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Abstract

Design och optimering av lagertätning

Design and optimization of bearing seal

Fredrik Bergkvist & Terje Ljunggren

ABB Motors and Generators manufacture large AC machines with oil lubricated plain
bearings. The machines have occasional problems with oil leakage from the bearings. a
problem that ABB wants to be solved. 

In this thesis the cause of this leakage were investigated, with focus on the bearing
seals.

The purpose of this work was also to suggest amndments for preventing this
problem. , and to suggest improvements that can prevent this. The first step was to
do a literature survey of earlier work on this problem, study the theory of
hydrodynamic bearings and different types of seals and their properties. Several
experiments and pressure measurements were performed on machines in operation.
The results were then analyzed to identify the causes of leakage and to confirm/or
eliminate the hypotheses that had been stablished in the earlier stage of this work.
Finally, recommendations for problem management was proposed. New designs were
also developed based on the experimental findings, interviews with the technicians in
the company, and observations on the manufacturing and repairing procedures made
during this work.

The experimental and analytical results suggests that the current design of the bearing
systmem is sensitive to oil leakage. It has been discovered that pressure is the most
relevant parameter, while several other parameters also contribute to the problem. 

Keywords: Oil leakage , labyrinth seal , hydrodynamic journal bearings , seal , contact
seal , non-contact seal
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I 
 

Sammanfattning 
ABB Motors and Generators tillverkar stora växelströmsmaskiner, både motorer och 
generatorer, där rotorn är lagrad med oljesmorda glidlager. ABB har under lång tid haft 
sporadiska problem med oljeläckage från maskinernas lager och vill komma tillrätta 
med problemet. I detta examensarbete har orsakerna till detta läckage undersökts med 
fokus på lagrens tätningar, för att ABB i framtiden ska kunna minska eller helt och 
hållet eliminera läckageproblemet.  

Målet med arbetet och denna rapport var att undersöka de bakomliggande orsakerna till 
att oljeläckage uppstår när maskinerna är i drift, samt att föreslå förbättringar som kan 
förhindra detta. Det första steget var att göra en litteraturstudie i hur hydrodynamiska 
glidlager fungerar samt att grundligt studera olika tätningstyper och deras egenskaper. 
Rapporten innehåller flertalet experiment och tryckmätningar som utförts på maskiner i 
drift, och reflektioner/analyser av resultaten från dessa mätningar. Slutligen har 
rekommendationer för problemhanteringen samt nya konstruktionslösningar tagits fram, 
baserat på de fakta som samlats in från litteratur, experiment, intervjuer och 
observationer under arbetet. 

Resultatet av rapporten är en bekräftelse på problematiken då det visar sig att den 
nuvarande konstruktionen är känslig. Vidare har det konstaterats att trycket är den mest 
relevanta parametern för att undvika läckage, men att flera parametrar bidrar. Ett flertal 
lösningsförslag har lämnats tillsammans med rekommendationer för införande. 
 

Nyckelord: Oljeläckage, labyrinttätning, hydrodynamiska glidlager, tätning, 
kontakttätning, beröringsfri tätning 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 
maskinteknik vid Uppsala Universitet. Syftet med examensarbetet är att hitta 
bakomliggande orsaker till att ABB:s glidlager läcker olja, samt att ta fram 
konstruktionsförslag som kan förhindra detta problem. 

Rapporten innehåller en teoridel som behandlar glidlager och tätningar, en huvuddel där 
utförda experiment och konstruktionsförslag beskrivs, samt en avslutande del där en 
diskussion förs kring de resultat och koncept som tagits fram. 

 

Handledare är Linus Granström, mekanisk orderkonstruktör på ABB Discrete 
Automation and Motion - Motors and Generators. 

Ämnesgranskare är Hugo Nguyen, universitetslektor i maskinteknik, inriktning mot 
produktutveckling vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik. 

Examinator är Lars Degerman, universitetsadjunkt vid institutionen för 
teknikvetenskaper, Industriell teknik. 

 

Vi vill även tacka Jan Carlsson och övriga av provrumspersonalen som stått ut med oss 
och hjälpt oss under våra experiment och mätningar. 
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Nomenklatur 
Beteckningar 

Symbol  Beskrivning 

Pa   Pascal, tryck 

m    Massa 

MW   Mega Watt 

MVA   Megavolt Ampere 

V   Volt 

kV   kiloVolt 

rpm   Revolutions per minute - varv per minut 

Förkortningar 

D-sida   Drive sida på maskin 

ND-sida  Nondrive sida på maskin 
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
ABB Ltd är en multinationell verkstadskoncern som inriktar sig på elkraft och 
automationsteknik. Bolaget verkar i ungefär 100 länder, har globalt 150 000 anställda 
och omsätter 40 miljarder USD. I Sverige har ABB ungefär 9000 anställda och en 
omsättning på 5,5 miljarder USD, varav 85 % är export. ABB är uppdelat i fem 
divisioner: 

● Power Products 
● Power System 
● Discrete Automation and Motion 
● Low Voltage Products 
● Process Automation 

Examensarbetet har genomförts på ABB Discrete Automation and Motion - Motors and 
Generators (DMMG) i Västerås. ABB Motors and Generators tillverkar 
växelströmsmaskiner, både motorer och generatorer i sex olika storlekar: 710, 800, 900, 
1000, 1120 och 1250. Storlekarna syftar på maskinernas axelhöjd, dvs. avstånd från 
fotplattornas undersida till centrum på rotoraxeln. Maskinernas axeldiameter varierar 
mellan 200-400 mm och varvtalet vid drift mellan 1000-1800 rpm. Maskinerna 
levereras i effekter från 3 till 70 MVA för generatorer och från 3 till 60 MW för motorer 
och för spänningar från 3 till 15 kV. Generatorerna används i gas- och 
ångturbinkraftverk. Motorerna används för att driva raffinaderier och kompressorer 
samt fläktar och pumpar. Man utvecklar och tillverkar också maskiner för mycket höga 
spänningar för direktinkoppling på elnätet i spänningar upp till 150 kV. I Västerås har 
man på Motors and Generators knappt 400 anställda i en fabrik på 20 000 m2

1.2 Produktbeskrivning 

. [1] 

Maskinerna skiljer sig i konstruktion mellan de olika storlekarna. Konstruktionsmässigt 
kan man dela in de sex storlekarna i två grupper där maskinerna är uppbyggda enligt 
varsitt koncept för respektive grupp.  

De största skillnaderna mellan de två koncepten är att två olika sorters lager och 
tätningar används, maskinstommens och matarhusets konstruktion samt hur luftgapet 
mellan rotor och stator justeras. I Figur 1 nedan syns skillnaden mellan de två olika 
koncepten, den högra maskinen är en AMS 1250 och den vänstra en AMS 900. 
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Figur 1 AMS 900 och 1250 

1.2.1 AMS 710, 800 och 900 
De tre mindre maskinstorlekarna är uppbyggda med en solid maskinstomme som köps 
in från en underleverantör. Stommens utseende kan beskrivas som en fyrkantig låda 
utan tak med två stora cirkulära hål i kortsidan galvar, där rotorns lagring monteras. I 
detta koncept monteras lagren på ett separat lagerstöd som sedan monteras i stommen. 
Lagret och rotorn blir i och med detta fixerat i stommen utan möjlighet att justeras i 
höjd eller sidled. Luftgapet ställs därför in genom att justera statorn i höjd- och sidled i 
maskinstommen, så att statorn fixeras koncentriskt i förhållande till rotorn.  
Lagren som används på dessa maskinstorlekar köps i huvudsak in från lagertillverkaren 
Renk. Lagerhusets konstruktion, samt lagrets tätningar skiljer sig från de som används 
på de större maskinstorlekarna. Här används, till skillnad från de stora maskinerna, 
flytande labyrinttätningar som under drift har kontakt med rotoraxeln.  
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Figur 2 Genomskärning av en AMS 1120 

1.2.2 AMS 1000, 1120, 1250  
De tre större maskinstorlekarna är uppbyggda med en maskinstomme som består av en 
bottenplåt, två sidoplåtar, två lagerstödsplåtar samt åtta fotplattor som monteras och 
svetsas ihop i den egna verksamheten. Under detta montage monteras statorn i 
maskinstommen och blir helt fixerad mot stommen. Vid luftgapsinställning justeras 
därför rotorns läge genom att lagerhuset skjuts i höjd- och sidled så att rotorns polplattor 
hamnar koncentriskt i förhållande till statorn. Lagerhusen och deras tätningar är 
utvecklade av ABB Motors and Generators själva men tillverkas hos Leinovalu. 
Tätningarna, som monteras på båda sidor av lagerhuset är av typen kontaktfri 
labyrinttätning. 
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Figur 3 Rotorn till en AMS 900 

1.2.3 Rotor 
Rotorämnet köps in och finbearbetas i den egna verkstaden. Detaljkonstruktion på 
rotorn utförs av den mekaniska konstruktören och varierar från order till order. 
Lagerytans bredd och diameter, utformning på fläns och oljeavkastarspårens storlek och 
placering är bara några av de parametrar som kan variera.  
Rotorns utseende är inte heller identiskt på ND respektive D-sidan på en och samma 
rotor. På D-sidan finns det normalt uppstickande flänsar som avgränsar lagerbanan. 
Flänsarna har också en viktig funktion som “oljeavkastare”. Den olja som trycks ut 
mellan lagerskål och rotorns lageryta skall klättra upp på flänsen och kastas av upp i 
taket på lagerhuset.  
På ND-sidan sköts oljeavkastningen ibland av ett oljeavkastarspår istället för flänsar, då 
flänsar kan försvåra montering av lagerhuset. 
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Figur 4 Schematisk bild över kylluftflödet 

 
Rotorerna har normalt två fläktar monterade på var sida (innanför lagerbanan). Deras 
uppgift är att skapa ett luftflöde inuti maskinen för att möjliggöra luftkylning. I 
undantagsfall saknar rotorerna fläktvingar då luftkylningen sköts av fläktar på kylaren. 
Fläktarnas vingar vinklas så att de suger luft från maskinens båda kortsidor som 
strömmar in mellan rotor och stator där den högsta temperaturen nås. Luften flödar 
sedan upp genom statorkärnans luftkanaler, in i kylaren som monteras ovanpå maskinen 
och ned vid maskinens kortsidor igen. Detta flöde skapar ett lokalt undertryck på den 
sida av rotorns fläktar som luften sugs ifrån, vilket olyckligt nog är där lagerhusets 
insida befinner sig. 

För att säkerställa att detta undertryck inte skapar ett oljeläckage monteras så kallade 
spärrluftkåpor som är tänkta att utjämna detta undertryck så att normalt atmosfärstryck 
råder intill lagerhusets insida, där labyrinttätningen monteras. Spärrluftkåpans 
utformning och funktion förklaras noggrannare i rapportens teoridel. 
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1.2.4 Lagring 
Samtliga maskiner lagras med hydrodynamiska glidlager som köps in i två helt skilda 
konstruktioner. Lagren som används på de tre mindre maskinstorlekarna köps in från 
lagertillverkaren Renk, och de tre större maskinstorlekarna använder egenutvecklade 
lager som tillverkas hos en annan underleverantör.  
De egenutvecklade lagren används också på ett fåtal av de mindre maskinerna (för att 
uppfylla specifika kundkrav) och på samtliga maskiner av de tre större storlekarna.  

Alla maskiner som tillverkas genomgår innan leverans ett längre prov där en rad tester 
genomförs. Ett problem som kontinuerligt återkommit vid provkörning under många år 
är oljeläckage från maskinens lager. Oljeläckaget uppkommer även hos kund efter 
installation och igångkörning. 
Figur 5 nedan är en snittritning på ABB:s egenutvecklade lager och dess tätningar. 
 

 
Figur 5 Ritning över ett ABB lager 
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Figur 6 Foto på monterad lagerskål, spärrluftskåpa och tätningar 
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1.2.5 Labyrinttätning  
I ABB:s egenutvecklade lager monteras två labyrinttätningar i aluminium, en på var 
sida av lagerhuset, för att förhindra oljeläckage. Tätningen monteras i lagerhuset med ett 
diametralt spel på 0.2-0.394 mm mot rotoraxeln, variationen beror på de toleranser som 
finns i tillverkningsunderlagen för tätning och rotoraxel. Tätningen är uppbyggd enligt 
Figur 7 nedan, där den yta som placeras mot axeln består av smala tänder med tre 
millimeters avstånd. Denna konstruktion har två egenskaper som gör den användbar i 
dessa maskiner: Kaviteterna mellan tänderna förhindrar oljedimma från att läcka ut från 
lagret genom kondensering. Tändernas utformning och material minskar också risken 
för att rotoraxeln tar skada vid kontakt med tätningen, då tätningens tänder istället 
deformeras.  

 
Figur 7 Ritning över en labyrinttätning 
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1.2.6 Spärrluftskåpa 
Spärrluftkåpan har som uppgift att jämna ut det undertryck som uppstår från den 
kylfläkt som är monterad på rotoraxeln precis intill lagerhusets insida. Kåpan monteras 
direkt mot lagerhuset med ett spel mellan axel och kåpa på 1,2–1,6 mm diametralt. På 
spärrluftkåpan monteras sedan slangar som i andra änden monteras mot ett luftfilter på 
utsidan av maskinen där atmosfäriskt tryck råder. Tanken är att det genom dessa filter 
och slangar skall tryckutjämnas så att det på spärrluftkåpans insida också är 
atmosfäriskt lufttryck. Utan spärrluftkåpan skulle ett undertryck råda utanför lagret på 
maskinens insida vilket skulle kunna orsaka oljeläckage in i maskinen genom att 
undertrycket skulle “suga ut” olja ifrån lagret. 

 

 
Figur 8 Ritning över spärrluftskåpa 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Tidigare tätningskonstruktion 
Den labyrinttätning som används i ABB:s lager konstruerades och infördes år 2002. 
Denna kontaktfria tätningstyp ersatte då en flytande kontakttätning. Anledningen till 
detta byte var att man upptäckt att maskiner som varit i drift hos kund under några år 
börjat få problem med slitage på rotoraxelns yta där kontakttätningen legat emot. Efter 
att flertalet maskiner rapporterats ha samma problem gjordes undersökningar för att ta 
reda på orsaken till detta slitage. Man kom aldrig fram till ett slutgiltigt svar och den 
lösningen blev i slutändan att konstruera om tätningen till den beröringsfria 
labyrinttätning som idag används. 

1.3.2 Tidigare försök med Luleå tekniska högskola 
Två examensarbeten har utförts tidigare på företaget, 1988 och 1989 med titlarna 
“oljeläckage genom labyrinttätning i radialglidlager” [2]  respektive “oljeläckage genom 
labyrinttätning i radialglidlager samt baxning av axlar med förorenad olja” [3]. I de 
rapporterna undersökte man oljeläckage genom de flytande kontakttätningarna, som 
senare byttes ut. Något bra svar på orsak till oljeläckage kom man aldrig fram till i 
rapporterna, i vår mening mest på grund av att man inte kunde simulera riktiga 
driftförhållanden i den provrigg man byggde upp i Luleå.

1.4 Problembeskrivning 

  

Problemet som har undersökts i denna rapport är hur oljeläckage från maskinernas lager 
uppstår. ABB har under många år haft problem med oljeläckage i sina maskiner och har 
haft svårt att hitta något mönster på vilka maskiner som läcker och vilka som inte gör 
det, och det har därför varit svårt att komma tillrätta med problemet.  

Konsekvenserna av oljeläckage är att provrummets kapacitet, som redan tidigare 
begränsar vid hög beläggning, minskar ytterligare då problemet ofta tar mycket tid och 
arbete att komma tillrätta med. En följd av detta är att provrumspersonal, montörer, 
konstruktörer och projektledare ofta blir inblandade och därmed blir antalet mantimmar 
som läggs ned vid varje komplikation snabbt väldigt många, med höga kostnader och 
förseningar som följd.  

Oljedimma som flödar ut i luften är inte bara ett problem i just läckagesynpunkt och att 
det “kladdar ner” maskinen och dess omgivning, utan är också ett miljö- och 
hälsoproblem. Dimman kan orsaka hudbesvär samt är skadlig att andas in. 
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1.5 Metod 
Metodiken som använts är huvudsakligen experimentell och problemlösande, då 
problemet är väldefinierat. En grundlig litteraturstudie inom glidlager och tätningar 
samt en nulägesanalys hos ABB har tillsammans med utvärderande experiment legat till 
grund för arbetet. Problemet som formulerats av uppdragsgivaren har studerats på plats i 
verkstaden och personalen har informellt intervjuas. Studie av maskinerna och 
monteringen av dessa har kombinerats med litteraturstudien och intervjuerna. 
Teoriformuleringen har sedan byggt på det kombinerade materialet. De teorier som 
formulerats har därefter utvärderats genom experiment. Då datamängderna är 
begränsade har ingen statistisk analys utförts. Utifrån resultatet och teorin har olika 
lösningsförslag tagits fram och utvärderats kvalitativt. 

1.6 Avgränsningar 
Huvudinriktningen på arbetet har varit tätningskonstruktionen och de faktorer som 
påverkar den. Övriga aspekter på problemet så som föreskrifter, problemhantering, 
installationsrutiner, systemdesign och liknande har enbart berörts kursivt. Inriktningen 
har varit den större serien av maskiner med kontaktfria tätningar och lager av ABB:s 
egen design. Det huvudsakliga fokuset har legat på den största maskinstorleken, 1250 
med den största typen av lager, 397 lager.  

1.7 Mål 
Uppgiften har i första hand varit att hitta den eller de huvudsakliga bakomliggande 
anledningarna till oljeläckage, samt att ta fram ett antal lösningsförslag på lagertätningar 
som företaget sedan kan utvärdera. Lösningsförslagen är anpassade efter de behov och 
förutsättningar som finns på företaget i nuläget.  
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2. Teori 

2.1 Flödesberäkningar 
Både för läckflöde genom tätning och för flöde av luft, vid en viss tryckskillnad, genom 
tätning behövs beräkningar.  

Vid antagande om jämvikt och inkompressibilitet i fluiden, friktionsfritt laminärt flöde i 
ett horisontellt rör med försumbara friktionsförluster kan man använda Bernoullis 
ekvation för att beräkna flödet. [4] 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ �2 ∗
(𝑝1 − 𝑝2)

𝜌
 

 

Ekv 1 

     

Q :Flöde      [Nm³/min] 
C :Flödeskoefficient    
A :Hålarea     [m3] 
p1 :Primärtryck     [kPa abs] 
p2 :Sekundärtryck    [kPa abs] 
ρ :Densitet     [kg/m3

Då ekvationen avser inkompressibla fluider kan den inte direkt användas för luftflöde 
men kan eventuellt användas för approximationer. Följande ekvationer är giltiga vid 
luftflöde vid olika tryckskillnader. [5] 

] 
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𝑝1 − 𝑝2
𝑝1

< 𝐹𝛾 ∗ 𝑋𝜏  
 

 

Ekv 2 

𝑄𝑎 = 4,17 ∗ 𝐶 ∗ �
𝑑0

4,654
�
2

∗ 𝑝1 ∗ �1 −

𝑝1 − 𝑝2
𝑝1

3𝐹𝛾 ∗ 𝑋𝜏
� 

 

 

Ekv 3 

𝑝1 − 𝑝2
𝑝1

≥ 𝐹𝛾 ∗ 𝑋𝑇  
 

 

Ekv 4 

𝑄𝑎 = 0,667 ∗ 4,17 ∗ 𝐶 ∗ �
𝑑0

4,654
�
2

∗ �
𝐹𝛾 ∗ 𝑋𝜏

𝑇𝑎 + 273,15
 

 

 

Ekv 5 

 

 
 
Ta : Temperatur luft     [°C] 
p1 : Primärtryck      [kPa abs] 
p2 : Sekundärtryck     [kPa abs] 
do : Håldiameter      [mm] 
C : Flödeskoefficient 
Qa : Luftflöde      [Nm³/min] 
Fγ : Specifik värmefaktor 
xT : Tryckskillnadsfaktor    [0.72] 
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2.2 Oljeglidlager 
Ett hydrodynamiskt oljeglidlager är en typ av fullfilmssmorda lager där axeln bärs upp 
på en bärande vätskefilm, i det här fallet olja. Oljan byggs upp av axelns rotation till en 
kilformad "kudde" som axeln vilar på. Rotationen gör att axeln lägger sig excentriskt 
och det bildas därför en kil av olja mellan axel och lagerskål. 

Hydrodynamisk smörjning beror på ett flertal element som måste finnas för att 
fullfilmssmörjning ska vara möjlig. Dessa är ett smörjmedel som måste vara en viskös 
vätska, hydrodynamiskt flödesbeteende hos vätskan mellan lager och lagerskål och 
ytorna som filmen bildas mellan måste vara konvergenta. Fullfilmssmörjning uppnås då 
båda ytorna är helt separerade av en smörjfilm (se fig.9). [4] 
 

 
Figur 9 Principskiss av ett hydrodynamiskt glidlager  

Hydrodynamiska lager finns i flera olika utformningar som är anpassade för olika 
egenskaper. I den här typen av lager kan man få instabiliteter i form av självsvängningar 
där axeln svänger runt lagrets centrum på oljefilmen med halva rotationsfrekvensen. 
Man kan göra lagret mindre känsligt för den här effekten med en annan utformning än 
den rent runda formen, med en annan form får man också en annan lastkapacitet. [5] 
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2.3 Tätningar 
En tätning är ett maskinelement avsett att förhindra läckage av ett medium från ett 
utrymme till ett annat. Mediet kan vara en gas, vätska, fast material eller en 
kombination av dessa. Tätningar kan konstrueras på ett flertal olika sätt och man kan 
dela upp typerna på olika sätt. Några uppdelningar är beröringsfria eller berörande, 
rörliga/flytande eller fasta, radiella eller axiella, roterande eller reciprokerande tätningar. 

En tätnings funktion kan vara av mycket stor betydelse beroende på användning. 
Tätningar används ofta för att hålla kvar ett smörjmedel i ett utrymme och för att 
undvika att främmande ämnen tränger in i utrymmet och orsakar slitage, eller för att 
hålla kvar ett medel i ett utrymme som man inte vill ska tränga ut i omgivningen. Är 
maskinen som smörjs i det första fallet känslig och dyr kan brister i tätningen få 
förödande konsekvenser, eventuellt ett totalt haveri. I det andra fallet kan man få 
läckage av mycket farliga och skadliga ämnen som kan orsaka allvarliga personskador 
vid läckage av t.ex. giftiga ämnen eller olyckor som då rymdfärjan Challenger 
exploderade efter start på grund av en tätning som fallerade. [6] 

2.3.1 Kontakt och kontaktfria tätningar 
Kontakttätningar är tätningar där man har direktkontakt mellan t.ex. axel, tätning och 
hus. Kontaktfria - eller beröringsfria tätningar är tätningar där man har en öppning 
mellan t.ex. axel och tätning eller tätning och hus. Kontaktfria tätningar kallas ofta för 
spalttätningar. [7] 

2.3.2 Fasta och Rörliga eller Flytande tätningar 
I en fast tätning rör sig inte de ingående delarna i förhållande till varandra, till skillnad 
mot en rörlig, t.ex. en axeltätning. En flytande tätning innebär att tätningen är fast 
monterad en riktning och kan röra sig i en annan tillsammans med en annan del. 
Exempelvis en kontaktradialtätning som är fast monterad i axialled men som kan röra 
sig med axelns rörelser i radialled för att på så vis kunna täta trots radialrörelser. Det 
krävs då en rörlig infästning som också är tät, detta kan exempelvis ordnas genom en 
gummiinfästning. 

2.3.3 Radial och axialtätningar 
Radiell och axiell tätning syftar på vilken riktning man har tätningsytan. En radiell 
tätning har kontakt eller en smal spalt mellan exempelvis en axel och motsvarande hål. 
En axiell tätning har istället en tätningsyta t.ex. mellan en plan cirkulär yta och en 
axelände. 
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2.3.4 Spalttätningar 
En spalttätning är en enkel typ av beröringsfri tätning där man har ett smalt utrymme 
som därmed ger ett begränsat läckflöde. Spalten kan t.ex. vara mellan en axel och 
motsvarande hål.  

Ekvationen för flöde [Qp

𝑄𝑝 =  2𝜋𝑟
𝛥𝑟3

12𝜂
𝛥𝑝
𝑙

 

] i en radiell spalttätning, förutsatt gemensamt centrum för hål 
och axel: [8] 

 

Ekv 6 

 
  

Man kan här se att flödet är starkt beroende av spalthöjden då spalthöjden påverkar 
flödet kubiskt. Detta innebär att en minimal spalthöjd är kritisk för ett lågt flöde. 

Om man inte har gemensamt centrum för hål och axeln fås istället en viss excentricitet 
vilket ger upphov till ett ökat flöde, men inte ökad flödeshastighet. Vid maximal 
excentricitet följer en ökning av flödet med 2,5 gånger. [4] 

2.3.5 Elastomertätningar 
En elastomertätning är en kontakttätning där den tätande delen som har kontakt med 
ytorna är en elastomer. Tätningen är oftast av gummi men kan också vara av plast. Den 
är mjuk och formar sig efter omgivande ytor. Tätningstypen finns i en uppsjö av olika 
utformningar. Vid tätning av roterande ytor har periferihastigheten en stor betydelse för 
elastomerens livslängd och sambandet mellan livslängden och hastigheten är inte linjärt. 
Vid stor periferihastighet sjunker livslängden snabbt. 

2.3.6 Borsttätningar 
En borsttätning är en tätning som består av borststrån monterade radiellt kring en axel. 
Typen av tätning används oftast på flygplansmotorer och har ett läckflöde på ungefär 20 
% av en gaslabyrint. Borsten är kapade för att passa på axeln och är monterade med en 
lutning på 45 grader i rotationsriktningen. Det här gör att de kan ge med sig något för att 
ta upp radiella rörelser hos axeln. [5] 
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2.3.7 Luftspärrstätning 

 
Figur 10 Konfigurationer av luftspärrstätningar kombinerade med skyddade ingångar [7]   

En luftspärrstätning används oftast i kombination med andra typer av tätningar. 
Tätningen består av en barriär av tryckluft som ser till att ett medium inte kan ta sig in i 
det tätade området. Ett exempel på användning är i kombination med en labyrinttätning 
där hela tätningen kan sägas bestå av tre tätningar, en inre labyrint, en luftspärr och en 
yttre labyrint. Här kommer luftspärren tvinga en luftström som går både in genom den 
inre labyrinten och ut genom den yttre labyrinten och på så sätt hindrar man både 
externt smuts från att ta sig in och inre medium från att ta sig ut. En nackdel med den 
här typen av tätning är att man oftast måste tillföra tryckluft vilket kan innebära en ökad 
kostnad och komplikation. Det är också svårt att använda typen om det finns problem 
med att tillföra luft eller annan gas in i det medium som ska tätas. 
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2.3.8 Hydrodynamisk tätning 
Samma hydrodynamiska effekt som man utnyttjar i lagren kan också användas i 
tätningar. En tunn oljefilm bildas mellan tätningen och axeln vilket leder till låg friktion 
och lång livslängd. Oljefilmen byggs upp av små spår, rännor eller räfflor i tätningen 
och utformningen kan kombineras med en pumpande effekt på samma sätt som i en 
skruvtätning. Tätningen består oftast av en elastomer men också grafittätningar designas 
med den här effekten. [7] 

2.3.9 Skruvtätning 
 

 
Figur 11 Skiss över en skruvtätning [7] 

 

 
Figur 12 Skiss över en skruvtätning med yttre gängor 
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En skruvtätning är en form av dynamisk tätning där gängor i tätningsytan i kombination 
med en rotation skapar ett mottryck som begränsar eller helt motverkar läckflödet. 
Gängorna kan sitta i antingen hålet eller i axeln, för små toleranser i nivå av någon 
tiondels millimeter ger dessa samma effekt. Vid en komplett tätning kommer en luft-
vätskekontaktyta skapas någonstans i tätningsytan då jämviktsläge råder mellan det inre 
och yttre trycket. 

I princip kan alla typer av vätskor och även i viss mån gaser tätas på detta sätt, tätningen 
vid optimala gängor beror då på rotationshastighet och viskositet. För låga viskositeter 
och gaser krävs dock fina toleranser och höga rotationshastigheter. Ett problem som kan 
uppstå i skruvtätningar är urgasning av vätskan i kontaktytan mellan vätska och luft. 
Detta kan leda till att luftbubblor leds ut till luft-vätskekontaktytan med skumbildning 
som följd. Den lägre viskositeten hos skummet kan i sin tur leda till försämrade 
tätningsegenskaper med eventuell komplett förlust av tätning. 

Viskositeten har stor betydelse för tätningens funktion, vilket innebär att tätningstypen 
är olämplig då man enbart har en gas. Stora periferihastigheter kan kompensera 
bristerna något. Det är oklart hur väl tätningen fungerar vid en blandning av vätska och 
gas, eventuell skumbildning kan reducera tätningsförmågan till de nivåer som ges vid 
gas. [5] 

En approximation av skruvtätningens effektivitet, den genererade tryckskillnaden, kan 
lösas ut ur ekvation 5.  

Skruvtätning 
𝑄𝐺 + 𝑄𝐷 + 𝑄𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 0      ekv. 1 

𝑄𝐺 = 𝑏´ �𝑢∗(ℎ+𝑡)
2

− (ℎ+𝑡)3∗∆𝑝∗𝑠𝑖𝑛 𝑎 
12∗𝜂∗𝐿𝐹

�     ekv. 2 

 𝑢 = 𝜔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ∗ 𝐷
2

       ekv. 3 
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där 

QG = Flödesmängd i skruvens gängtopps riktning   [m3/s] 
QD =  Flödesmängd i skruvens gängspårs riktning   [m3/s] 
QV =  Flödesmängd vinkelrätt mot skruvens dals riktning  [m3

s

/s] 
b´ =  Effektiva spårbredden      [m] 
u =  Axelns periferihastighet i flödesriktningen   [m/s] 
ω =  Axelns periferihastighet     [m/s] 
D =  Axelns diameter      [m] 
h =  Avståndet mellan axel och skruvens gängtopp i tätningen [m] 
t =  Avståndet mellan axel och skruvens gängspår i tätningen [m] 
Δp = Tryckskillnaden på var sida om skruvtätningen  [Pa] 
α =  Skruvspiralens vinkel      [°] 
η =  Mediets viskositet      [Pa· ] 
LF =  

Dimensionering av parametrarna a, b, α, h, t, L, D och i är viktiga vid beräkning av en 
skruvtätning. Vinkeln α skall ligga inom 10

Tätningens längd      [m] 
i =  Antalet gängspår     
a =  Gängtoppens bredd      [m] 
b =  Gängspårets bredd      [m] 

°-20°. Förhållandet t/h skall vara = 2-3 och i 
* LF

2.3.10 Labyrinttätningar  

/D > 3 för att säkerställa tätningens funktion och för att beräkningarna skall 
stämma. [5] 

En labyrinttätning är en relativt enkel form av spalttätning där man gjort vägen svår för 
det medium som ska förhindras från att ta sig ut. Den här typen av tätningar har varit det 
primära valet av tätningar på hydraulturbiner i över 100 år.  

Fördelarna med labyrinttätningar är att de är kontaktlösa och sliter därmed inte på axeln. 
De är relativt enkla, har hög tillförlitlighet, tolerans för smuts, anpassningsbarhet, låga 
effektförluster, flexibelt materialval, minimal effekt på rotordynamik och termiska 
toleranser. Labyrinttätningar är enkla att tillverka och vanliga material kan användas.  

Nackdelarna är förhållandevis höga läckage, minskad maskineffektivitet, ökade 
bufferkostnader, potentiellt genomsläpp av partiklar och igentäppta kaviteter på grund 
av låga gasflöden eller bakåtdiffusion. På grund av dessa nackdelar används inte 
labyrinttätningar i de applikationer då man behöver absolut täthet, de uppfyller inte 
heller OSHA1 eller EPA2

Tätningen består av ett spel mellan axel och lagerhus där man på ena eller båda sidorna 
har radiella kaviteter. Axeln kan också ha trappsteg i anslutning till dessa som 
ytterligare försvårar läckage och tätningen kan kombineras med interna stänkskydd av 
olika slag. Dessa hinder bildar tillsammans en labyrint som är svår att ta sig igenom.  

 standard. 

                                                
1 Occupational Safety and Health Administration, amerikansk federal myndighet. 
2 United States Environmental Protection Agency, amerikansk federal myndighet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sekund�
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0�
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0�
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Massflödet genom en labyrinttätning går att beräkna enligt följande: 
𝑀 = 𝐴𝐶 ∗ 𝛼 ∗ 𝜀 ∗ �𝑝1 − 𝜌1  ekv. 4 

𝐴𝐶 = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝐶   ekv. 5 

M =  Massflödet genom labyrinttätningen   [m3/s] 
AC = Spaltarean mellan tätning och axel   [m2] 
d = Axeldiameter      [m] 
C = Spaltradie mellan tätning och axel   [m] 
α =  Spaltkoefficient  
ε =  Labyrintkoefficient    
p1 = Tryckskillnad      [Pa] 
ρ1

Koefficienterna α och ε kan approximeras, spaltkoefficienten α hamnar vid radialspalter 
på 0.3-0.6 mm inom området 0.7-0.8. Labyrintkoefficienten ε är däremot komplex att 
beräkna då numeriska metoder behövs.  

 =  Fluidens densitet     [kg/m³] 

2.3.10.1 Gas eller vätska 

Det finns labyrinttätningar som är designade för att täta mot antingen gas eller vätska 
och de fungerar efter olika principer. Labyrinttätningarna som är designade för vätskor 
kan också ses som en typ av spalttätningar eller som en kombination av flera 
spalttätningar med avkastare mellan varje tätning, vad de definieras som kan skilja sig 
beroende på litteratur. De är oftast avsedda att fungera i omständigheter utan 
tryckskillnader. I en vätskelabyrinttätning har man ett flertal spalter som tillsammans 
med avkastarflänsar och kaviteter med avrinningshål ser till att vätska inte kan krypa 
genom tätningen. I dessa måste man ta hänsyn till kapillär krypning och därför har man 
ofta en större dimension på den sista spalten. [7] 

I en gaslabyrint är kaviteterna designade för att omvandla kinetisk energi till termisk 
energi genom att framkalla turbulenta virvlar, varigenom tryckskillnaderna och därmed 
läckflödet reduceras. gaslabyrinttätningar med intern positiv tryckskillnad läcker alltid i 
viss mån och kan endast användas då man kan tolerera visst läckage, men med god 
design kan läckage i princip elimineras.  
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Figur 13 Skiss över en vätskelabyrinttätning [7] 

 
Figur 14 Skiss över en vätskelabyrinttätning med vätskeavkastare [7] 
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Figur 15 Skiss över olika vätskeavkastare [7] 

 
Figur 16 Skiss över vätskeavkastare och sköldar [7] 
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2.3.10.2 Termodynamisk princip i en gaslabyrinttätning 
 

 
Figur 17 Skiss över flödesmönster i en ideal gaslabyrinttätning [7] 

Dämpning av flöde i en labyrinttätning förklaras av de termodynamiska förändringar i 
gasen då den passerar genom tätningen, speciellt i kaviteterna och öppningarna. Figur 3 
ovan visar på förändringen i flödet i en labyrint. Före den första öppningen har gasen 
trycket P1, densiteten d1 och temperaturen T1. För en ideal gas är dessa relaterade till 
varandra enligt P/d = RT där R är den specifika gaskonstanten (8314JK-1Mol-1). Den här 
relationen ger ett värde på entalpin i1

I öppningen accelereras gasen med oförändrad entropi tillsammans med ett skarpt 
tryckfall. Direkt efter öppningen förträngs gasen inom flödesarean A som är mindre än 
öppningens area A

.  

c, här har gasen sitt lägsta tryck. Förhållandet a = A/Ac

Massflödet kan räknas ut utifrån en jämförelse med flödet genom en enskild öppning, se 
ekvationer s.

 kallas för 
öppnings koefficienten. Direkt efter förträngningen expanderar gasen i turbulent 
strömning vid praktiskt taget konstant tryck. Komplett avledning skulle ge en återgång 
till den tidigare entalpin vid det lägre trycket men detta sker i praktiken inte utan viss 
återgång till ett högre tryck sker. 

22. Dessa gäller en ideal "stepped" eller "staggered" labyrint, i praktiken 
med en "straight-through" labyrint har man en viss överföring av accelererad gas som 
inte expanderar(“carryover”), något som sänker effektiviteten kraftigt. Förutsatt ideala 
förhållanden på geometrin i “straight-through” labyrinten, se Figur 18 nedan, kan man 
förvänta sig ökade flöden på ungefär 30 % utifrån tidigare ekvationer. [5] 
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Figur 18 Optimal geometri i en gaslabyrinttätning [7] 

 

 
Figur 19 Olika konfigurationer av gaslabyrinttätningar [7] 
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Det finns flera olika varianter av labyrinttätningar, i Figur 19 visas några varianter av 
labyrinttätningar avsedda för gastätning. 

(a) Den enklaste varianten är en s.k. straight-through där en sida av tätningen består av 
en labyrint, den andra är en plan yta. Den här designen är enklast att tillverka då man 
kan ha en axel som lämnas orörd och labyrinten kan tillverkas extern och monteras i 
lagerhuset. Det är den här varianten som är monterad i maskinerna i dag.  

(b) Grooved labyrinth, en bättre tätning med lägre flöde än (a) men svårare att tillverka 
med snävare marginaler. 

(c) Rotationslabyrint där labyrinten roterar istället för den plana ytan. Kan ge en 
oljeavkastande effekt. 

(d) Samma variant som i (c) men där man låter tänderna i labyrinten skära in i den 
statiska delen för att ge minimal passning. 

(e) En kombination av straight through och stepped labyrint där man dessutom trycker 
in ett medium mellan labyrinterna för att ge dubbelt hinder.  

(f) En variant av straight-through där man lagt till en trycksättning som ger ett mottryck 
mot processmediet. 

Alla dessa tätningars tänder har en vass kant i riktning mot gasflödet för att maximera 
vena contracta3

 

 effekten. 

 

                                                
3 Den minsta tvärsnittsarean vid strömning genom ett hål. Bidrar till ökad turbulens i kaviteterna. 
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3. Hypoteser 
Under arbetets gång har ett flertal tester och mätningar utförts för att undersöka de 
hypoteser som ställts upp efter de inledande studierna. Liknande tester har utförts 
tidigare men dokumentationen är obefintlig eller svår att få tag på. En av de mest 
intressanta parametrarna är lufttrycket i olika punkter på maskinen då det enligt teorin är 
tryckskillnader som skapar flödet genom spalter och tätningar. Tätningens spel och 
excentricitet mot axeln är enligt teorin också av stor betydelse och har därför också 
undersökts under de mätningar och experiment som utförts. Följande parametrar tas upp 
som möjliga att påverka läckage: 

3.1 Lufttryck i lagerhus 
Den första parametern som har undersökts är lufttrycket inuti maskinens båda lagerhus. 
Hypotesen, som baseras på teori kring spalttätningar, är att undertryck bör minska eller 
helt eliminera möjligheten till oljeläckage. Detta då flödet genom tätningarna är riktade 
in i lagerhuset, vilket bör försvåra oljans förmåga att krypa utåt genom tätningarna. 
Övertryck har istället en negativ effekt då den förenklar eller i värsta fall skapar ett 
oljeläckage då flödet genom tätningarna hela tiden är riktat ut från lagerhuset. Vid ett 
högt övertryck kan olja pressas ut av lufttrycket. 

Stöd för den här hypotesen finns i teorin kring labyrinttätningar och även övriga 
kontaktfria tätningar så som spalttätningar. Se ekvation på s.17 och s.22, här anges 
flödets riktning av tryckskillnaden och även flödesmängden påverkas. 

3.2 Lufttryck i spärrluftskåpa  
Hypotesen är att spärrluftkåporna fungerar men att de eventuellt inte tryckutjämnar fullt 
ut. Om lufttrycket i spärrluftkåporna är lägre än trycket i lagerhusen är hypotesen 
densamma som vid att ett övertryck finns i lagerhuset. Luftflödet inifrån lagerhuset går i 
så fall ut genom labyrinttätningen ut i spärrluftkåpan vilket även här underlättar för olja 
att krypa ut. 

3.3 Lufttryck i maskinens insida  
När maskinen körs vid driftvarvtal skapas ett undertryck vid rotorfläktarna på grund av 
luftflödet som kyler rotorn. Genom att mäta upp detta tryck fås en helhetsbild av 
samtliga relevanta tryck inuti maskinen och dess lager för att kunna analysera huruvida 
de bidrar till oljeläckage. De spärrluftskåpor som är monterade ska negera detta tryck 
men det är oklart hur effektiva de är.  
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3.4 Oljeflöde till och från lagringarna och oljesystemet 
Oljeflödet kan påverka lufttrycket i lagringarna och därmed bidra till oljeläckage och 
flödet kan också i sig vara en direkt orsak till läckage. I båda fallen beror problemen på 
brister i oljesystemet så som avrinningen eller på problem med ventilationen av 
oljesystemet.  

Brister i avrinningen kan bero på felaktigt dimensionerade eller designade utlopp. Ett 
felaktigt oljeutlopp kan hindra luft från att cirkulera till oljetanken, som ska vara 
ventilerad, och därmed förhindra att ett stabilt atmosfäriskt lufttryck hålls i lagret. Det 
kan också vara så att avrinningen inte fungerar som den ska och helt enkelt inte hinner 
med oljeflödet. Detta leder till en översvämning i lagret och garanterat läckage.  

Problem med ventilation i oljesystemet kan vara olika brister ute hos kund då alla 
oljesystem har ventilation för att undvika att tryck byggs upp.  Ute hos kund har man i 
nuläget dålig kontroll över kundernas egna system då ABB inte levererar dessa. Vid 
installation lämnas en specifikation som anger hur oljetillförseln i lagret ska skötas men 
detta görs inte alltid enligt specifikationen. I ett sammanhängande system för både 
turbin och generator, där turbinen är den betydligt större oljekonsumenten, med faktor 
10, kan fenomenet uppstå. I provrummen har man ventilation på oljesystemet men 
problemet borde kunna uppstå vid sällsynta tillfällen, då en slang kan vara dåligt dragen 
eller liknande. 

3.5 Vibrationer i axel  
Vid samtal med ämnesgranskaren Hugo Nguyen framkom att vibrationer i maskinen 
kan påverka oljeläckaget som undersöks, eller att det åtminstone inte kan uteslutas utan 
vidare efterforskning. Huruvida detta stämmer skall därför, om möjligt, undersökas. 

3.6 Excentricitet i tätningar 
Enligt de teorier och beräkningsformler som finns för detta ändamål är tätningens 
excentricitet mot axeln av stor betydelse. Exakt hur stor roll det spelar i just detta fall 
går naturligtvis inte att få fram, men i liknande fall påverkar det med faktor upp till 2.5 
vilket gör det intressant att experimentera med för att om möjligt provocera fram ett 
oljeläckage.  

3.7 Tätningens spel mot axeln 
Enligt teorin om spalttätningar ökar flödet genom spalten i kubik när avståndet mellan 
tätningen och axeln den skall täta emot ökar. Huruvida denna teori stämmer på de 
labyrinttätningar som i denna rapport undersöks kommer att testas genom att provköra 
en maskin med två olika tätningar. Den ena tätningen skall ha standardmåtten och den 
andra tätningens diameter skall vara 0.5 mm större för att öka det diametrala 
spaltavståndet mellan tätningen och axeln. 
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3.8 Axelhöjning vid övergång till drift 
Axeltätningarna monteras inte helt koncentriskt utan man tar hänsyn till de skiftningar i 
axeln som sker vid start. Dessa skiftningar beror dels på att metallen utvidgar sig då den 
når driftstemperatur, dels på att axeln vid fullfilmsmörjning lägger sig på en tunn 
oljefilm och därmed höjs något. Hur mycket axeln faktiskt höjer sig verkar 
huvudsakligen vara uträknat och inte uppmätt varför det finns ett behov av att 
kontrollera detta. En felaktig beräkning av axelhöjning leder till att man avsiktligt 
monterar lagertätningen excentrisk. 
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4. Tryckmätningar  

4.1 Utförande 

4.1.1.1 Tryckmätning (Lager) 

Den första mätningen som utfördes hade som syfte att ta reda på vilket lufttryck det är i 
lagerhuset under drift i provrummet. Maskinen som testerna utfördes på var av storlek 
1250 med lagerstorlek 397 mm och driftvarvtal 1500 rpm. Trycket mättes i maskinens 
båda lagerhus, som är placerade på var sida av maskinen (D-sida och ND-sida).  

Lagerhuset är konstruerat med flertalet genomgående, gängade hål på olika positioner 
som används till olika tillvalsutrustningar beroende på kundens kravspecifikation. I de 
fall dessa tillval inte väljs pluggas respektive hål med koniska metallpluggar försedda 
med gänglåsningsmedel. De hål som användes under experimentet är avsedda att 
användas till vibrationsgivare som på just denna maskin inte var ett tillval. En av 
förberedelserna till experimentet var att be montören montera pluggen med gängtejp 
(gängtätning) istället för gänglåsningsmedel för att lätt kunna lossa på den under 
experimentutförandet.  

För att kunna mäta upp trycket inuti lagerhusen demonterades en plugg i lagerhusets 
ovandel och ersattes med en plugg som modifierats innan provet med ett genomgående 
hål med diameter 7.9 mm. Genom detta hål placerades sedan en plastslang 
(ytterdiameter 8 mm och innerdiameter 6 mm) som i andra änden kopplas in i en 
tryckmätare. Montering och inkoppling utfördes när maskinen var stillastående och utan 
oljetillförsel i lagret. Sedan sattes oljeflödet igång och maskinen startades. 
Tryckmätningarna utfördes efter att maskinen kommit upp i normalt driftvarvtal (1500 
rpm). Trycket mättes upp med en micromanometer modell AIRFLOW PVM100. 

4.1.1.2 Tryckmätning (Lager och spärrluftkåpa) 

Det andra experimentet utfördes på en 1120-maskin med 397-lager med ett driftvarvtal 
på 1000 rpm. Lufttrycket mättes upp i båda lagerhusen på samma sätt som i experiment 
1. Två ytterligare mätningar utfördes denna gång: Lufttrycket i båda sidornas (D- och 
ND-sida) spärrluftskåpor uppmättes med samma instrument som lufttrycket i 
lagerhusen. Samma princip användes, en plugg med genomgående hål monterades i ett 
hål avsett för oljeutrinning vid oljeläckage inåt i maskinen. I denna plugg monterades 
sedan en plastslang som i andra änden kopplades in i micromanometern. Trycket mättes 
upp med en micromanometer modell AIRFLOW PVM100 
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4.1.1.3 Tryckmätning (Lager, spärrkåpa, maskininsida) 

En maskin rapporterades läcka olja under prov och det bestämdes då att bortse från 
avgränsningarna i arbetet och se till att utföra tryckmätningar på den. Innan ny 
provkörning utfördes ommonterades lager och tätningar av montagepersonal för att 
komma tillrätta med oljeläckaget. Därefter förbereddes mätningar av lufttryck i 
lagerhus, spärrluftskåpor och maskinens insida på både D-sida och ND-sida. 
Mätningarna i lagerhusen gjordes på samma sätt som vid tidigare mätningar, 
spärrluftskåporna i den här maskinen såg något annorlunda ut där avrinningshålen också 
är luftintag. Av detta skäl fördes en slang upp genom ett avrinningshål så långt det gick 
för att där mäta lufttrycket. För att komma åt maskinens insida skruvades en skruv ur 
maskinens sida strax intill lagerhuset och en slang skruvades/trycktes in med 
klämpassning i hålet. Trycket mättes upp med en micromanometer modell AIRFLOW 
PVM100 

4.1.1.4 Tryckmätning (Lager) 

Ytterligare en maskin rapporterades läcka olja under prov och det bedömdes värdefullt 
att kontrollera trycket på denna. Möjligheten att kontrollera tryck under samma körning 
som läckaget fanns och enkel tryckmätning i lagerhusen gjordes. Det här är det första 
testet med faktiskt läckage under test och här blev även tryckmätningarna annorlunda då 
övertryck noterades. Maskinen har lager av ABB-typ men med mindre axeldiameter än 
den som rapporten avser och proven ses därför som mycket intressanta. Trycket mättes 
upp med en micromanometer modell AIRFLOW PVM100 

4.1.1.5 Tryckmätning (Lager med avluftningspumpar) 

Samma maskin som mätningarna i experiment 4 utfördes på testades vidare i 
provrummet och ytterligare tryckmätningar utfördes då. Man använde sig vid detta 
tillfälle av avluftningspumpar i oljesystemet som tidigare hade varit avslagna, dessa såg 
till att hålla ett aktivt undertryck i oljesystemet. Maskinen provkördes under en och en 
halv timme. Trycket mättes upp med en micromanometer modell AIRFLOW PVM100 

4.1.1.6 Tryckmätning (Lager) 

En maskin av storlek 1250 med lagerstorlek 397 läckte olja på D-sidan efter ha varit i 
drift under 2 timmar. Tätningens spel mot axeln och trycket i lagret mättes upp. Spelet 
finns i 11.1 Tryckmätningar. Tätningen är justerad enligt de instruktioner som finns 
med ett större spel upptill än nedtill. Trycket mättes upp med en micromanometer 
modell AIRFLOW PVM100 
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4.2 Resultat 
Data från samtliga mätningar kan utläsas i bilaga 1-1.3 Tryckmätningar på. 
Tabell 1 Tryckmätningar 

4.2.1.1 Tryckmätning 1, 2014-04-08 
 

Undertryck i båda lagerhusen, inget 
oljeläckage förekom under provet. 

4.2.1.2 Tryckmätning 2, 2014-04-09 
 

Undertryck i båda lagerhusen, inget 
oljeläckage förekom under provet. 

4.2.1.3 Tryckmätning 3, 2014-04-10 
 

Undertryck i båda lagerhusen, inget 
oljeläckage förekom under provet. 

 

4.2.1.4 Tryckmätning 4, 2014-04-24 
 

Övertryck i båda lagerhusen, litet 
oljeläckage i ND-sidans lagerhus. Inget 
oljeläckage i D-sidans lagerhus förekom 
under provet. Trycket observerades 
pulsera något och ett pulserande noterades 
även med känsel i oljeslangarna. 

4.2.1.5 Tryckmätning 5, 2014-04-28 
 

Övertryck i båda lagerhusen, litet 
oljeläckage i ND-sidans lagerhus. Inget 
oljeläckage i D-sidans lagerhus förekom 
under provet. 

4.2.1.6 Tryckmätning 6, 2014-05-12 
 

Övertryck och litet oljeläckage i D-sidans 
lagerhus. Inget oljeläckage i ND-sidans 
lagerhus förekom under provet. 
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4.3 Diskussion  

4.3.1 Inledande tryckmätningar 
Efter de första veckornas litteraturstudier och utifrån de resultat de inledande 
tryckmätningarna gav oss skedde vissa förändringar i våra orsaksteorier och framtida 
lösningsförslag. Det har under litteraturstudien framkommit att de parametrar som går 
att räkna på i labyrinttätningens konstruktion endast har stöd i applikationer där stora 
tryckskillnader i storleksordning MPa förekommer. De uppmätta värden som 
registrerades vid utförda tryckmätningar var ungefär  +10 till +35 Pa.  

Utifrån detta samt diskussion med vår handledare Linus och ansvarig chef togs beslut 
att inte fortsätta på den linjen. Att försöka optimera labyrintens spårbredd, eller 
tändernas längd och tjocklek kommer med största sannolikhet inte att ge något 
nämnvärt resultat i minskat läckage. Den mängd oljedimma som “kondenserar” i 
tätningen kommer enligt vår teori inte att ändras nämnvärt, vilket betyder att en 
omkonstruktion av själva labyrinten och uträkningar av denna inte är värt att lägga tid 
på. Istället lades fokus på utökade experiment där huvudfokus låg på lufttrycket inuti 
lagerhuset, samt att ta fram lösningsförslag.  

4.3.2 Tryckets inverkan 
Maskinen som testades vid experiment 4 har samma typ av lager och tätningar men av 
en annan storlek än de som skall undersökas i denna rapport. Här är omständigheterna 
kring läckaget av större intresse än i tidigare fall. Det som främst noterades vid 
tryckmätning var att det var det första fallet med övertryck i lagren, något som enligt 
teorin också borde ge ett läckage. Våra antaganden angående övertryck som en orsak 
verkar här stämma även om underlaget för att dra slutsatser är minimalt. Det som 
noterades var att övertrycket var relativt lågt, men räckte till för att orsaka ett läckage. 
Toleranserna kring tätningen mättes också och dessa var monterade enligt de 
föreskrifter som finns. Det enda som skiljde sig från idealfallet var att tätningen på D-
sidan var monterad något närmare den sida som axeln reser sig mot, vilket skulle kunna 
ge ökat läckage p.g.a. excentricitet. Det var dock på ND-sidan som läckaget uppstod, 
vilket stödjer hypotesen att övertryck är en parameter med större inverkan än excentriskt 
monterad tätning.  

I den sjätte tryckmätningen som utfördes 2014-05-12 mättes ett övertryck upp i D-
sidans lagerhus på +10 Pa. Lagrens oljeflöde låg på 30 liter/min och lager, 
labyrinttätningen var justerad enligt de föreskrifter/operationsbeskrivningar som finns. 
Detta tyder på att ett lager kan läcka olja vid ett litet övertryck, utan påverkan från 
matarhus, under normala förhållanden med en korrekt monterad labyrinttätning.  
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4.3.3 Rutiner kring oljeläckage 
Maskinen som testades vid tryckmätning 3 är av annorlunda maskinstorlek, lagertyp 
och tätningar än de som skall undersökas i denna rapport. Hanteringen av 
läckageproblemet är dock av intresse i denna utredning. Maskinen kördes vid tre olika 
provtillfällen, mellan provkörningarna utfördes demontering av lagerhusets överdel och 
tätningar för att torka ren all olja som runnit. Därefter monterades maskinen och lagret 
ihop igen. Vid de två första provtillfällena läckte lagret olja. Vid det första provet 
användes ett högre oljeflöde som man minskade på till det andra och tredje provet (25 
respektive 16 liter). Före det tredje provet genomfördes samma procedur, lagerhusets 
överdel och tätningar demonterades, rengjordes och monterades på nytt. Vid det tredje 
provet läckte maskinen ingen synlig mängd olja, vilket betyder att det i detta fall är 
något i monteringen eller hanteringen i provrummet som påverkar oljeläckaget.  
De möjliga orsakerna är att lagerhuset och/eller dess tätningar monterats olika eller med 
olika mängd och placering av tätningsmedlet Curil-T, eller att oljetillförseln eller 
oljeavrinningen på något sätt varierat och då påverkat lufttrycket. Noterbart är att ABB 
utför två demonteringar och monteringar av samma maskin, testkör maskinen vid tre 
tillfällen innan den godkänns och skickas till kund. I detta fall var arbetssättet 
nödvändigt, men det har genomförts utan att man egentligen lärt sig eller dokumenterat 
något om fallet, vilket innebär att samma procedur kan komma att upprepas.  
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5. Experiment 

5.1 Beskrivning experiment (tätning med standardspel) 
Innan vi påbörjade våra experiment provkördes maskinen under normala 
omständigheter i 4 timmar med ett totalt oljeflöde på 60 liter/min. Labyrinttätningen var 
inställd enligt Figur 22. Trycket inuti D-sidans lagerhus var -20 Pa och inuti ND-sidans 
lagerhus var trycket 0 Pa. Under detta test läckte inget av lagren någon olja. 

Totalt utfördes sedan fyra mätningsomgångar på den yttre labyrinttätningen på D-sidans 
lager. De parametrar som varierades var tätningens excentricitet, lufttryck inuti 
lagerhuset samt oljeflödet. 
Vid mätningarna har, för varje inställning av excentricitet och oljeflöde, lufttrycket 
ökats tills dess att oljeläckage har konstaterats. När oljeläckage konstaterats har 
mätningen avbrutits, kriterium för läckage har varit då olja strömmat ut i 
tätningsspalten. 

Läckaget har i samtliga fall konstaterats visuellt, d.v.s. under mätningen har lagret och 
dess tätning konstant synats av. 

 
Figur 20 Bild på pågående mätning 
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Figur 21 Bild på tryckgivare och tryckkontroll 

5.2 Utförande experiment (tätning med standardspel) 

5.2.1.1 Mätning 1 

  

Figur 22 Tätningens spel koncentriskt  vid mätning 1 och 2 

Det första testet som utfördes var att med hjälp av tryckluft skapa övertryck i D-sidans 
lager. Trycket ställdes in på +10 Pa vid start och ökades sedan med +10 Pa var femte 
minut. Detta gjordes tills dess att synligt läckage förekom genom tätningen vid 
rotoraxeln.  
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5.2.1.2 Mätning 2 

Under mätning 2 ökades oljeflödet till 70 liter/min och samma procedur genomfördes 
som vid mätning 1. Sedan genomfördes ett test att öka trycket direkt från +0 Pa till +85 
Pa för att mäta hur lång tid det tog tills dess att synligt läckage uppkom. Samma test 
utfördes sedan med ökning från +0 Pa till +115 Pa tryck inuti lagret. 
 

5.2.1.3 Mätning 3 

 

 Figur 23 Tätningens bottenspel vid mätning 3 

Innan mätning 3 justerades tätningens spel mot axeln enligt figur ovan för att få 
maximal spalt på undersidan av tätningen mot axeln. Trycket ökades från +10 Pa i steg 
om 10 tills dess att läckage uppstod. Ett till prov gjordes med start på +40 Pa för att 
säkerställa att tiden inte är en betydande faktor. Sedan genomfördes ett test att öka 
trycket från +0 Pa till +85 Pa för att mäta hur lång tid det tog tills dess att synligt 
läckage uppkom. Samma test utfördes sedan med ökning från +0 Pa till +115 Pa tryck 
inuti lagret. 

5.2.1.4 Mätning 4 

 
Figur 24 Tätningens toppspel vid mätning 4 

Innan mätning 4 justerades tätningens spel mot axeln enligt figur ovan med minimal 
spalt på undersidan. Trycket ökades från +10 Pa i steg om 10 tills dess att läckage 
uppstod. Sedan genomfördes ett test att öka trycket från +0 Pa till +85 Pa för att mäta 
hur lång tid det tog tills dess att synligt läckage uppkom. Samma test utfördes sedan 
med ökning från +0 Pa till +115 Pa tryck inuti lagret. 
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5.3 Resultat experiment (tätning med standardspel) 

5.3.1.1 Mätning 1 

Vid detta test började synligt läckage uppkomma vid +70 Pa övertryck då olja började 
“rinna” ut genom spalten mellan tätning och rotoraxel. 

5.3.1.2 Mätning 2 

Även denna gång uppkom synligt läckage vid +70 Pa.  
Det tog 10 minuter vid +85 Pa övertryck respektive 3.5 minuter vid +115 Pa innan 
läckage kunde konstateras. 

5.3.1.3 Mätning 3 

Synligt läckage uppstod vid +60 Pa. Vid test med +85 Pa tog det 7 minuter tills synligt 
läckage noterades och. Med +115 Pa tryck i lagret tog det 4 minuter innan läckage 
konstaterades.    

5.3.1.4 Mätning 4 

Vid denna mätning uppkom läckage vid +100-110 Pa. Vid detta höga tryck kunde man 
dock se att stora mängder oljedimma flödade ut på ovansidan där spalten mellan 
tätningen och axel var som störst. Med den här inställningen av tätningen tog det 5 
minuter innan läckage uppkom.  
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5.4 Beskrivning experiment (tätning med ökat spel) 
Andra omgången av mätningar genomfördes på samma maskin och på samma sätt som 
vid experiment 1, men efter byte till en tätning med större diameter. En tätning slipades 
upp så att spelet mellan axeln och tätningen ökade från 0,2-0,3 mm till 0,7 mm 
diametralt. Efter att den uppslipade tätningen monterats i lagret utfördes 
mätningsomgång 5-8.  

5.5 Utförande experiment (tätning med ökat spel) 

5.5.1.1 Mätning 5 

 

 Figur 25 Tätningens bottenspel vid mätning 5 

Tätningen justerades med maximal spalt på undersidan enligt mått i fig. 25. Vid den 
första mätningen ökades trycket ökades i steg om +10 Pa. Sedan ökades trycket från 0 
Pa till +85 Pa inuti lagerhuset och tiden till läckage mättes. Maskinen kördes sedan i en 
halvtimme med -20 Pa i lagret. 

5.5.1.2 Mätning 6 

 

 Figur 26 Tätningens toppspel vid mätning 6 

Tätningens spel justerades sedan mot axeln enligt fig. 26 Vid den första mätningen 
ökades trycket inuti lagret med +10 Pa var femte minut. Sedan ökades trycket till +85 
Pa inuti lagerhuset och tiden till läckage mättes.  
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5.5.1.3 Mätning 7 

 

 Figur 27 Tätningens spel koncentriskt vid mätning 7 

Tätningens spel justerades sedan mot axeln enligt fig. 27. Vid den första mätningen 
ökades trycket inuti lagret med +10 Pa var femte minut.  Sedan ökades trycket till +85 
Pa inuti lagerhuset och tiden till läckage mättes.  

5.5.1.4 Mätning 8 

  

Figur 28 Tätningens toppspel vid mätning 8 

I den sista mätningsomgången justerades tätningen återigen med minimal spalt på 
undersida, enligt figur ovan. Maskinen kördes under 35 minuter med -20 Pa inuti lagret. 

 

5.6 Resultat experiment (tätning med ökat spel) 

5.6.1.1 Mätning 5 

I den första mätningen med ökning av tryck i steg om 10 Pa noterades läckage redan vid 
+20 Pa, dvs. inom 10 minuter. Oljedimma observerades innan läckage med säkerhet var 
noterat. Vid +85 Pa tryck inuti lagret flödade stora mängder oljedimma ut och läckage 
uppkom direkt. Även med -20 Pa i lagerhuset läckte rinnande olja ut mellan tätning och 
rotoraxel.  

5.6.1.2 Mätning 6 

 Vid +40 Pa noterades läckage och innan det noterades oljedimma flöda ut mellan 
tätning och axel. Vid ett konstant tryck på +85 Pa tog det 1.5 minuter innan läckage 
uppstod i form av rinnande olja.  
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5.6.1.3 Mätning 7 

Vid +30 Pa noterades läckage och innan det noterades viss oljedimma flöda ut mellan 
tätning och axel. Vid ett konstant tryck på +85 Pa tog det 3 minuter innan läckage 
uppstod i form av rinnande olja.  

5.6.1.4 Mätning 8 

Efter de 35 minuter som maskinen kördes noterades ett litet oljeläckage. 
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5.7 Diskussion och sammanställning 

 
Figur 29 Diagram över trycken för läckage vid olika tätningsinställningar 

Resultaten från experiment 1 och 2 visar tydligt på att trycket, spalten och 
excentriciteten alla inverkar vid oljeläckage. Läckage vid maximal excentricitet skiljer 
sig beroende på var spalten befinner sig, stor spalt i överkant ger mindre läckage än i 
underkant. Detta visar på att läckage beror på både oljedimma, som observerats, och 
flytande olja. Har man goda toleranser i spalten och excentricitet läcker tätningen ändå 
vid övertryck men i mindre grad. Har man en större tätning kan den ändå läcka trots 
undertryck. Då oljeavloppet i maskinen var väldimensionerat och då det enbart fanns ett 
inlopp kunde inte oljeflödet höjas till en sådan nivå att avrinningen blev begränsad. 
Därför finns inga resultat från dessa mätningar. Vidare så har inte våra tidmätningar gett 
ett tydligt resultat utan vi har använt tryck vid läckage som huvudsaklig 
responsvariabel. Tidmätningarna är dock inte motsägelsefulla gentemot trycket utan har 
helt enkelt för stor spridning och bedöms därmed inte påverka resultatet. 
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6. Konstruktionsförslag  
De konstruktionsförslag som tagits fram har för- och nackdelar som är relevanta vid 
beslut om hur ABB skall gå vidare för att lösa läckageproblemet. Några av förslagen, 
främst de som använder sig av externa fläktar för att skapa under- eller övertryck, har en 
säker funktion men innebär en ökad tillverkningskostnad och viss 
konstruktionsförändring av maskinerna. Bland de andra förslagen finns konstruktioner 
som innebär små konstruktionsförändringar och kostnader, men vars funktion är svårare 
att säkerställa utan att testa och utvärdera dem praktiskt.  

6.1 Principbeskrivningar 

6.1.1 Spärrluft 
Tanken bakom tätningen är ungefär samma som spärrluftskåpan men med inverterat 
lufttryck. Det ska vara ett övertryck i kåporna som trycker luft både in i tätningarna och 
ut ur kåporna för att på så sätt minska risken för läckage. Övertrycket i kåporna kan fås 
från kylfläktskåpans yttre kanter där ett övertryck råder gentemot omgivningen, 
alternativt från en extern monterad fläkt. Övertrycket i kylfläktskåporna ligger på 
ungefär 1200 Pa men det är däremot oklart i nuläget hur stort tryckfallet blir i slangarna 
ut till kåporna. [9]  Konstruktionen behöver därför anpassas efter dessa förhållanden för 
att övertrycket i spärrluften ska bli lagom, ungefär 200 Pa. Ett annat problem som finns 
är att det är begränsat med utrymme mellan rotorn och lagerhusets insida, här behöver 
man göra en så smal konstruktion som möjligt. Därför är den nuvarande spärrluftskåpan 
integrerad med övertryckskåpan i konstruktionsförslaget men vidare undersökningar 
behövs för att se vilken konstruktion som är möjlig. 

 
Figur 30 Principskiss över övertryck i spärrluftskåpa 

6.1.2 Skruvtätning 
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Tätningen består av en skruv som svarvas eller fräses in i axeln eller huset i 
tätningsytan. Axelns rotation ger en pumpande effekt inåt i lagerhuset som hjälper till 
att förhindra att olja tränger ut. De mått som används i förslaget är hämtade ur 
litteraturens rekommendationer.  

 
Figur 31 Principskiss över skruvtätning 

6.1.3 Kontakttätning 
Då förslaget är att återgå till den tidigare typen av tätning anser vi det ligga utanför våra 
avgränsningar. Man kan göra en återgång men bör då ta med sig erfarenheterna från 
tidigare med axelslitage. Förbättringar på dåvarande design borde gå att göra med 
materialval och eventuell axelbeläggning. Axelbeläggning med avsikt att skapa en 
hårdare yta med lägre friktion borde kunna gå att genomföra med exempelvis 
metallsprutning av kerammaterial, t.ex. 

6.1.4 Aktivt undertryck 
Då trycket i lagerhuset har stor betydelse för tätheten vill man gärna skapa ett 
undertryck i lagerhuset. Det ska ske genom oljesystemets avluftning men vid brister i 
oljesystemet kan man få övertryck i lagerhuset istället. Ett alternativ till ett kraftigare 
avluftningssystem och dimensionering av oljesystem är att sätta en extra avluftning 
direkt i lagerhuset. Tanken med vårt förslag är att utnyttja att det finns ett undertryck på 
ungefär 140 Pascal. Från lagerhuset går det då slangar till ett filter som i sin tur är 
kopplat mot maskinens insida. Filtret behövs för att undvika att oljedimma sugs in i 
maskinen och fungerar med hjälp av kondensering och gravitation. Den olja som fastnar 
i filtret droppar då tillbaka ned i lagret via luftslangarna. Det är också av vikt att filtret 
har en god kapacitet och lågt tryckfall, annars behövs en fläkt. Den föreslagna 
filtermodellen behövs enligt tillverkarens specifikationer köras på ungefär 30 % av 
maxkapacitet för att ha ett godtagbart tryckfall. 
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Figur 32 Principskiss över undertryck i lagerhus 

 

6.1.5 Stänkskydd 
Potential för att förbättra stänkskyddet finns, man kan förlänga det och låta det gå 
närmre axeln. Måtten på skyddet i det lämnade förslaget är valda så att skyddet inte tar 
emot axeln men ändå skyddar så mycket som möjligt. En ny design av skyddet borde 
inte påverka varken montering eller tillverkningskostnad. 
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6.2 Utvärdering av konstruktionsförslag 
Utvärderingen sker enligt kriterier angivna nedan. Bedömningen görs inte direkt utifrån 
nuvarande lösning utan en mer allmän bedömning då den nuvarande lösningen inte 
bedöms vara ett lämpligt ”nollvärde” i alla avseenden.  

6.2.1.1 Tillverkningskostnad 

Kostnad för att ta fram och tillverka detaljen eller lösningen. 

6.2.1.2 Enkelhet i montage 

Hur mycket extra arbete det innebär att montera detaljen eller konstruktionslösningen på 
maskinerna. 

6.2.1.3 Konstruktionsbehov 

Behovet av att förändra den nuvarande konstruktionen, kan man införa lösningen utan 
att behöva ändra ett flertal detaljer på maskinen? 

6.2.1.4 Tätningsförmåga 

Hur effektivt lösningen tätar mot oljeläckage. 

6.2.1.5 Funktionssäkerhet 

Risken att konstruktionen förhindrar någon viktig funktion i maskinen eller på något 
sätt sliter på eller förstör maskinen. Exempelvis axelslitage. 

6.2.1.6 Underhållsbehov 

Behöver konstruktionen ett kontinuerligt underhåll eller ej, och i så fall hur ofta. 

6.2.1.7 Problemlösare hos kund 

Kan konstruktionen erbjudas som en lösning på en kunds nuvarande problem, 
alternativt erbjudas som ett tillval. 

6.2.1.8 Livslängd 

Vad har konstruktionen för beräknad livslängd, kommer den att behöva bytas ut inom 
maskinens livslängd. 
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Tabell 2 Utvärdering av konstruktionslösningar 
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6.3 Konceptbeskrivningar 
Utifrån de åtta funktionssprinciper som beskrivits och utvärderats ovan har elva koncept 
tagits fram. Funktionsprinciperna kombineras i vissa av koncepten med de tätningar och 
spärrluftkåpor som idag monteras på maskinen. Koncepten har genererats för att ge en 
blandning av nya konstruktionslösningar i kombination med befintliga lösningar. 

6.3.1.1 Koncept 1 Skruv och labyrinttätningar 

• Yttre spärrluftskåpa med skruvtätning i ytan mot axel. 

• Inre spärrluftskåpa med kombinerad funktion, både skruvtätning i en kammare 
och en kammare med tryckutjämning mot atmosfärtryck. 

• Standard labyrinttätningar i lagerhus. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 

6.3.1.2 Koncept 2 Dubbla skruvtätningar 

• Yttre spärrluftskåpa med skruvtätning i ytan mot axel. 

• Inre spärrluftskåpa med kombinerad funktion, både skruvtätning i en kammare 
och en kammare med tryckutjämning mot atmosfärtryck. 

• Skruvtätningar inuti lagerhus, oljeavrinning från tätning till lagerhus. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 

6.3.1.3 Koncept 3 Passivt övertryck och labyrint 

• Yttre spärrluftskåpa med övertryck taget från inre fläktkåpa via slangar. 

• Inre Spärrluftskåpa med kombinerad funktion, både övertryck från fläktkåpa via 
slangar och en kammare med tryckutjämning mot atmosfärtryck. 

• Standard labyrinttätningar i lagerhus. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 

6.3.1.4 Koncept 4 Passivt övertryck och skruvtätning 

• Yttre spärrluftskåpa med övertryck taget från inre fläktkåpa via slangar. 

• Inre Spärrluftskåpa med kombinerad funktion, både övertryck från fläktkåpa via 
slangar och en kammare med tryckutjämning mot atmosfärtryck. 

• Skruvtätningar inuti lagerhus. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 
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6.3.1.5 Koncept 5 Aktivt övertryck och labyrinttätningar 

• Yttre spärrluftskåpa med övertryck från externt monterad fläkt. 

• Inre spärrluftskåpa med kombinerad funktion, både övertryck från extern 
monterad fläkt och en kammare med tryckutjämning mot atmosfärtryck. 

• Standard labyrinttätningar i lagerhus. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 

6.3.1.6 Koncept 6 Passivt undertryck och labyrinttätningar 

• Aktivt undertryck i lagerhuset taget från maskinens insida, via oljefilter, där 
undertryck finns. 

• Standard inre spärrluftskåpa. 

• Standard labyrinttätningar i lagerhus. 

6.3.1.7 Koncept 7 Aktivt undertryck och labyrinttätningar 

• Aktivt undertryck i lagerhuset från externt monterad fläkt med oljefilter 
monterat. 

• Standard inre spärrluftskåpa. 

• Standard labyrinttätningar i lagerhus. 

6.3.1.8 Koncept 8 Skruvtätning på axel 

• Skruvtätning svarvad direkt på axeln i tätningsytan. 

• Spalttätning i tätningsytan. 

• Standard inre spärrluftskåpa. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 

6.3.1.9 Koncept 9 Dubbla skruvtätningar 

• Yttre spärrluftskåpa med skruvtätning i ytan mot axel. 

• Inre spärrluftskåpa med kombinerad funktion, både skruvtätning i en kammare 
och en kammare med tryckutjämning mot atmosfärtryck. 

• Skruvtätningar inuti lagerhus, oljeavrinning från tätning till lagerhus. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 
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6.3.1.10 Koncept 10 Labyrinttätning med passiv spärrluft 

• Labyrinttätning med spärrluft i tätningen, övertryck till spärrluften fås från inre 
fläktkåpa via slangar. 

• Standard inre spärrluftskåpa. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 

6.3.1.11 Koncept 11 Labyrinttätning med aktiv spärrluft 

• Labyrinttätning med spärrluft i tätningen, övertryck till spärrluften fås från 
externt monterad fläkt.  

• Standard inre spärrluftskåpa. 

• Extern filtrerad avluftning av oljesystem/lagerhus mot atmosfärtryck. 
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6.4 Utvärdering av koncept och konceptval 
Utvärderingen visar på att koncept 1,2,3,5 och 7 är mest intressanta. Utvärderingen har 
skett med hjälp av en viktningstabell och ett kvalitetshus, för kvalitetshus se bilaga 4. 
Utvärderingen sker enligt samma kriterier som konstruktionslösningarna. Bedömningen 
görs inte direkt i jämförelse med nuvarande lösning utan en mer allmän bedömning då 
den nuvarande lösningen inte bedöms vara ett lämpligt ”nollvärde” i alla avseenden.  
Tabell 3 Viktningstabell för konceptval 
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6.4.1.1 Koncept 1 

Den enklaste varianten att testa och kanske också den intressantaste är koncept 1. 
Fördelen med koncept 1 är att man kan välja att enbart konstruera den yttre spärrkåpan 
för att då praktiskt utvärdera skruvtätningens funktion i verkligheten utan att nämnvärt 
förändra maskinkonstruktionen. Det man då testar är den yttre varianten av skruvtätning 
där skruven sitter i hålet och inte på axeln. Vill man göra ett enklare test kan man enbart 
testa den yttre kåpan som kan monteras utifrån på drivsidan utan vidare modifikationer. 
Konceptet borde gå att testas utan monterad avluftning i oljesystemet då det är oklart 
om den här funktionen behövs. Detta eftersom luftflödet från skruvtätningen är okänt 
men bedöms som relativt lågt. 

6.4.1.2 Koncept 2 

Samma som koncept 1 men med en annan tätning. Tanken är att samma funktion, 
skruvtätning, finns i både spärrkåpan och tätningen för att på så vis få en längre 
skruvtätning. Varianten är något mindre intressant än koncept 1 då skruvtätningen är 
otestad. Det är bättre att först införa koncept 1 och testa skruvtätningen med nuvarande 
toleranser för att kontrollera dess funktion. 

6.4.1.3 Koncept 3 

En relativt säker lösning på problemet som kräver extra slangar från maskinens insida. 
Övertrycket i fläktkåpan är enligt uppgift [9] 1200 Pa och borde därför räcka till 
spärrkåpan med god marginal. Slangar bör anpassas så att ett lagom tryckfall uppnås, 
målvärdet på trycket i spärrkåpan borde vara ungefär 200 Pa. Nackdelen är att man 
måste dra slangar inifrån maskinen vilket försvårar i montage. Det gör det också svårare 
att montera lösningen ute hos kund. 

6.4.1.4 Koncept 5 

Samma som koncept 3 men med övertryck från en externt monterad fläkt. Konceptet är 
en på samma sätt som koncept 3 en relativt säker lösning på problemet men kräver en 
fördyrande konstruktion. Kan vara ett alternativt för införande hos kund då hela 
konstruktionen sitter externt monterad. Konceptet är däremot en mindre stabil lösning 
ur ett längre perspektiv än koncept 3 då den externa fläkten dels kräver 
strömförsörjning, dels kräver underhåll. 

6.4.1.5 Koncept 7  

I det här konceptet skapar man undertryck i lagerhuset med hjälp av en externt monterad 
fläkt. Fläkten har oljefilter monterat av bikakestruktur som får oljedimman att 
kondensera. Oljan rinner sedan tillbaka ned i lagerhuset med hjälp av gravitationen. Det 
här konceptet är på samma sätt som koncept 5 lämpligt att införa som en eftermontering 
hos kund vid problem då konstruktionen är relativt säker och sitter helt externt 
monterad.  
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7. Diskussion  

7.1 Hypoteser 
De hypoteser som togs fram under arbetets inledande del har undersökts i de mätningar 
och experiment som utförts. En del av dem har bekräftats och andra kvarstår som ovissa 
då det inte funnits möjlighet att testa och utvärdera dem.  

7.1.1 Lufttryck samt tätningens excentricitet och spel 
Lufttryck i lagerhuset och labyrinttätningens spel och excentricitet mot rotoraxeln är de 
tre hypoteser som vi haft störst möjlighet att variera och testa, och de har alla tre visat 
sig vara högst relevanta för problemet med oljeläckage. Ett mindre övertryck inuti 
lagerhuset har noterats på samtliga maskiner som läckt olja. Maskinen som testades 
under våra experiment hade under normal drift ett litet undertryck i D-sidans lagerhus 
och läckte ingen olja under det fyra timmar långa provet. När vi monterade en uppslipad 
tätning och provkörde under en halvtimme läckte den trots samma undertryck en liten 
mängd rinnande olja. Vid ett mindre övertryck inuti lagret läckte också oljedimma ut 
med den större tätningen vilket visar att tätningens diameter påverkar läckaget.  

Lufttrycket inuti spärrluftkåpan har vid de mätningar som utförts legat nära eller lite 
över atmosfärstryck vilket bekräftar att kåpan gör det jobb den är avsedd att göra: 
utjämna det undertryck som uppstår vid lagerhuset på insidan av maskinerna. 

7.1.2 Oljeflöde 
Oljeflödet till lagren har möjlighet att bidra till oljeläckage. Huruvida denna teori 
stämmer har vi inte haft möjlighet att undersöka under arbetet. Den maskin vi fick 
tillgång att testa var konstruerad med ett gemensamt inlopp till maskinens två lager. 
Provrummets oljetillförsel har endast kapacitet att skapa ett oljeflöde på runt 72 
liter/minut, vilket begränsade vår tänkta ökning. Maskinen kördes enligt specifikation 
med 60 liter/minut och ökningen till 70 liter/min var för liten för att göra någon skillnad 
i våra resultat. Vi hade behövt gå upp längre för att pressa lagrets oljeutrinning och på 
så sätt skapat en översvämning inuti lagerhuset, alternativt “vattenlåsfunktion” i 
oljeutloppets slangar som i sin tur kan orsaka tillfälliga övertryck och oljeläckage. Vi 
uppskattade behovet av oljetillförsel för att kunna provocera oljeutrinningen till närmare 
85-90 liter/min baserat på utloppsdiameter och slanglängder. 
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7.1.3 Vibrationer i axel 
Huruvida vibrationer i rotoraxeln påverkar läckaget har inte undersökts närmare. 
Anledningen till detta är att det framkommit att vibrationer är något som förekommer på 
samtliga maskiner. Under testerna i provrummet utförs mätningar på detta och på de 
maskiner där avvikelser förekommer vidtar man åtgärder. En maskin som vibrerar 
modifieras med stag för att få ner vibrationerna. Rotoraxeln balanseras också under 
testerna vilket innebär att variationer mellan maskinernas rotorvibrationer är små. [10] 
Det har inte heller funnits tid eller möjlighet att påverka rotorns vibrationer under våra 
experiment. 

7.1.4 Axelhöjning vid drift 
Vi har studerat protokoll, se bilaga 7. Uppmätt axelhöjning, för rotoraxelns höjning då 
maskinen startas upp. Det intressanta för denna rapport är att rotorn lyft ungefär 0.14 
mm vertikalt under driftstart då detta kan påverka toleranserna som en nykonstruerad 
tätning kan behöva ha för att undvika kontakt med rotorn. Hur rotorn “lägger sig” efter 
en tids kontinuerlig drift går inte exakt att utläsa men man kan se tendenser att den 
sänks ned runt de värden som den beräknade “shaft displacement-ritningen visar, se 
bilaga 7 Beräknad axelhöjning.  

7.2 Metodik 
Då problemet från början varit klart definierat har behovet av en inledande utforskning 
inte varit särskilt stor utan har rymts i litteratur och nulägesanalyserna. Därför har vi 
valt ett problemlösande tillvägagångssätt och en experimentell metodik för att försöka 
hitta sambanden bakom problemet.  

Man skulle kunna tänka sig att vi borde valt ett mer grundläggande tillvägagångssätt, 
t.ex. genom en mer förklarande metodik. Vårt val föll ändå på den enklare varianten då 
problemet bedömdes som ganska praktiskt och relativt välkänt.  

7.2.1 Mätningar 
Anledningen till att vi använt oss av vår mätmetod är dels omständigheterna kring våra 
tidsramar, samt att maskinerna vid drift är potentiellt livsfarliga. Ur en vetenskaplig 
synpunkt hade man hellre velat samla upp och mäta eller väga den mängd olja som läckt 
ut under mätningarna för att få ett mått på läckflödet. Osäkerheten i detta hade varit ett 
problem då maskinen är mycket svår att helt rengöra mellan mätningarna, i praktiken 
måste tätningen eventuellt skruvas isär. Vi har använt oss av relativt högt tryck för att 
snabbt få ett synligt läckage som man kan konstatera vid inspektion av tätningen. Det 
innebär att våra resultat visar på en trend snarare än absoluta värden då läckage uppstår. 
Ett oacceptabelt läckage kommer att uppstå vid betydligt lägre tryck än de vi använt oss 
av.  

Det kräver också mycket tid för att etablera ett stabilt läckflöde och vi hade varit 
tvungna att ägna ungefär en halv arbetsdag åt varje mätning. Vi hade då inte hunnit med 
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att testa alla våra parametrar och valde istället att konstatera läckaget mer digitalt. D.v.s. 
stoppvillkoret för mätningarna var konstaterat läckage snarare än ett visst flöde. Rent 
praktiskt fanns det också problem att samla upp oljan då det uppstår turbulens kring 
axeln så att oljan stänker. Man kan därför inte fästa en duk för att samla upp olja utan 
behöver snarare konstruera någon form av uppsamlingskärl. Att närma sig axeln 
manuellt är otänkbart ur ett säkerhetsperspektiv då kontakt med den snurrande axeln kan 
vara livsfarligt. Exempel på dödsfall kring roterande maskiner i industri finns det tyvärr 
gott om. 

7.3 Toleranser i tätning 
En tätning med mindre diameter har inte testats, dels pga. tidsbrist och svårighet att 
hinna tillverka och beställa en sådan tätning. En annan orsak till detta är att en tätning 
med snävare toleranser och mått i värsta fall skulle kunna vara svår att montera utan att 
kontakt med rotoraxeln uppkommer under drift, då rotoraxeln höjer sig. ABB har 
tidigare observerat att tätningar som ligger an mot axeln under drift orsakat lokala 
värmeutvidgning som orsakat att rotorn “blivit skev/slagit sig” som lett till vibrationer 
vid fullt driftvarvtal.  

I dagsläget har axlarna en diameter i tätningsytan på 405 mm med tolerans h8, 
tätningarna har en diameter på 405,2 mm med tolerans H8. Dessa mått ger ett diametralt 
spel på 0,2 mm till 0,394 mm. 

Att ha ett snävare mått på tätningens diameter och mindre toleranser skulle ge en bättre 
tätningsfunktion, men är inte en realistisk lösning. Mindre toleranser, både diametralt, 
rundhetsmässigt och koncentriskt är ett problem både ur monteringshänseende och 
tillverkningsmässigt. Därför har inte något sådant lösningsförslag tagits fram. Istället 
har fokus hamnat på robustare lösningar.  

7.4 Optimering av labyrinttätning 
Enligt tidigare diskussion har valet tidigt varit att inte undersöka optimering av 
labyrinttätningens mått i form av antalet spalter, djup, bredd etc på dessa. Ett alternativ 
till en sådan optimering hade kunnat vara att byta typ av labyrint till en som är avsedd 
att täta mot vätska eller en “stegad” labyrint som har tänder på båda sidor av tätningen. 
Problemet är att rotorn kräver ett visst axiellt spel, normalt 7-10 mm åt vardera hållet 
vilket omöjliggör användandet av dessa typer av tätningar. 
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8. Slutsatser 

8.1 Slutsatser från mätningar med standard och ökat 
tätningsspel 

Våra mätningar har verifierat flera av de orsaksteorier som framkommit under 
litteraturstudien och faktainsamlingen från företaget och dess personal. ABB:s teori om 
att oljedimma är en bidragande orsak till läckaget stämmer då vi tydligt sett att 
oljedimma flödat ut genom spalten mellan tätning och axel när maskinen varit i drift. 
Vad som kan konstateras är att läckageproblemet inte enbart involverar oljedimma utan 
det är både oljedimma och olja i rinnande form. Det är dessutom främst den flytande 
oljan som verkar vara ett problem då oljedimma enbart noterats i större mängd vid 
mycket stor spalt eller tryck. 
När tätningen monterats efter anvisning i operationsbeskrivning 3BSG000426, se bilaga 
5, och undertryck råder inuti lagerhuset, har inga läckage noterats under de 
undersökningar och observationer som gjort i denna rapport.  

Det sista experimentet som utfördes bekräftade att en tätning med större spalt (0.7 mm 
diametralt) skapar ett större läckage av oljedimma, samt att läckage av rinnande olja 
uppkommer trots att undertryck på -20 Pa råder inuti lagerhuset. Utifrån samma 
experiment kunde det också konstateras att tätningens justering/inställning även gjorde 
skillnad i läckagets omfattning då tätningens diameter var större än normalt, något som 
stödjer teorin om att justering av tätningens spalt mot axeln är av betydelse. Detta gäller 
både med uppslipad och normal tätning 

För en robustare tätning måste antingen trycket i lagerhuset kontrolleras eller byte till en 
robustare typ av tätning genomföras, antingen med en kombination av flera tätningar 
eller genom att använda sig av spärrluft.  

Konstruktionen av tätningarna är idag inte robust och det behövs inga större avvikelser 
från rekommenderade värden för att läckage ska uppstå. De olika parametrar som 
påverkar vid läckage bör samverka och tillsammans ge olika effekt beroende på 
sammansättning. Omfattande mätningar krävs för att kartlägga och verifiera dessa 
samband och detta ligger utanför examensarbetets omfattning. 

Beräkningar på en skruvtätnings funktion har gjort och kan utläsas i bilaga 8 
Tryckberäkningar. De tryckskillnader tätningen skall klara av är dock svåra att teoretiskt 
bestämma i och med att läckaget består av både oljedimma och rinnande olja.  
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8.2 Montering av labyrinttätning 
En slutsats som kan dras utifrån de mätningar som utförts på labyrinttätningen är att 
justeringen av tätningen spel mot rotoraxeln har betydelse för läckagets omfattning. För 
att minimera läckaget bör tätningen monteras med minimal spalt mellan axel och 
undersida av tätningen.  
Något som också kan konstateras är att vid övertryck inuti lagerhuset som överstiger 
+35 till +40 Pa kan man se oljedimma strömma ut mellan axel och tätning, även om 
spalten är koncentriskt inställd. Läckaget av oljedimma förvärras vid excentrisk 
montering, vilket stämmer överens med teorin. Det förekommer därmed två typer av 
läckage, dels oljedimma som “ryker ut” genom spalten mellan axel och tätning, samt 
olja i fast form som flödar ut i botten av spalten mellan axel och tätning. Huruvida dessa 
två samverkar har inte framkommit i de undersökningar som utförts i denna rapport men 
en gissning är att båda effekterna kan uppstå oberoende av varandra. 

8.3 Miljöaspekter 
Som har nämnts i problembeskrivningen är läckage av olja och oljedimma inte bara ett 
praktiskt problem utan också ett miljöproblem. Oljedimma innebär läckage av olja ut i 
en miljö där människor vistas och eventuellt också vidare ut i naturen via t.ex. avlopp. 
Läckage av olja kan också innebära att olja rinner ut i lokalen där maskinen står, och om 
lokalen har avlopp kan olja då i värsta fall rinna direkt ut i dagvattnet. Därför är det 
också viktigt ur miljösynpunkt att kontrollera oljeläckage, även om dessa enbart består 
av oljedimma. 

Kontrollerat undertryck inuti lagret och oljetillförseln/pumparna skulle utifrån de 
mätningar vi gjort samt enligt alla teorier från litteraturstudien minimera riskerna för 
läckage av oljedimma radikalt. Om man tillåter oljedimma att flöda ut i en lokal där 
människor ska vistas måste man, om läckaget är omfattande, installera luftrenande 
utrustning vilket innebär en ökad kostnad. 
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9. Rekommendationer 
Våra rekommendationer är främst att se över den nuvarande konstruktionen och 
förbättra den enligt något eller några av våra lämnade förslag. Utöver detta har vi några 
synpunkter på förbättring kring problemen med oljeläckage. 

• Se över och förbättra tätningskonstruktionen enligt lämnade förslag och 
principer. Vi rekommenderar att man utvärderar skruvtätningens funktion i 
praktiska prover först. Detta då den lösningen har potential att vara enkel och 
billig att införa om den fungerar tillfredställande. Lösningsförslaget finns med i 
koncept 1 och 2. 

• Ändra i operationsbeskrivningen till minimalt spel på undersida av tätning, 
istället för “Ställ spelet så att det är störst upptill och lika på sidorna. Det större 
spelet på ovansidan skall motsvara lyfthöjden på rotorn vid drift” 

• Skapa operationsbeskrivningar kring hur man ska prova maskinen för att 
upptäcka oljeläckage, vad som klassas som oljeläckage och vilka åtgärder som 
ska tas efter ett konstaterat läckage då detta helt saknas i dagsläget. 
Ansvarsfrågan bör också klargöras eller formaliseras.  

• En bättre kommunikation eller kontroll av kundernas oljesystem och hur detta 
ska integreras med maskinens system. Även en bra tätning kommer att läcka om 
det övriga oljesystemet hos kund är undermåligt. Även om det formella ansvaret 
för detta kan ligga hos kunden drabbar problemet ABB. 

• Se över oljeavloppets storlek på de näst största maskinerna (1120), eventuellt 
bör man använda en större storlek. Man bör också kontrollera att man i alla 
avseenden följer API-standard. 
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9.1 Förslag på fortsatta studier och mätningar 
Några av våra misstankar har vi inte haft möjlighet eller tid att undersöka och kvarstår 
därför att titta på.   

• Sporadiska problem i oljeavrinningen i provrummen som kan provocera fram 
eller bidra till läckage. Dessa bedömer vi kunna uppstå i vissa fall då man har 
ogynnsamma förhållanden så som en kombination av den maskinstorleken som 
har högst oljeflöde per tvärsnittsyta i avloppet och dåligt avlopp. Om man har en 
sådan maskin med oljeavloppet på motsatt sida som oljesystemet i provrummet 
så måste man dra väldigt långa slangar runt hela maskinen. Detta tror vi kan leda 
till tillfälliga “vattenlås” med instabilt tryck som följd. 

• Funktionen hos det interna stänkskyddet. Vi har inte haft möjlighet att 
undersöka detta men tror att med det nuvarande stänkskyddet så kan viss 
variation i montering eller axiell position hos rotorn leda till ogynnsamt 
oljestänk mot tätningen, vilket borde kunna bidra till läckage. Då vi inte har haft 
möjlighet att kontrollera stänkskyddets funktion kan man undersöka detta, om 
man inte väljer att förbättra det oavsett den nuvarande funktionen. En förbättring 
av stänkskyddet kräver en ny design men ej en dyrare eller mer omfattande 
produktion. Ett förnyat stänkskydd är framtaget i ett utvecklingsprojekt. Ett 
alternativ är att utvärdera det och därefter ta beslut om stänkskyddets utformning 
på 1000-1250 maskinerna. 

• Funktionen hos oljeavkastarspåret. Vi har inte haft möjlighet att undersöka den 
här parametern. 

9.2 Mätningar hos kund 
Vi rekommenderar att det vid varje kundbesök i samband med oljeläckage ska 
genomföras en enklare undersökning för att få en bättre bild av problemet. Detta ses 
som extra viktigt då det hos kund finns andra förutsättningar och variationer som inte 
kan undersökas i produktionen. Ett exempel på undersökningar som är rimliga att 
undersöka vid dessa servicetillfällen skulle kunna vara: 

• Tryckmätning i maskinens insidor innanför lagren. 

• Tryckmätning i lagerhusen. 

• Spelet i tätningarna. 

• En kontroll av oljesystemets utformning och kapacitet. 

• Tryckmätning i oljesystemet. 
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9.3 Korrelation mellan olika parametrar 
För att se ett bättre samband mellan de olika parametrar som påverkar läckage måste 
mer tid läggas på mätningar, och utifrån dem få ut är hur stort läckflödet är vid olika 
kombinationer av parametrar, t.ex. ett visst läckflöde för en viss spaltbredd, excentricitet 
och övertryck. Genom att genomföra långtidsmätningar där läckflödet kopplat till olika 
parametrar mäts. För detta är vår rekommendation att en maskin bokas in i ett provrum 
och dedikera dessa till mätningar. Den totala provtiden bör uppskattningsvis röra sig om 
åtminstone två veckors mätningar. Det vi då rekommenderar är att konstruera en sköld 
för att samla upp oljan som rinner ut ur tätningen som då ger ett säkert sätt att mäta 
oljeflödet. Vid mätningarna kan faktorförsök användas för att genomföra en så effektiv 
undersökning som möjligt. Vidare så bör mätningarna utföras i omgångar om 4 till 8 
timmar för att säkerställa stabilt läckflöde. Mellan varje mätning behöver tätningen 
göras rent från olja som kan ligga kvar i spalterna, detta görs lämpligtvis med tryckluft 
för att slippa demontera tätningen.  

9.4 Hydrofobisk yta i tätning.  
Vid samtal med vår ämnesgranskare uppkom en diskussion kring hur en hydrofobisk 
yta på rotorn skulle kunna användas för att förhindra olja från att “krypa ut” längs med 
axeln. Funktionen eller teorin bakom har inte undersökts i denna rapport p.g.a. tidsbrist. 
Ämnesgranskaren hade däremot egna erfarenheter då han sett exempel på hur 
vattendroppar betett sig på ytor med varierande hydrofobiska/hydrofila områden. 
Dropparna stannade kvar på de hydrofila områdena och var svåra att få bort, även när 
gas med högt tryck blåstes på plattan för att rengöra den från vatten. Hur detta fenomen 
skulle kunna utnyttjas inuti lagerhuset i ABB:s maskiner behöver undersökas. 
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Bilaga 1  -Tryckmätningar 

Tryckmätning 1 

Datum:   2014-04-08 
Maskinstorlek:   AMS 1250  
Lagerstorlek:    ABB 397  
Varvtal:   1500 rpm 
Oljetemperatur:   45 °C 
Lagertemperatur:   68 °C  
Oljeflöde:    59 liter/minut 

Uppmätta tryck 
Lager ND-sida:  -11 Pa 
Lager D-sida:   -18 Pa 

Tryckmätning 2 

Datum:   2014-04-09 
Maskinstorlek:   AMS 1120  
Lagerstorlek:    ABB 397  
Varvtal:   1000 rpm 
Oljetemperatur:   42 °C 
Lagertemperatur:   65 °C  
Oljeflöde:    39,5 liter/minut 

Uppmätta tryck 
Lager ND-sida:  -15 Pa 
Lager D-sida:   -22 Pa 
Spärrluft ND-sida  -21 Pa 
Spärrluft D-sida  -34 Pa 
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Bilaga 1.2  -Tryckmätningar 

Tryckmätning 3 

Datum:   2014-04-10 
Maskinstorlek:   AMS 900 
Lagerstorlek:    RENK 280  
Varvtal:   1500 rpm 
Oljetemperatur:   46 °C 
Lagertemperatur:   68 °C  
Oljeflöde:    32liter/minut 

Uppmätta tryck 
Lager ND-sida:  -22 Pa 
Lager D-sida:   -22 Pa 
Spärrluft ND-sida  -5 Pa 
Spärrluft D-sida  +25 Pa 
Insida maskin D-sida:  -135 Pa 
Insida maskin ND-sida: -135 Pa 
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Bilaga 1.3  -Tryckmätningar 

Tryckmätning 4 

Datum:   2014-04-24 
Maskinstorlek:   AMS 1120 
Lagerstorlek:    ABB 397  
Varvtal:   1800 rpm 
Oljetemperatur:   - °C 
Lagertemperatur:   -°C  
Oljeflöde:    22 liter/minut 

Uppmätta tryck 
Lager ND-sida:  +4 Pa 
Lager D-sida:   +18 Pa 
 

Tryckmätning 5 
Datum:   2014-04-28 
Maskinstorlek:   AMS 1120 
Lagerstorlek:    ABB 397  
Varvtal:   1800 rpm 
Oljetemperatur:   - °C 
Lagertemperatur:   -°C  
Oljeflöde:    44 liter/minut 

Uppmätta tryck 
Lager ND-sida:  0 Pa 
Lager D-sida:   +12 Pa 
 

Tryckmätning 6 

Datum:   2014-05-12 
Maskinstorlek:   AMS 1250 
Lagerstorlek:    ABB 397  
Varvtal:   1500 rpm 
Oljetemperatur:   - °C 
Lagertemperatur:   -°C  
Oljeflöde:    60 liter/minut 

Uppmätta tryck 
Lager ND-sida:  0 Pa 
Lager D-sida:   +10 Pa 

 25  

15  20 

 10  
Tabell 4 Labyrinttätningens inställning vid tryckmätning 6 
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Bilaga 2 -Experiment 

Experiment 1 

Mätning 1 

Datum:   2014-04-30 
Maskinstorlek:   AMS 1250 
Lagerstorlek:    ABB 397  
Varvtal:   1500 rpm 
Oljetemperatur:   45 °C 
Lagertemperatur:   68°C  
Oljeflöde:    60 liter/minut mätning 1, 70 liter/min mätning 2-4 
Instabilitet i tryck:  +/-10 Pa 
Tätning:   Standardtätning 

 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 

Första prov:  Läckage vid +65 Pa 
Andra prov:   Läckage vid +70 Pa 

 

Mätning 2 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 
Första prov:  Läckage vid +80 Pa 

Tidprov 

+85 Pa  10 min till läckage 
+115 Pa  3,5 min till läckage 
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Bilaga 2.1  -Experiment  

Mätning 3 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 

Första prov:  Läckage vid +60 Pa 
Andra prov:   Läckage vid +60 Pa 

Tidprov 

+85 Pa  7 min till läckage 
+85 Pa  7 min till läckage 
+115 Pa  4 min till läckage 
+115 Pa  7 min till läckage 

Mätning 4 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 

Första prov:  Läckage vid +100 Pa 

Tidprov 

+115 Pa  5 min till läckage 

Experiment 2 
Datum: 2014-05-05 
Maskinstorlek:  AMS 1250 
Lagerstorlek:  ABB 397  
Varvtal:  1500 rpm 
Oljetemperatur:  45 °C 
Lagertemperatur:  68°C  
Oljeflöde:   70 liter/min  
Instabilitet i tryck: +/-5 Pa 
Tätning:  Standardtätning 

Mätning 5 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 
Första prov:  Läckage vid +20 Pa 
Notering: Läcker även vid -20 Pa 

Tidprov 

+85 Pa  Läckage direkt 
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Bilaga 2.2  -Experiment 

Mätning 6 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 
Första prov:  Läckage vid +40 Pa 
Andra prov:   Läckage vid +60 Pa 

Tidprov 

+85 Pa  1,5 min till läckage 

Mätning 7 

Start vid +10 Pa, ökande i steg om 10 min tills läckage noterat 
Första prov:  Läckage vid +35 Pa 

Tidprov 

+85 Pa  3 min till läckage 

Mätning 8 

Drift i 35 minuter. Visst läckage noterat 
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Bilaga 3 -Uppmätt axelhöjning D-sida 
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Bilaga 3.1  -Uppmätt axelhöjning ND-sida 
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Bilaga 4 -Kvalitetshuset 
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Bilaga 5  -Operationsbeskrivning 
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Bilaga 6  -Konceptritningar 
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Bilaga 6.1  -Konceptritningar 
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Bilaga 6.2  -Konceptritningar 
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Bilaga 6.3  -Konceptritningar 
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Bilaga 7  -Beräknad axelhöjning 
 

  



 

85 
 

Bilaga 8 -Tryckberäkningar 
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