i µV och 
positionen som lägesgivaren anger i V. En tredje graf visar styrventilens 
börvärde i V. I programmet dras börvärdet ifrån rådata från lägesgivaren då det 
visat sig att data påverkas med exakt det värde som ges av börvärdet. 

                                                 
8 Baud rate= dataöverföringshastighet 

Figur A.VI1: Interface för det LabVIEWprogram som används för mätning styrning av testriggen 
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11 Appendix IV 
 
En lock-in-förstärkare använder sig av en referens för att detektera små 
signaler. Det går till på följande sätt. 
 
Två signaler har given amplitud fas och frekvens. Om de multipliceras fås 
följande resulterande signal 
 

))(cos(())(cos((5.0)sin()sin()( 2121212211 θωωθωωθωωφ ++−+−⋅=+⋅= ttVVtVtVt
 
 

 

 
Då lock-in-förstärkaren arbetar låser den fasen mellan de två signalerna så att θ 
blir känd.  På förhand är också V1 och ω1 kända från referensen. Om insignalen 
har samma frekvens som referensen kommer signalen att förskjutas. Om 
däremot frekvensen är skild från referensfrekvensen kommer den resulterande 
signalen vara symmetrisk runt noll. 
 

Figur A.II1: Multiplikation av två sinuskurvor med samma frekvens ger en förskjutning från noll 
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Figur A.II2: Multiplikation av två sinuskurvor med olika frekvens ger en kurva som är symmetrisk runt noll 
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12 Appendix V 
 

 

 
 
Spänningsdelning 
 
Om strömmen I flyter genom två seriekopplade resistorer Rq och Rv är 
spänningen över de båda resistorerna  
 

)( RvRqIV +=  
 
Spänningen över resistorn Rq är  
 

RqIVq ⋅=  
 
Detta ger att spänningen Vq uttryckt i V blir 
 

V
RvRq

RqVq
)( +

=  

 
 
Överföringsfunktion 
 
 Antag att följande gäller för kretsen i figur A.IV1 
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Figur A.IV1: Wheatstonebrygga 
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13 Appendix VI 

 

 

Figur A.VIII1: Härdningstid för tryckgivarlimmet EB310. Tänkvärt är att det är 
temperaturen i limmet som plottats,  inte ugnstemperaturen. 
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14 Appendix VII 
 
För att få ett motstånd som går justera inom ett visst intervall kan man använda 
potentiometrar. Om de kopplas parallellt med ett referensmotstånd kan man 
med hjälp av enkla beräkningar få en ny potentiometer som kan justeras 
mycket noggrannare. 
 
Om den önskade potentiometern ska ha ett motstånd på x ohm och kunna 
skifta dx ohm upp eller ner samt man har tillgång till en potentiometer som kan 
anta värdena –dy till dy.  Referensmotståndet som potentiometern kopplas 
parallellt med är R. 
 
Detta sammantaget ger ett ekvationssystem 
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Som kan lösas med för att få fram lämpliga värden på resistenser. Beroende på 
hur många designparametrar som är kända kan båda ekvationerna eller bara en 
av dem användas för att bestämma R och/eller de andra givna parametrarna. 
 
Om man tittar på hur den totala resistansen beror av potentiometerns värde är 
det inget linjärt samband. Detta gör att toleransen för den totala resistansen kan 
fås mycket bättre än potentiometerns tolerans. 
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Figur A.I1: Totala resistansen för en resistor och potentiometer som är parallellkopplade. X-axeln 
visar potentiometerns resistans i multiplar av resistorns. Genom att välja rätt Resistor kan en mycket 
bra tolerans för den totala resistansen nås. 




