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Sammanfattning 
I dagens moderna samhälle där bussar och lastbilar i princip är i drift dygnet runt, ställs höga 
miljöinriktade krav på täta förband. Att uppfylla dessa miljökrav kräver fördjupade utredningar av 
de faktorer som har en inverkan på ett förbands tätningsförmåga. Produktion, kostnad, tryck, 
materialval samt ytans beskaffenhet är alla bidragande faktorer som påverkar ett tätningskoncept.  

En rekommenderad sammanställning i form av en guideline och en matris gällande valet av 
lämpligt tätningskoncept efterfrågades av Scania R&D. Då befintlig stegram var i behov av ett 
nytt tätningskoncept, önskades även förslag på omkonstruktion av nya tätningskoncept.  

Genom en omfattande informationsinsamling via litteratursökning, vetenskapliga rapporter och 
studiebesök med intervju, har guidelinen och matrisen tillslut kunnat sammanställas. Med 
sammanställningen och givna förutsättningar har sedan lämpliga tätningstyper för stegramen 
kunnat erhållas för utveckling. Konceptgenerering för tätningstyperna utfördes tillsammans med 
brainstorming och benchmarking, vilket genererade ett flertal tätningskoncept att utvärdera. Med 
FEM-analyser har tätningskoncepten även kunnat beräknas, och yttryck och 
spänningspåverkningar har kunnat erhållas med mycket låg feluppskattning. Alla koncept 
förutom koncept Klaff, visade sig varken uppnå brott- eller sträckgräns för stegramens material. 
Tätningskonceptet Metallburen rekommenderades att arbeta vidare med på grund av sin 
monterings- och servicevänlighet samt enkla implementering hos befintliga stegramar. 

De påverkande faktorerna för ett förbands tätningsförmåga sammanställs kort nedan:  

— Vid valet av tätningsmaterial är punkter som materialets hårdhet, nötningsbeständighet, 
svällning, pris samt det tätande mediets additiver viktigt att tänka på.  

— Tätningstryckets påverkan kräver att klämkraften generellt bör vara högre än det 
arbetstryck som uppstår i förbandet. Viktiga faktorer som påverkar tätningstrycket är 
skruvmomentet, skruvarnas placering, antalet skruvar och skruvdistansen.  



 

— Olika ytfinheter ges beroende på tillverkningsmetod, vilket kan för vissa tätningstyper 
kräva efterbearbetning. Vid val av tillverkningsmetod bör bland annat seriestorlek, 
tillverkningskapacitet och kostnad för verktyg, utrustning och ändringar beaktas. 

— Vad gäller bearbetning, är skicket på bearbetningsmaskinerna och matningshastigheten, 
en stor faktor för ytjämnheten. Olika bearbetningsmetoder kan ge samma ytfinhet, men 
olika ytprofiler.  

— Olika tätningar kräver olika krav på flänsarna. Under rätt förutsättningar kommer dock 
tätningen även att fungera då grövre/finare ytor nyttjas. Det är dock viktigt att tänka på 
att grövre ytor ger upphov till större nötning och luckor för mediet, och en finare 
ytjämnhet ger dyrare tillverkningskostnad och lägre friktion.  

Generellt ges en högre tätningsförmåga ju finare ytjämnhet den tätande ytan har, men är inte 
alltid att föredra. Dels på grund av kostnadspåverkan men framför allt för ytans faktiska funktion 
i förbandet. Är det en tätande eller bärande yta, eller kanske både och? Att kravsätta en 
tätningsyta onödigt fin kan därför bli en onödigt kostsam historia. I ledet att finna rätt 
tätningskrav, är bestämmelsen för ytfinhet en lång process och en fin balansgång som måste tas. 

 

Nyckelord 
Ytstruktur, Tätning, Tätningskoncept, Ytfunktion, Stegram, Arbetstryck, Tätningstryck, 
Temperaturinverkan, Mediuminverkan, FEM, Läckage, Tätningsmaterial.    
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Abstract  
In today’s modern society, where buses and trucks are in operation day and night, there are 
essential requirements for tight joints in vehicles to meet environmental requirements. To meet 
these environmental demands, a deep investigation of the factors that have an impact on the 
sealing performance is required. The method of production, cost, pressure, material selection and 
surface structure are all contributing factors that affect a sealing concept. 

A recommended compilation in the form of a guideline and a matrix regarding the selection of 
suitable sealing concept were requested by Scania R&D. As the existing ladder frame was in need 
of a new sealing concept, suggestions for redesigns of new sealing concepts were also requested. 

The guideline and matrix were compiled through extensive data collection conducted through 
literature searches, scientific reports and study visits with interviews. The data compiled with the 
given conditions allowed for suitable seal types to be obtained for further development. A 
concept generation for the seal types was performed using brainstorming and benchmarking, 
this generated a number of concepts which were then evaluated. The concepts were also 
calculated using FEM-analysis and the results showed that the surface pressure and distribution 
of stresses were obtained with very low error estimation. All concepts apart from the Klaff 
concept reached a value below the yield and tensile strength of the material for the ladder 
frame. It is recommended to use the Metallburen concept to conduct further work because of its 
serviceability and ease of installation as well as the implementation of existing ladder frames. 

The factors that have an impact on the sealing performance are compiled in brief below: 

— In regards to the material selection for sealing, it is essential to consider the hardness, 
abrasion resistance, the additives in the medium, the swelling and price of the sealing. 

— In order to ensure the right amount of sealing pressure, the clamping force should 
generally be higher than the operating pressure in the sealing joint. Important key factors 



 

that affect the sealing pressure are the bolt torque, the number of bolts and their 
placement. 

— Various surface roughnesses are obtained which is dependent on the manufacturing 
process. In some of seals, this may require machining work. The quantity, production 
capacity and cost of tools, equipment and modifications should all be considered in the 
procedure of selecting the manufacturing process. 

— The condition of the machine tools and the feed rate is a big influence on the surface 
roughness, and although some machine processes can generate the same roughness, a 
different surface profile can be given. 

— Various types of seals require different surface requirements on the flange. However, 
under the right circumstances, the seal will function even though a rougher/smoother 
surface is being utilized. It is important to keep in mind that a rough surface causes 
greater wear and gaps for the medium whilst a smooth surface results in lower friction 
and an expensive manufacturing cost. 

— Various types of seals require different surface requirements on the flange. However, 
under the right circumstances, the seal will function even though a rougher/smoother 
surface is being utilized. It is important to keep in mind that a rough surface causes 
greater wear and gaps for the medium whilst a smooth surface results in lower friction 
and an expensive manufacturing cost. 

In general, a higher sealing capacity causes a higher surface smoothness, but is not always 
preferable. This is partly due to the cost, in particular due to the actual function of the surface in 
the joint. Is it a sealing or a bearing surface that needs to be taken into consideration, or perhaps 
both?  To require an excessively smooth sealing surface can therefore be unnecessary costly. For 
that reason, the procedure of finding the right surface requirements is a fine balancing act that 
must be undertaken with plenty of forethought. 

 

Key-words 
Surface structure, Seal, Sealing concepts, Surface function, Ladder frame, Operating 
pressure, Sealing pressure, Temperature impact, Medium impact, FEM, Leakage, 
Sealing material. 
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Ordlista 
 

Vulkanisering: En process vilket omvandlar rågummi från flytande till formstabilt 
elastiskt material. 

Åldring: Förändringen av ett materials egenskaper under tid. Oftast ger det 
negativ effekt.  

Elastomerer:  En benämning för ämnen med kedjeformiga molekyler, även kallade 
polymerer med gummiegenskaper. 

IRHD: International Rubber Hardness Degrees. En klassning för att ange 
hårdhet hos elastomerer. 

Medium:  Ämne, substans, medel, vätska, gas. I denna rapport är de vanligaste 
medium olja, kylarvätska och vevhusgas. 

Prisindex:  Är ett mått på genomsnittlig förändring av pris. Beräknas som 
summa av viktade priskvoter, ett pris för detaljen vid introduktion 
och ett pris vid jämförelsetiden.  

Längdutvidgning: Innebär en volymändring hos materialet beroende av 
temperaturförändring. Vid uppvärmning börjar molekylerna röra sig 
vilket resulterar i en volymökning. Rakt motsatt för låg temperatur 
drar molekylerna ihop sig och materialet krymper. 

Konvergens:  Att närma sig. Syftar i detta arbete på en feluppskattning av FEM-
beräkningar och anges i procent. 

Sättning:  Benämningen har två innebörder i detta sammanhang. Antingen sker 
en anpassning av klämkraften hos förbandet. Den andra är att 
tätningsmaterialet komprimeras under tid. 

Spaltextrudering: För tätningar innebär spaltextrudering att tätningen pressas ut ur sin 
monterade position mellan flänsarna.  

Rilla: I detta arbete en upphöjning hos en tätning i form av ett spår för att 
bilda ett yttryck. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har en lastbil alltid läckt lite olja och kylarvätska och har betraktats som ett rent 
bruksfordon. Dagens moderna lastbil ställs inför helt andra krav och jämförs med moderna 
personbilar. Scania med epitet som ”For Demanding People” har extra höga krav. Det moderna 
distributionsnätet där lastbilar kör ända in till slutleveransplats, till exempel en matgrossist, kräver 
motorer som är täta. 

Orsaken till behovet av ett nytt tätningskoncept för stegramen var på grund av svårigheter vid 
montering. Åtkomligheten för en av de bakre skruvarna var bristande, vilket skulle kräva en 
avlägsning av skruven från konstruktionen. Detta i sin tur skulle leda till ett otillräckligt yttryck 
för den aktuella tätningstypen i förbandet. 

I ett led att finna lämpliga tätningskoncept som uppfyller Scanias och kundens hårda krav, 
behöver påverkan av faktorer som produktion, tryck, materialval, samt ytans beskaffenhet för att 
hålla ett tätt förband utvärderas. 

1.2 Problemdefinition 
Här nedan är de frågeställningar som har byggt grunden för att nå målen med examensarbetet. 

• Hur påverkas tätningsförmågan av medium, tryck och temperatur? 
• Hur påverkar smuts och föroreningar en tätning? 
• Hur ska tätningsmaterial väljas med avseende på medium, tryck och temperatur?  
• Hur påverkas ytkraven med avseende på tätningstyp? 
• Hur ska ytan se ut beroende på ytfunktion? 
• Hur påverkar tillverkningsmetod valet av tätningstyp? 
• Vad har bearbetningen för inverkan på tätningsytan? 
• Hur påverkas montering och service av tätningstyp? 

1.3 Målformulering 
Nedan följs de mål som examensarbetet har byggts på.  

• Framtagning av en rekommendation i form av en guideline och en matris gällande valet 
av passande tätningskoncept.  

• Förslag på omkonstruktion av tätningskoncept för stegram beträffande 6-cylindriga last- 
och bussmotorer. 

1.4 Avgränsning 
För att nå målen under den tidsbestämda perioden var avgränsningar enligt nedan nödvändiga:  

• Endast statiska tätningar har undersökts.  
• Tätningskonceptens omkonstruktioner har ej detaljkonstruerats. 
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1.5 Lösningsmetod 

Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen till rapporten har mestadels kommit från litteratursökning och via 
elektroniska källor. Vetenskapliga rapporter har även varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Studiebesök och intervjuer 
För att få en närmare kontakt med personer som arbetar med tätningskoncept dagligen, fanns ett 
behov av studiebesök och intervjuer på olika avdelningar inom Scania för tillförande av relevant 
information och förståelse för arbetet.  

Benchmarking 
Via benchmarking har ytterligare information om nuvarande lösningar kunnat undersökas vad 
gäller tätningskoncept, och det har gett stor nytta och förståelse att ta del av ur både Scanias och 
konkurrenters synsätt.    

Material från uppdragsgivare 
För att bättre kunna utföra en omkonstruktion av tätningskoncept har underlag från 
uppdragsgivaren i form av befintliga CAD-modeller, material från seminarier och dylikt varit till 
stor nytta. 

Konceptgenerering och -utvärdering 
För framtagning vad gäller omkonstruktion av tätningskoncept krävdes någon typ av metod för 
konceptgenerering och -utvärdering. För konceptgenerering tillämpades bland annat 
brainstorming, och för utvärdering av dessa utnyttjades Pughmetoden för att objektivt kunna lista 
för- och nackdelar med de olika koncepten  

Beräkningar   
Beräkningar via FEM-analyser har utförts på koncepten för att få ut respektives yttryck och 
eventuella kritiska risker för brott i tätningsförbandet.  

Illustration 
För att tydliggöra tätningskoncepten har de illustrerats i form av CAD-modeller med renderingar. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs kortfattat hur Scanias historia och organisation på motorutveckling ser ut. 

2.1 Scania - Då och nu 
År 1891 grundades bolaget VABIS i Södertälje. Namnet VABIS är förkortningen för 
Vagnfabriksaktiebolaget och började sin bransch genom tillverkning av järnvägsvagnar. Strax 
därefter började en process i att utveckla cyklar och lastbilar. Detta utfördes i staden Malmö, 
varav det nya namnet blev Scania, som betyder Skåne på latin. Det var år 1902 som Scania 
tillverkade sin första lastbil. [1] 

Idag är Scania en av världens ledande lastbilstillverkare med verksamhet i stora delar av världen 
med ett brett produktsortiment av lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. 

Scania har ungefär 35 000 anställda varav 2 400 arbetar inom forskning och utveckling, som 
enbart sker i Södertälje. Största produktionsanläggningarna finns i Europa och Latinamerika, 
fördelade i bland annat Södertälje, Frankrike, Nederländerna, Polen, Argentina och Brasilien. År 
2011 uppgick omsättningen till 87,7 miljarder kronor. [2][3] 

2.2 Scania Tekniskt Centrum 
På Scania Tekniskt Centrum utvecklas bland 
annat motorer, växellådor, chassin och alla 
dess komponenter. Då motorutveckling är en 
så pass stor process är den uppdelad i en rad 
olika avdelningar. En av dessa avdelningar 
heter NMB, och det är den avdelning som 
ansvarar för konstruktion, analys och testning 
av bl.a. cylinderblock, cylinderhuvud, 
vevaxlar et cetera. NMB är sedan indelat i sju 
undergrupper där en av dessa heter NMBC, 
som arbetar med motorstommen. Detta 
examensarbete är ett uppdrag från NMBC 
som dels utvecklar och ansvarar för tätning 
av motorkomponenter. 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Tätningskoncept 
Begreppet tätningskoncept som nämns flertalet gånger i rapporten innefattar följande punkter: 

• Tätningstyp 
- Beroende på tätningstyp och dess utformning ges olika monterings- och 

servicevänligheter. 

Figur 2.1 Flygvy över Scania Tekniskt Centrum. [4] 
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• Tätningsmaterial 
- Det tätande materialet måste vara helt beständigt mot de medium materialet 

kommer i kontakt med.  
• Ytstruktur och utformning 

- De motgående tätande ytorna ska ha rekommenderad ytstruktur som är helt 
beroende på tätningstyp och tätningsmaterialets egenskaper.  

• Tätningstryck 
- Rekommenderat tätningstryck som även påverkas av skruvavstånd ska anges 

beroende på tätningstyp och arbetstryck.  
• Kostnad 

- En sammanställande kostnad för dels tätningen i sig och även krav på motgående 
detaljers ytstruktur och utformning.  

3.2 Läckage 

3.2.1 Definition 
Läckage är en benämning som innebär att släppa igenom eller otäta mot medium, dessa kan 
uppträda som gas- eller flytande form. 

Vid bedömning av läckage av gaser och luft finns ett antal olika metoder att använda. Ett vanligt 
sätt är att trycksätta detaljen och pensla såpa över förbandets skarv, detta för att vid ett eventuellt 
läckage kunna visuellt se om bubblor bildas. En ytterligare metod är att trycksätta detaljen och 
sedan mäta tryckfall över en tid. Utöver nämnda metoder kan vid läckagekontroll av olja, tillsättas 
ett additiv i oljan som vid kontroll av förbandet kan ses med hjälp av UV-lampa. [5] 

 

Tabell 3.1 Tabell för bedömning av läckageklasser 

Läckageklass  Definition av läckage 

0 Tätt, inga synliga indikationer på läckage 

1 Spår av fukt 

2 Fuktig fet yta 

3 Fuktspridning på yta 

4 Läckageyta blöt 

5 Droppe hänger under läckagestället 

6 Flera droppar hänger under läckagestället 

7 Droppar på marken under fordonet 

8 Droppar oavbrutet 

9 Rinner från läckagestället 

[5] 

 

Se kapitlet ”Appendix” (8.3) för bildexempel på läckageklasserna. 

 



 5 

3.2.2 Orsak till läckage 
Det kan vara en utmaning att lyckas fastställa den egentliga orsaken till ett läckage i en motor, 
därför bör kända orsaker till läckage diskuteras. För att strukturera upp vanligt förekommande 
läckageorsaker, har kända fel delats in i fyra olika kategorier med förklaringar. [6] 

3.2.2.1 Monteringsfel  

Montör arbetar utanför monteringsanvisningar, vilket bland annat kan leda till: 

• Fel skruvmoment 
• Tätning ur position 
• Glömt använda smörjmedel 
• Glömd tätning 

3.2.2.2 Konstruktionsfel 

Ett konstruktionsfel kan ligga både hos tätningsflänsen och/eller hos tätningen som används. 

Tätningsfläns 
Vid tätningar som kräver ett spår i flänsen, kan spåret vara fel dimensionerat, vilket till exempel 
inte skulle ge rätt kompression för tätningen. Spåret skulle även kunna ha vassa kanter, vilken 
skulle kunna leda till skadad tätning vid montering eller vid drift. Flänsen skulle även kunna få en 
för låg eller hög kravsatt ytstruktur för tätningstypen. 

Tätning 
Tätningens utformning skulle kunna vara fel dimensionerat, vilket skulle kunna ge för låg 
kompression eller otillräcklig tätningsförmåga. Även fel valt tätningsmaterial kan vara en orsak, 
då materialet måste vara helt beständig mot det medium och temperatur som råder, som 
följaktligen har en stor inverkan på materialets livslängd.   

Monteringsfel på grund av konstruktion 
Konstruktionen hos tätningen och tätningsflänsen kan vara rätt utformad, men ändå ge upphov 
till läckage. Detta skulle kunna ske då montör har arbetat efter anvisningar men konstruktionen 
har för låg omtanke på montering. Detta medför att tätningen skulle kunna hamna ur position 
eller bli skadad på grund av denna låga monteringsvänlighet.  

3.2.2.3 Tillverkningsfel 

Då en detalj har godkänts som färdig efter gjutning och bearbetning, kan det trots allt uppstå 
defekter i form av repor. Dessa repor kan uppkomma vid montering, då detaljen färdas vidare 
och risk finns att detaljen slår i någon kant på vägen. Då enstaka repor uppstår kan det beroende 
från fall till fall vara svårt att bedöma om detaljen ska skickas vidare eller kasseras.      

3.2.2.4 Otillräcklig renlighet 

Föroreningar i förbandet har en inverkan på både tätningen och dess adhesion. 
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Adhesion 
Tätningar som kräver en viss vidhäftning, 
ställer höga krav på rena tätningsytor på både 
tätningsflänsen och tätningen. Smuts och 
föroreningar måste tas bort för att få tillräcklig 
vidhäftning i förbandet, då annars mediet som 
ska tätas mot kan hitta en eventuell väg ut. [7] 

Tätning 
Föroreningar påverkar även tätningar som inte 
kräver någon speciell vidhäftning. Eventuella 
metallspån på flänsytan kan nöta på tätningen och ge en försämrad tätningsförmåga, vilket kan 
leda till en defekt tätning. [8] 

Utöver läckagerisk på grund av föroreningar kan dessa även orsaka blockerade olje-, bränsle- och 
kylsystemsledningar vilket kan leda till haveri och förkortad livslängd hos detaljen. [8]  

3.3 Tätningar 
Fakta till 3.3.1 är tagna ur [9], [10], och [11]. 

En tätning, även kallad packning, är ett komprimerbart material som kläms fast mellan två ytor 
för att förhindra genomgång av medium mellan dessa två ytor. Tätningar finns i en uppsjö av 
olika typer och varianter, där rätt val av tätningstyp är ett viktigt steg i tillverkningsprocessen för 
maskinkomponenter som kräver ett tätt förband, då fel val av tätningstyp kan ge förödande 
påföljder. Tätningen och dess material har en rad olika fysikaliska faktor som måste tas hänsyn till 
för att säkerhetsställa dess lämplighet för den aktuella tillämpningen. De måste dels klara av att 
täta motgående ytor och dess ytstrukturer, dels vara resistent mot mediet som ska hållas tätt och 
dels klara av de temperaturer och tryck som uppstår. Då det ofta ställs höga krav på 
tätningsmaterialen är de ofta sammansatta av olika beståndsdelar för att få ett mer verksamt 
material.   

En vanlig indelning av tätningar brukar vara mellan statiska och dynamiska tätningar. Skillnaden 
mellan statiska och dynamiska tätningar är att statiska tätningar tätar mellan två ytor där ingen 
rörelse sker relativt varandra. Vad gäller dynamiska tätningar, är minst en av ytorna i rörelse 
relativt den andra. Ett exempel är i en hydraulcylinder, där kolven via ett hydrauliskt tryck får ett 
linjärt mekaniskt arbete i cylindern, vilket kräver en dynamisk tätning för kolven.    

Beroende på tätningstypernas uppbyggnad, kan de även delas in i tre olika huvudgrupper: 

• Metalliska 
• Semimetalliska 
• Mjuka (icke metalliska) 

Prestandan och de fysikaliska egenskaperna hos de olika grupperna skiljer sig markant beroende 
på tätningstyp och -material.  

 

 

       Figur 3.1 Våtsilikon utsatt för förorening.[7] 
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Metalliska 
Metalliska tätningar är tillverkade av en enda metall eller med en kombination av metalliska 
material. Dessa tätningar är framför allt lämpade för fall där extrema temperaturer och tryck 
råder. Tätningarna finns både som standard och skräddarsydda varianter. Vanliga materialval är 
koppar, aluminium, mässing och höglegerat stål beroende på om ett mjukt eller hårt material 
krävs. För att metalliska tätningar ska fylla sin funktion kräver de en mycket fin yta, en hög 
kompressionskraft, och dess material behöver ha lägre elasticitetsmodul än den motliggande ytan. 
Detta eftersom tätningen ska deformeras vid tätningsytan. För att minska kraven kombineras ofta 
de metalliska tätningarna med elastomerer, så kallade semimetalliska tätningar. 

Vanliga typer: Metallringar och kopparbrickor. 

Semimetalliska 
Tätningarna i denna grupp är sammansatta och består av både metalliska material och 
ickemetalliska material. Detta ger en utmärkt kombination där metallen har som funktion att ge 
tätningen dess styrka, och den ickemetalliska som funktion att vara det formbara 
tätningsmaterialet. Denna typ av tätningar lämpar sig bra för både låga och höga temperaturer 
och tryck. Metallen är vanligtvis i aluminium eller rostfritt stål, och det ickemetalliska materialet 
finns i ett stort utbud av olika material beroende på vilket medium som är tänkt att tätas.     

Vanliga typer: Elastomerbelagd plåt, metallburen gummitätning, grafittätning. 

Mjuka (icke metalliska) 
De mjuka tätningarna hör till den största av dessa tre grupper. Här ingår allt ickemetalliskt, det 
vill säga allt från gummi och silikon till fiber, grafit och så vidare. Materialvalet beror mycket på 
dess kemikaliebeständighet. Beroende på material, funktion och utformning kan tätningarna 
antingen gjutas i form eller stansas från ark. Vanligtvis lämpar sig de icke metalliska tätningarna 
bra för låga till medelhöga tryck och temperaturer, men med rätt material, utformning och 
omständigheter klarar även dessa tätningar extrema temperaturer.   

Vanliga typer: O-ring, gummitätning, fibertätning, FIPG (våtsilikon). 

3.3.1 Tätningstyper Scania använder idag 

3.3.1.1 Metall/semi-metall 

Solida metalltätningar 
Finns idag hos Scania men tas inte upp i någon större grad under detta arbete, då dessa tätningar 
inte har några direkta alternativ och är svåra att ersätta.    

Metallburen gummitätning 
Den här typen av tätning består av en bärande metallplåt med ingjutna gummiprofiler på kanterna 
av metallplåten. Metallplåten som är cirka 1,2 mm och ofta bestående av stål eller aluminium gör 
att tätningen blir mycket stabil och får en hög motståndskraft för tätningspåfrestningar, så som 
höga tryck och rörelser i förbandet. Metallplåten skruvas stelt fast mellan de motgående flänsarna, 
och ger generellt minimal sättning hos tätningen. [5][12] 

Dagens tillverkningsmetoder gör det möjligt att vulkanisera fast olika slags elastomerer på olika 
positioner av metallplåten. Det här är en av tätningens stora fördelar, då en och samma tätning 
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kan utformas för att komma i kontakt och täta mot flera olika sorters medium, som till exempel 
olja och kylvätska. Det här kräver dock många verktyg och hanteringssteg vid tillverkningen, 
vilket gör denna tätning i sig till den dyraste i jämförelse med övriga tätningar som tas upp i 
arbetet. Kostnaden kan dock vägas upp av dess monteringsvänlighet och det låga yttryck som 
tätningen kräver, det vill säga långa avstånd mellan skruvar möjliggörs. I och med sin styvhet och 
att tätningen kan ersätta flera mindre tätningar är monteringen inte alls tidskrävande och kan 
heller inte felmonteras och felaktigt klämmas fast. [5][12] 

Exempel på lämpliga användningsområden skulle kunna vara tätning för oljepump, värmeväxlare 
och oljekylarlucka, Figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2 Bild på en metallburen gummitätning. 

 

Elastomerbelagd plåt 
En elastomerbelagd plåt är, som namnet antyder, en metallplåt jämnt belagd på bägge sidor med 
ett mycket tunt lager av en elastomer. Plåten som är cirka 0,3-0,4 mm styvar upp tätningen, och 
elastomeren fyller de ytojämnheter som finns. Tätningen är sedan präglad med en rilla som har 
som uppgift att skapa yttryck och ta upp större formfel på de motgående tätningsytorna samt 
mindre rörelser. Rillans utformning, Figur 3.3, finns i lite olika varianter på både gott och ont, där 
till exempel vid en dubbelrilla ges dubbla kontaktlinjer, en på vardera sida, men ger en mindre 
kraft per rilla. Krävs större yttryck kan rillan styvas upp med ytterligare ett lager material. [12][13] 

  

(a)    (b) 

 Figur 3.3 Olika utformningar på rillan: (a) en enkelrilla, (b) en halvrilla.[12] 
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På grund av tätningens utformning sker minimal sättning, och är relativt enkel att montera samt 
kan ses som en kostnadseffektiv tätningslösning. Ett vanligt problem är dock förlorad klämkraft i 
förbandet. [12] 

Ett exempel på när denna typ av tätning används är mellan stegramen och motorblocket på 
DC13, Figur 3.4. 

 

 

Figur 3.4 Bild på en elastomerbelagd plåt. 

3.3.1.2 Icke metall 

Gummitätning 
Gummi som material har enastående egenskaper för att användas som ett tätningsmaterial. Tack 
vare dess elastomera egenskaper klarar lämpligt gummi relativt stora fogrörelser och höga grader 
av deformationer med minimal sättning. Beroende från fall till fall har gummi om så önskas goda 
möjligheter att skräddarsy dess egenskaper för att ytterligare optimera dess lämplighet. På grund 
av denna flexibilitet hos gummit hör gummitätningar till den allra vanligaste typen av tätning och 
finns i en uppsjö av olika utföranden och material. [5][14] Mer utförlig beskrivning av vanligt 
förekommande gummimaterial för tätning fås under kapitlet ”Tätningsmaterial”, 3.3.2. 

För att gummitätningen ska få de rätta egenskaperna finns det viktiga faktorer som påverkar 
resultatet och måste tas hänsyn till vid tillverkningen. Dels är det själva gummiblandningen med 
dess tillsatsämnen så som fyllmedel, åldringsskydd, vulkaniseringsämnen och mjukmedel, och 
sedan är det det faktiska förhållandet. Tiden, temperaturen och trycket har alla en stor inverkan 
vid blandning av ingredienserna, formning och vulkaniseringsprocessen. Utformningen av 
tätningen sker ofta via formgjutning eller formvulkning där gummiblandningen fyller en form 
och härdning sker via uppvärmning direkt i formen. [5][14]               

Tätningseffekten sker till sist vid montering, då gummitätningen deformeras av de motgående 
flänsarna. För att tätningen ska fixeras i flänsen på ett bra sätt krävs oftast ett flänsspår. [14] Ett 
exempel på när denna typ av tätning används är till övre ventilkåpan på DC13, Figur 3.5.   
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Figur 3.5 Bild på gummitätningen till övre ventilkåpan på DC13. 

O-ring 
En o-ring i gummi är en typ av gummitätning som är rotationssymmetrisk med oftast ett cirkulärt 
tvärsnitt. De är standardiserade och är högst sannolikt den mest förekommande typen av tätning. 
O-ringar lämpar sig speciellt bra för fall där höga tryck uppstår. Tillverkningsmetod och 
materialval med dess olika egenskaper beror precis som för alla gummitätningar helt på 
omständigheterna, (läs mer om detta under ”Gummitätning” ovan). O-ringar finns i en stor 
mängd olika profiler och som antingen enkel- eller dubbelverkande. [16][17]   

O-ringars storlek definieras med deras innerdiameter d1, och tvärsnitt d2, som även är dess 
tjocklek, se Figur 3.6. [15]   

 

Figur 3.6 Bild på en o-ring ovanifrån och i tvärsnitts vy.[15] 

På grund av standardiseringen och sin enkla cirkulära utformning, ges en rad olika fördelar. De 
blir enkla att montera, kräver enkla spår och ofta enkelt att detektera orsak vid fel då det sker 
gradvis. De passar även många statiska och dynamiska tillämpningar och är totalt sett en mycket 
kostnadseffektiv lösning. [15]  

O-ringens tätande effekt uppnås på samma sätt som för gummitätningar, genom deformation. 
Kompressionen hos o-ringen uppträder dock antingen i radiell eller axiell riktning beroende på 
det specifika fallet. De inre krafterna i o-ringen som tas upp av komprimeringen, tillsammans 
med arbetstrycket, bildar en deformation, Figur 3.7(b), hos tätningen som tillsammans skapar en 
resulterande tätningskraft.   [15][17]   
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 (a)      (b)      (c)    (d) 

Figur 3.7 O-ringens deformation vid olika arbetstryck: (a) med kompression och utan arbetstryck; (b) med 
kompression och reguljärt arbetstryck; (c) med kompression och över maximalt arbetstryck; (d) med monterade 
stödringar för att förhindra spaltextrudering.[15] 

Om det maximalt tillåtna arbetstrycket överskrids sker spaltextrudering, Figur 3.7(c), det är då o-
ringen börjar flyta ut i spalten mellan flänsarna. Stödringar, Figur 3.7(d), används ofta vid mycket 
höga arbetstryck för att förhindra detta. [15][16]  

Ett vanligt användningsområde för en o-ring är för cylinderfoder.[15] 

CIPG (Cured in place gasket) 
CIPG är en förkortning för ”Cured in place gasket” (direkt översatt ”härdning-på-plats-tätning”), 
och går till genom att tätningen i sitt flytande tillstånd spritsas på en av flänsarna. Tätningen 
appliceras vanligtvis via en robot, Figur 3.8, för att få så hög noggrannhet som möjligt vad gäller 
rätt mängd material och passning i flänsspår. Tätningen härdas sedan via vulkanisering i antingen 
ugn eller via UV-ljus för att få ett mer gummiliknande material. Tätningen får då även en 
vidhäftning och hålls på plats i flänsspåret. Precis som för o-ringar och andra gummitätningar, 
slutförs förbandet när de båda flänsarna sedan monteras ihop och den härdade tätningen 
deformeras. [18][19]  

 

 

 

Tvåkomponent silikon är ett vanligt förekommande tätningsmaterial för CIP-tätningar på grund 
av dess passande härdningsegenskaper. Ett exempel på denna typ av tätning är kamaxelluckan till 
D9, D12 och D16, Figur 3.9. [18] 

 

Figur 3.9 Bild på en kamaxellucka där CIPG används. 

Figur 3.8 Bild på en robot vid 
tillverkningen av CIPG. [18] 
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Fibertätning 
Fibertätningar består främst av ett fibermaterial och 
bindemedel, ofta nitrilgummi, för att hålla ihop 
fibrerna. Vanligt förekommande fibermaterial är 
cellulosa, aramid, mineral och syntet. Utöver 
bindemedlet tillsätts ofta även ett fyllnadsmedel, 
som ofta förbättrar tätningens egenskaper. Dels 
fyller det ut tätningen och dels bistår det med 
adhesion mellan fiber och bindemedel. Detta brukar 
ge högre hårdhet och styvhet samt minskar 
värmeutvidgning och formkrympning. [20][21] 

Fibertätningar skärs ut ur stora ark till önskad form, 
och var länge en vanlig typ av tätning på drivlinan. 
Tätningen mellan stegramen och oljesumpen på DP 
och DL6 är ett exempel på en fibertätning, Figur 3.10. Denna fibertätning består av aramidfiber 
med nitrilgummi (NBR) som bindemedel och har ett skikt av polyuretan ovanpå för att öka det 
lokala yttrycket. [21]   

FIPG (Formed in place gasket) 
FIPG är en förkortning för ”Formed in place gasket” 
(direkt översatt ”härdning-på-plats-tätning”) och går till 
på ett liknande sett som för CIP-tätningar. Tätningen är 
ofta i silikon (våtsilikon) och spritsas i sitt flytande 
tillstånd på en av flänsarna. Appliceringsmöjligheterna är 
även densamma som för CIP-tätningen, där det antingen 
sker förhand med patronspruta eller med en 
automatiserad robot. Efter applicering sker dock inte 
härdning som för CIPG utan montering av detaljen sker 
direkt, vilket gör att tätningen pressas ihop och sprids 
mellan flänsytorna. På grund av sitt flytande tillstånd fylls 
luckor, repor och ytojämnheter otroligt bra. Härdning 
görs direkt efter montering och sker antingen via 
luftfuktighet eller anaerobt, beroende på tätningsmaterialets uppbyggnad. [22][23] 

Acetoxi, oxim, alkoxy eller aceton är silikonet ofta baserat på, vilket gör förbandet mycket 
flexibelt och segt, och i sin tur hög hållbarhet och motverkan mot fogrörelser. Tätningen passar 
flänsar av olika form och storlek där flänsen antingen kan ha ett spår, distans eller avfasning, 
Figur 3.12. [24] 

 

 

Tätningen mellan transmissionsplåten 
och motliggande svänghjulskåpa och 
cylinderblock för D11 och D12 är ett 
exempel där FIPG används.  

Figur 3.10 Bild på fibertätningen på DL6. 

Figur 3.11 Applicering av silikontätning. [22] 

Figur 3.12 Olika typer av passande 
flänsar för FIPG.[25] 
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3.3.2 Tätningsmaterial 
Nedan ges information angående förekommande tätningsmaterial hos Scania. För varje material 
ges även exempel på beständighet mot olika medier. Fakta är tagna ur [6], [26], [27], [28], [29] och 
[30]. 

Nitrilgummi (NBR) 
Nitrilgummi är ett material som används i stor utsträckning för allmänt ändamål på grund av dess 
goda mekaniska egenskaper, som bland annat är god nötningsbeständighet och resistans mot de 
flesta oljor. Nitrilgummi är även lämplig att användas vid kontakt med dieselbränsle och höga 
temperaturer. 

Egenskaperna varierar beroende av akrylnitrilhalten, därför måste halten bestämmas för de 
önskade egenskaperna. Det är för detta material besvärligt att få bra resistens mot bränsle och 
samtidigt få ett mjukt och flexibelt material vid låga temperaturer. 

Materialet finns i hårdheter mellan 40-95 IRHD. Inblandning av polyvinylklorid (PVC) kan göras 
för att förbättra utomhusbeständigheten, men på bekostnad av elasticiteten som då blir lägre. 
Ökad halt av akrylnitril förbättrar resistansen mot olja och värmenedbrytning, men ger istället 
försämrade egenskaper vid låg temperatur. Materialet har ett lågt pris med ett prisindex på 1,8. 

Lämpligt temperaturintervall: -45 °C till +100 °C. En viktig faktor att ta hänsyn till vid 
temperaturbegränsningar är luftåldring, tester visar att materialet kan klara upp till 130 °C om det 
ej utsätts för syre. 

Beständig mot: Mineralolja, vatten och glykolbaserad hydraulolja. 

Ej beständig mot: Bensin med hög oktanhalt, glykolbaserad bromsvätska.  

Etenakrylgummi (AEM/EACM) 
Etenakrylgummi är även känt under varunamnet VAMAC. Materialet lämpar sig där det ställs 
höga krav på flexibilitet vid låg temperatur. Materialet används frekvent inom fordonsindustrin 
som statiska tätningar. Materialet är svart som standard och har en hårdhet mellan 60-80 IRHD. 
Materialet har mycket god elasticitet, god nötningsbeständighet och låg sättning men dock relativt 
dyr. Prisindex är på 4,3. 

Lämpligt temperaturintervall: -30 °C till +150 °C, och vid periodisk belastning upp till 175 °C.  

Beständig mot: Ozon- och luftåldring, glykol och vatten. 

Ej beständig mot: Växellådsolja, aromatisk olja och syra. 

Etenpropengummi (EPDM) 
Etenpropengummi är ett material som används väldigt frekvent där det ställs hårda krav på breda 
temperaturintervall och god beständighet mot många medium. Materialet är en sampolymer av 
propylen och etylen med standardfärg svart. Den största begränsningen för etenpropengummi är 
dess obefintliga resistans mot kolvätevätskor, vilket innebär att materialet expanderar betydande 
vid kontakt med mineraloljor och fett. 

Materialet har en hårdhet mellan 30-90 IRHD, med relativt god elasticitet och ett lågt prisindex 
på 1,5. 
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Lämpligt temperaturintervall: -45 °C till 150 °C. 

Beständig mot: Vatten, ånga, glykol, fosfatester, ozon- och luftåldring.  

Ej beständig mot: Kolväteoljor, ozon- och luftåldring vid hög temperatur. Sväller kraftigt vid 
kontakt med vissa oljor. 

Silikongummi (Q/ MVQ/VMQ/MQ) 
Silikongummi är ett material som lämpar sig bra där krav ställs på breda temperaturintervall. 
Materialet består av silikon, syre, kol och väte och har färgen röd som standard. Materialets 
största svaghet är dess relativt låg nötningsbeständighet, vilket gör den ej lämpad för dynamiska 
förband.  

Silikongummi finns även som våtsilikon, en- eller tvåkomponent som antingen härdar i 
rumstemperatur eller ugn. Inom fordonsindustrin är silikongummi vanligt förekommande.  

Materialet har en hårdhet mellan 30-80 IRHD med mycket god elasticitet och låg sättning. Dock 
har den ett högt prisindex på 8,5. 

Lämpligt temperaturintervall: -50 °C till +200 °C. 

Beständig mot: Mineralolja, glykol, vatten, ozon- och luftåldring. 

Ej beständig mot: Vatten över 120 °C, lösningsmedel, syror. 

Fluorgummi (FPM/FKM) 
Fluorgummi är en väl använd elastomer som har ett brett kemikaliebeständighetsintervall och tål 
höga temperaturer. Det finns ett flertal olika kvaliteter av fluorgummi som har helt olika 
egenskaper. Basen i materialet är fluor som blandats i en polymerkedja, detta ger en stark 
bindning vilket gör det svårt för utomstående medium att angripa elastomeren.  

Materialet har bra beständighet mot kolväten och har mycket låg sättning. Sättningen påverkas 
negativt ju högre fluorhalt som nyttjas. Materialet är besvärligt att tillverka och har ett mycket 
högt prisindex på 30.  

Fluorgummi har en hårdhet mellan 70-90 IRHD och har relativt låg elasticitet och gör den 
därmed mindre lämpad där flexibilitet är ett krav. 

Lämpligt temperaturintervall: -30 till +200 grader.  

Beständig mot: Mineralolja, glykol, lösningsmedel, ozon och de flesta bränslen.  

Ej beständig mot: Ånga. 

Akrylgummi (ACM) 
Akrylgummi är även känd under namnet polyakrylat med standardfärg svart. Materialet får låg 
elasticitet vid låg temperatur. Materialet har en hårdhet mellan 60-90 IRHD och prisindex 4,1.  

Lämpligt temperaturintervall: -15 °C till +150 °C och vid periodisk belastning upp till 175 °C.  

Beständig mot: Mineral- och transmissionsoljor med additiver, ozon- och luftåldring. 

Ej beständig mot: Varmt vatten, ånga och glykol. 
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Polytetrafluoreten (PTFE) 
Polytetrafluoreten har nästintill obegränsad kemikalisk beständighet och extremt låg 
friktionskoefficient. PTFE är som standard vit, är relativt mjuk och anpassar sig bra efter 
motgående ytors ytstruktur.  

För att uppnå slitstyrka och extruderingsresistans används ofta olika fyllnadsmedel. Vanliga 
fyllnadsmedel är glasfiber, grafit, kolfiber. Mängden fyllnadsmedel tillsammans med 
tillverkningsmetod påverkar den slutgiltiga tätningsförmågan.  

Polytetrafluoreten kan töjas upp mot 300 %, men har dock låg nötningsbeständighet. Materialet 
har vanligen en hårdhet på 98 IRHD och relativt dyr med ett prisindex på 16,5. 

Lämpligt temperaturintervall: -250 °C till +250 °C. 

Beständig mot: De flesta medium. 

Ej beständig mot: Alkaliska metaller, fluor och liknande halogener samt oxidationsmedel. 

Hydrerad nitrilgummi (HNBR) 
Hydrerad nitrilgummi är en vidareutveckling av konventionell nitril. Polymerkedjan utsätts för 
hydrogenerering vilket leder till ökad kemikalieresistans. Egenskaperna beror av mättheten hos 
polymerkedjan. Mängden akrylnitril ökar oljebeständigheten, men ger försämrad beständighet 
mot temperatur. Vid för hög grad hydrering försämras elasticiteten för materialet vid låga 
temperaturer. 

Materialet har en hårdhet mellan 60-80 IRHD, och ett relativt högt pris med prisindex 11,2. 

Lämpligt temperaturintervall: -40 °C till +150 °C. Under periodisk belastning kan materialet 
klara upp till +175 °C. 

Beständig mot: Olja, bränsle, värme, vatten, glykol, ozon- och luftåldring. 

Ej beständig mot: Polära lösningsmedel och starka syror. 

3.3.3 Temperaturinverkan 
Temperatur är en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av tätningskoncept. Beroende på önskad 
livslängd hos tätningen bör ett temperaturspann fastställas. Att utsätta tätningsmaterialet utanför 
dess specifiserade temperaturområde kan orsaka läckage samt en betydligt förkortad livslängd. 
Att överskrida en elastomers maximala temperaturbeständighet med 10 °C, kan innebära en 
halverad livslängd för dess tätningsförmåga. Vid för hög temperatur medförs ofta slitage på 
tätningsmaterialet i form av försämrad kemisk beständighet, svällning, minskad slitstyrka samt 
sättning. Hos elastomerer ökas ofta dess elasticitet vid för hög värme, som då leder till 
momentförlust i skruvförbandet. [31][32][33] 

Fenomenet fungerar på samma sätt i omvänd ordning, vid för låg temperatur sjunker elasticiteten 
för elastomerer, det krymper och blir sprött vilket kan leda till en defekt tätning. Detta på grund 
av dess känslighet för bland annat vibrationer. Krympningen medför mindre tätande kontaktyta, 
vilket kan bli kritiskt i de fall krympningen bli för omfattande. [31] 
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3.3.4 Mediuminverkan 
Lika stor betydelse som temperatur har vid val av tätningskoncept, har även mediet en viktig 
inverkan. Valet av fel tätningsmaterial i ett förband kan leda till oönskade effekter så som 
volymförändring eller att tätningen löses upp av mediet. 

Volymförändring på grund av medium sker då elastomeren absorberar mediet och riskerar då att 
lösa upp mjukgöraren i elastomeren. Vanligtvis resulterar detta i en svällning, men i vissa fall sker 
krympning. Sker en stor svällning av tätningen är det ett tecken på okompatibilitet mellan 
material och medium. Krympning orsakas framförallt på grund av temperaturen, men kan även 
ske då till exempel olja lösgör ämnen i tätningen. [31][34] 

Vid val av elastomer som tätningsmaterial är det en viktig faktor att ta hänsyn till hur pass 
beständig elastomeren är mot mediet. Detta för att eliminera denna risk för volymförändring då 
det är en vanligt förekommande orsak till läckage. [31] 

Upp till 50 % volymökning kan ibland accepteras för statiska tätningar, men är för dynamiska 
tätningar begränsad till maximalt 20 %. Vanligtvis tätar dynamiska tätningar odugligt redan vid 3-
4 % krympning. [31] 

3.3.5 Tryckinverkan 

3.3.5.1 Tätningstryck 

För att åstadkomma en fullgod tätning, krävs tillräckligt tätningstryck på tätningen. För att uppnå 
det önskvärda tätningstrycket under önskad livslängd, måste tillräcklig klämkraft från skruvarna 
förbli för att undvika läckage. Generellt krävs att kvarstående klämkraft ska vara högre än 
arbetstrycket från det medium som förbandet tätar mot, då kraften som uppstår från 
arbetstrycket tenderar att pressa ut tätningen samt separera tätningsflänsarna. [10][20] 

En tätning påverkas av en rad olika krafter i ett förband som visas i Figur 3.13. För att tydliggöra 
krafterna har en urklippt tätning gjorts. [20] 

pi: Det arbetstryck innanför tätningen som 
ger upphov till att tätningen pressas ut ur 
flänsarna. 

pyttryck: Det tätningstryck som skapas av 
klämkraften från skruvarna i förbandet. 

Ai: Är den yta där arbetstrycket pi verkar på. 
Genom att minska tjockleken och därmed Ai 
hos tätningen, kan påverkan av arbetstrycket 
minskas 

Figur 3.13 Krafter som påverkar en tätning. [20]          At: Ytan som pyttryck angriper och fördelas på. 

Ffr: Är den friktionskraft från flänsarna som motverkar arbetstrycket. Graden av friktion påverkas 
av både tätningens och flänsens material samt dess ytojämnhet. 

Fd: Är den motverkande dragkraft som uppstår i tätningen då arbetstrycket pressar ut tätningen.  

Ffr 
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I de tätningsförband där ej höga arbetstryck råder eller där skruvar går igenom tätningen, behöver 
ej stor omtanke läggas på arbetstryck, dragkraft och friktionskraft. Detta i och med att 
arbetstrycket då inte är kritisk och att skruvarna i förbandet håller tätningen på plats. 

Tätningstrycket i ett förband påverkas av antalet skruvar, avstånd mellan skruvarna samt 
åtdragningsmoment i skruvarna. Figur 3.14, 3.15 och 3.16 visar hur tryckfördelningen kan se ut i 
olika förband. [6] 

 

 

Figur 3.14 Idealiskt tätningsförband vad gäller tätningstryck.[6] 

Topparna i Figur 3.14 visar att störst yttryck uppstår vid skruvarna och att yttrycket snabbt avtar 
mellan dem. Detta är ett idealiskt tätningsförband då yttrycket från skruvarna håller sig över det 
kravet för det lägst möjliga tätningstrycket som även finns representerat i figuren. [6] 

 

 

Figur 3.15 Ett tätningsförband med för lågt åtdragningsmoment eller för lågt antal skruvar. [6] 

Figur 3.15 visar ett förband med för lågt tätningstryck, som oftast beror på för långt avstånd 
mellan skruvarna eller att skruvarna har för lågt åtdragningsmoment. Detta leder troligtvis till ett 
läckage då tätningen inte utsätts för det lägst kravställda tätningstrycket. [6] 
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Figur 3.16 Ett tätningsförband med för långt avstånd mellan skruvarna. [6] 

Figur 3.16 är ett typiskt exempel på när ett förband har för långt avstånd mellan två skruvar, som 
då leder till ett för lågt tätningstryck. Detta fenomen kan exempelvis uppstå då tätningsflänsens 
utformning ändras vid en krökning och dylikt. [6] 

Som kan ses i Figur 3.14, 3.15 och 3.16 är klämkraften cirka 80 % koncentrerad runt skruvhålen 
på tätningsytan. Därav återstår endast cirka 20 % klämkraft kvar att fördelas på resterande 
tätningsyta vilket kan vara för lågt i vissa fall. I en del fall kan detta lösas genom att minska 
tätningsytan (At) mellan skruvhålen och då få ett högre tätningstryck där emellan, Figur 3.17. 
[17][35]    

 

Figur 3.17 En ursprunglig tätning och en omkonstruerad för högre tätningstryck mellan skruvarna. [17] 

Skruvmönster 
För att fastställa tillräckligt antal skruvar, kan en normallinje tecknas mellan alla skruvhål i 
tätningsförbandet. Detta för att få ett mönster som visar var teoretisk klämkraft angriper. Figur 
3.18 visar hur klämkraftens normallinje kan skilja sig i olika förband. [6] 
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(a)  (b)  (c) 

Figur 3.18 (a) visar en rektangulär tätning innehållande fyra skruvhål med dess normallinjer längs 
tätningsflänsen. (b) visar en cirkulär tätning innehållande tre skruvhål vars normallinje ej täcker hela flänsytan. 
(c) visar en cirkulär tätning innehållande sex skruvhål där normallinjerna täcker hela tätningsflänsen. [6] 

Trots att Figur 3.18(b) ej har normallinjer över hela tätningsflänsen, kan dock lägst 
rekommenderat tätningstryck ändå uppstå mellan skruvarna, så vida åtdragningsmoment och 
flänsstyvhet är tillräckliga.  

Sättning 
Sättning innebär en kvarstående deformation i materialet efter att ha blivit utsatt för belastning. 
Denna kvarstående deformation är en anpassning av klämkraft i tätningsförbandet. Tätningar 
som sätter sig komprimeras under tid och kan delas in i statisk respektive dynamisk sättning. 
Statisk deformation uppstår under och direkt efter montering och är endast beroende av 
klämkraft och påverkas ej av yttre belastningar. Dynamisk sättning innebär däremot att förbandet 
deformeras på grund av temperatur och arbetstryck. [31][36] 

När en tätning satt sig mer än 80 % anses den generellt ej vara lämplig att bruka längre. Under 
förutsättning att arbetstryck, temperatur och tätande kontaktyta är konstant, kan även högre 
andel sättning tillåtas. Sättning är för övrigt ett vanligt mått för en tätnings livslängd. [31][36] 

Klämlängd 
Definitionen av klämlängd är avståndet mellan två 
monterade detaljer vilka kläms samman, vanligen 
med skruv och mutter, Figur 3.19. Klämlängden kan 
alternativt anges som längden mellan undersida av 
skruvhuvud till första skruvgänga som går i ingrepp i 
ett gängat hål. [37]  

Klämlängden har en betydande roll för hållfastheten 
då skruvförbandet hålls samman av en elastisk 
förspänning. Vanligt förekommande hos 
skruvförband är att klämkraften sjunker upp till 50 % 
beroende av sättningen som uppstår efter montering. 
För att minimera risken för kritisk sättning bör en 
lång klämlängd väljas. Detta för att erhålla lägre klämkraftskoncentration runt skruvhålen och få 
ett mer jämnt fördelat yttryck i flänsytan. [37] 

Figur 3.19 Ett snittat förband innehållande två 
flänsar, skruv och mutter. [37] 
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3.3.5.2 Arbetstryck 

En tätnings begränsning av arbetstryck beror på hur tätningen och flänsen är konstruerad, 
tätningsmaterialets egenskaper samt styvheten hos tätningsflänsarna. Vid veka tätningsflänsar kan 
åtdragningsmomentet bli begränsat, vilket i sin tur kan begränsa tätningens komprimering. Vad 
gäller tätningsmaterialets egenskaper, måste materialets hårdhet möta det arbetstryck som råder. 
Har materialet för låg hårdhet och det maximalt tillåtna arbetstrycket överskrids, sker så kallad 
spaltextrudering. Det är då tätningen börjar flyta ut i spalten mellan tätningsflänsarna. För 
tätningar som kräver ett spår i flänsen, är spårets konstruktion ett faktum, då ett 
överdimensionerat tätningsspår för gummitätningar kan leda till att tätningen ej uppnår tillräcklig 
kompression. Detta kan i sin tur då leda till att arbetstrycket övervinner tätningstrycket och 
läckage troligtvis sker. [20][33] 

3.3.5.3 Samspelet mellan tryck och temperatur 

Sammantaget av temperatur och tryck har viskositeten hos mediet som ska tätas stor betydelse. 
Viskositet som är en benämning för hur trögflytande en vätska är, påverkas av både temperatur 
och tryck. Vid låg temperatur och högt tryck ökar mediets viskositet. Vid hög temperatur sjunker 
viskositeten istället. Temperatur och tryck är något som är beroende av vilken typ av medium 
som ska utsättas för då de kan påverkas olika. Generellt ger ett mer lågvisköst medium lättare att 
hitta läckagevägar, då mediet är mer lättflytande, kan det lättare penetrera små ytojämnheter än 
högviskösa medier. Med detta kräver således lågviskösa medier ett högre krav på finare ytstruktur. 
[38][39] 

Figur 3.20(a) visar hur motoroljans viskositet förändras med påverkan av olika arbetstryck och 
temperaturer. Som kan ses i Figur 3.20(a), minskar viskositeten upp till cirka 150 bars tryck, för 
att sedan öka. Det är vid denna gräns som fasövergången sker hos mediet och den första 
gasbubblan skapas. Som kan ses i Figur 3.20(b), sjunker viskositeten relativt snabbt då 
temperaturen ökar, för att sedan avta då oljorna når sin lägst möjliga viskositet. [38][39]         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  

                                                                              

(b) 

Figur 3.20 (a) En typisk förändring av oljans viskositet som funktion av arbetstryck vid konstant 
temperatur. (b) Förändring av viskositet för olika oljor som funktion av temperatur vid konstant arbetstryck. 
[39][40] 
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3.4 Ytstruktur 
Fakta i detta avsnitt är tagna ur [41] och [42]. 

En ytas ytstruktur (profil) kan delas in i tre beståndsdelar, vilka är ytjämnhet, vågighet och form. 
Figur 3.21 tydliggör hur en yta kan se ut, där dess beståndsdelar är indelade var för sig.    

 

Figur 3.21 En ytas profilindelning i ytjämnhet, vågighet och form. 

Det är viktigt att finna var gränserna mellan ytjämnhet, vågighet och form är. Ytjämnhet består 
vanligen av korta våglängder, vågighet med längre och form med längst våglängd. För att särskilja 
de tre beståndsdelarna används två filter vid mätning. För att särskilja vågighet och ytjämnhet 
används ett filter som betecknas λc. Ytjämnhet tillsammans med vågighet har samlingsnamnet 
primärprofil. För att separera primärprofil och form används λf. Geometrin på mätnålen som 
avläser ytan kan i vissa fall påverka mätresultatet, därför används λs för att utelämna de kortaste 
våglängderna.  

 

Figur 3.22 Skillnad i våglängd för ytjämnhet, vågighet och form. 

Efter att filtret λf använts, fås de våglängder som är efter filtret, samt de sammanslagna 
våglängder som är innan filtret, och består av:  

• Ytjämnhetsprofil (R-profil). 
• Vågighetsprofil (W-profil). 

Ett delningsfilter placeras sedan vid λc och går under benämningen ”cut-off”, som i sin tur delar 
in primärprofilens våglängder i R- och W-profiler enligt Figur 3.23. 

 



 22 

 

Figur 3.23 Fördelning efter filtrering när λf använts. 

Referens- och utvärderingslängd 
Referenslängden används för att definiera profillängden hos alla parametrar, Figur 3.24. ISO-
standarden har för ytjämnhet- och vågighetsprofil bestämts att referenslängderna ska vara lika 
stora som för respektive filter. Detta för att λf och λc ska överensstämma så väl som möjligt med 
äldre standarder. 

 

 

 

 

Utvärderingslängden är den längd som utvärderas över parametrarna och har beteckningen ln, 
och består av fem referenslängder enligt ISO-standarden. Den avlästa ytan från mätutrustningen 
innehåller även en start- och stoppsträcka, vilka vanligtvis är lika långa som referenslängderna och 
används för att uppnå en stabil mäthastighet vilket krävs för λf- och λc-filtrens funktion.  

3.4.1 Ytjämnhet 
Parametrar för ytjämnhet anges i R-profiler. De är de mest frekvent använda kraven på ytor som 
används idag. Vid beräkning av parametrar ur R-profil anges dess första bokstav med ett R, och 
sedan följt av en ytterligare bokstav, som exempelvis Ra, Rz, Rk, Rmr med flera. Vid utvärdering 
av parametrar görs detta med en bestämd referenslängd. Flera referenslängder används för att 
beräkna fram ett medelvärde av parametern för att få ett pålitligare värde. Vanligtvis används fem 
referenslängder om inget annat anges på ritning, och i de fall där det ej är möjligt med fem 
referenslängder anges annat antal på ritning. 

Figur 3.24 Start-, stop-, referens- och utvärderingslängd. 
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3.4.1.1 Parametrar 

Ra 
Ra är en benämning för ytans aritmetiska medelvärde. Denna innehåller absolutbeloppet av 
höjdkoordinaterna inom den tänkta referenslängden. Det innebär det avståndet som uppstår 
vinkelrät från medellinjen innehållande toppar och dalar, vilket sammanställs till ett medelvärde.  

 

 

Figur 3.25 Det aritmetiska medelvärdet Ra. 

Ra-värdet används vanligen som en benämning för storlek av ytjämnheten, då den behandlar 
medelvärdet av alla toppar och/eller dalar som även benämns som avvikelser. Värdet är relativt 
okänsligt för enstaka höga ytavvikelser, vilket kan ses i Figur 3.26, där ytorna skiljer sig trots 
samma Ra-värde. 

 

 

Figur 3.26 Bild över två ytor med samma Ra-värde. 

Rz 
Rz är benämningen för maximala höjden hos profilen, detta innebär avståndet mellan lägsta dal 
och högsta topp inom den tänkta referenslängden, se Figur 3.27. Vanligen mäts Rz över flera 
referenslängder vilket medför att enstaka avvikelser under en referenslängd inte har någon större 
inverkan på det slutgiltiga Rz-värdet.  

 

 

Figur 3.27 Rz, medelvärde för maximala profilhöjden. Rz2 representerar även Rmax i detta fall. 
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Rmax 
Rmax går även under benämningen Rzmax och är det högst mätta Rz-värdet som fås för 
respektive referenslängd i den undersökta utvärderingslängden. 

Rp 
Rp är benämningen för den maximala topphöjden lodrätt mätt från medellinjen i 
referenslängden. Vanligen kompletteras Rp med ett Rz värde för att få en uppfattning i hur 
många toppar som finns i ytan. I fall där Rp är större än halva Rz brukar ytan vara ”toppig”, samt 
i fallet då Rp är mindre än halva Rz är ytan ”repig”.  

 

 

 

 

 

 

 

Rt 
Totala höjden för ytans profil anges som Rt och är avståndet mellan lägsta dal och högsta topp 
hos profilen i utvärderingslängden, ej att förväxla med Rz, där det istället är referenslängden. 
Detta är en parameter som bör användas med lite försiktighet då den är känslig för enskilt 
förekommande låga dalar eller höga toppar.  

 

Figur 3.29 Profilens totala höjd som anges Rt. 

Rmr 
Rmr är benämningen för andelen material i ytan som mäts, och kommer ifrån engelskans 
“material ratio”. Det är en beräkning av längdsumma och utvärderingsländ som har dividerats 
hos profilen. En kombination av profilens avvikelser i form av bredd och vertikala nivå ger en 
uppfattning i hur ytans egenskaper kan tänkas bli, exempelvis slitstyrka. 

En referensnivå som betecknas Rmr0, används för att enskilda toppar inte ska ha en för stor 
inverkan på resultatet från mätningen, då de oftast på kort tid försvinner av slitage. Referensen 
placeras en bit ner i ytan där mätning av djupet startar och anges i procent. 

Figur 3.28 Rp för profilens maximala topphöjd. 
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Vid bearbetning där ytavvikelser vanligen uppstår normalfördelat anges bärighetskravet Rmr. 
Vanligen presenteras andelen material i en bärighetskurva som beskriver materialökning i 
förhållande till djupet hos profilen.  

 

 

Figur 3.30 Bärighetskurva med materialandelskurva för Rmr. 

Pt 
Den totala profilhöjden betecknas Pt, och är det vinkelräta avståndet från lägsta profildal till den 
högsta profiltoppen inom primärprofilens utvärderingslängd, Figur 3.31. Vanligen används hela 
funktionsytan som utvärderingslängd vid mätning, i fall där inget annat anges. 

 

 

Figur 3.31 Utvärdering av Pt-värde. 

3.4.2 Vågighet 
Vågighet anges i W-profiler, som tilldelas ur primärprofilen, då filtret λc eliminerat 
ytjämnhetsprofilen. Det finns ingen standard för hur vågighet ska mätas som det gör för 
ytjämnhet, därför krävs på ritning att ange vilket transmissionsband som avses. Utvärdering av 
vågighet anges med bokstaven W som till exempel Wt och Wz. För att få ett pålitligt mätresultat 
bör en sträcka på 5x2,5 mm användas för denna profil. 

3.4.2.1 Parametrar 

Wt 
Totalhöjden för profilen anges med beteckning Wt, och omfattar ett höjdavstånd mellan djupaste 
dal och högsta topp hos profilen inom utvärderingslängden, Figur 3.32. 
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Figur 3.32 Totalhöjd hos profilen. 

3.4.3 Ytdefekt 
Lokala ytdefekter är en benämning för avvikelser som sker lokalt och är oberoende av ytjämnhet, 
vågighet och formavvikelse. Detta är defekter som troligtvis har uppkommit under tillverkning 
utan avsikt, exempelvis porer från bearbetad metall. Vanligen kan de flesta ytdefekter ses visuellt 
av ögat då de vanligen skiljer sig från det intilliggande mönstret, exempelvis grova repor, sprickor 
och skägg.  

Vid beskrivning av ytdefekter bör ej ytstruktursparametrar användas. Mätningar bör därför ej 
göras över defekter då det kan leda till svår tolkning av resultatet. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel redogörs för hur de valda lösningsmetoderna har tillämpats under arbetets gång. 

4.1 Studiebesök och intervjuer 
Intervjuer har mestadels skett i samband med studiebesök i bland annat Scanias byggnad 150 och 
180. I dessa byggnader sker motormontering respektive bearbetning av motorblock. Här har 
mycket och intressant information fåtts både visuellt och muntligt, vilket har gett en bra inblick i 
hur Scania arbetar med montering. Detta har i sin tur gett till viss del relevant fakta att tillämpa i 
examensarbetet.  

4.2 Benchmarking 
Ett flertal benchmarking-tillfällen har kunnat genomföras, genom den goda tillgången av Scanias 
och konkurrenters demonterade motorer. Detta har gett en förutsättning till att kunna utföra en 
god jämförelse för respektives olika tätningskoncept. Att se hur de olika företagen angripit 
tätningsproblematiken, har gett en intressant inblick och inspirerande tankegång för 
konceptgenereringen.  

4.3 Konceptgenerering 
Informationsinsamlingen i början av arbetet gav en bra grund för att kunna förstå tekniker och 
inhämta relevant fakta för uppgiften. För att sedan kunna få en mer nära och praktisk inblick i 
hur de olika tätningsteknikerna tillämpas, utfördes benchmarking på dels Scanias och även 
konkurrenters tätningskoncept. Benchmarkingen utfördes kontinuerligt på flera olika detaljer för 
att ta in så mycket inspiration som möjligt, och samtidigt se möjligheter och brister för de aktuella 
tätningskoncepten.  

Det var nu dags att generera fram nya idéer, vilket gjordes med en kombination av brainstorming 
och brainwriting. Här bollades många idéer i luften med hjälp av både skisser och diskussioner. 
Fördelar och brister på nuvarande detaljer tillsammans med önskvärda krav listades upp, vilket 
gav en bra vägledning i att generera nya konceptförslag.  

Konceptgenereringen gav ett flertal olika förslag som tillslut myntades ut i sex trovärdiga 
kandidater att studera vidare. 

4.4 Konceptutvärdering 
En utvärdering utfördes med hjälp av en Pugh-matris innehållande de sex konceptförslag som 
togs fram under konceptgenereringen. Då nuvarande tätningstyp som används mellan stegramen 
och motorblocket är en elastomerbelagd plåt, valdes denna typ som referens i matrisen att 
jämföra med.  

Följande kriterier utvärderades koncepten mot: 

• Service 
• Tätningspris 
• Eftermarknadsvänlighet 
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• Skruvdistans/klämkraft 
• Sättning 
• Momentavvikelse 
• Tidskrävande vid montering 
• Risk för skada vid montering 
• Synlighet efter montering 

Dessa kriterier viktades beroende på hur stor betydelse de hade för funktionen, där 
eftermarknadsvänlighet, sättning och momentavvikelse fick högst prioritet. Efter att alla koncept 
utvärderats mot referensen summerades poängen för att få de mest trovärdiga konceptförslagen.  

4.5 Beräkningar 
Från de genererade tätningskoncepten ritades CAD-modeller upp och har sedan beräknats via 
simulering. Då modellerna innehåller relativt komplexa geometrier, har FEM-analyser använts. 
FEM är en benämning på finita element-metoden och är en numerisk metod för att lösa partiella 
differentialekvationer. Utifrån FEM-analyserna har yttryck och spänningspåverkningar kunnat 
erhållas. Avsnitten nedan förklarar tillvägagångsättet för genomförandet av simuleringen. 

4.5.1 Materialmodell 
 

 

Figur 4.1 Skruvtornet som behövde tas bort från konstruktionen. 

Stegramen som var i behov av ett nytt tätningskoncept bestod av aluminium med standarden SS-
EN1706. Pilen i Figur 4.1 visar det skruvtorn som behövde avlägsnas från nuvarande stegram. 
Tabell 4.1 visar de materialdata som användes i FEM-analyserna.     
 

Tabell 4.1 Materialtabell 

Material Densitet E-modul Poisson Brottgräns Sträckgräns 

[kg/m3] [GPa] [-] [MPa] [MPa] 

SS-EN1706 
2750 75 0.3 240 140 

(AC 46000) 
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4.5.2 Idealisering 
CAD-modellen för stegramen valdes att modifieras till en mindre modell. Då det kritiska området 
endast uppstår där skruvtornet tas bort, har endast den modifierade CAD-modellen, Figur 4.2, 
analyserats i FEM-simuleringarna. Denna förenkling gjordes för att få en radikalt förminskad 
beräkningstid och resurskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Krafter  
Klämkraften för varje skruv var 16 kN med ett vridmoment på 26 Nm. Dessa värden tillsattes på 
skruvtornen i CAD-modellerna, Figur 4.3, för FEM-analyserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 Förenklad CAD-modell för FEM-analyserna. 

Figur 4.3 Krafterna vid FEM-analyserna. 
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4.5.4 Tvång och mätningsytor 
Figur 4.4 visar tätningskonceptens låsningar och mätningsytor vid FEM-analyserna. De partier 
markerat med rött är de ytor som är monterade mot motgående fläns. Partierna markerat med 
grönt är de områden som analyserades för att få fram det kritiska yttryck som uppstod vid 
respektive fall.  

 

(a)   (b) 

 
 

(c) (d) 
 

(e)   (f) 

 

Figur 4.4 Låsningarna och mätningsytorna vid FEM-analyserna. (a)Koncept Metallburen, (b)Koncept Oval, 
(c)Koncept Gummi 1, (d)Koncept Gummi 2, (e)Koncept Klaff och (f)Koncept Silikon. 
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5 Resultat 

5.1 Guideline för val av tätningskoncept 

5.1.1 Materialval beroende på medium, tryck och 
temperatur 

5.1.1.1 Frågor att besvara 

För att välja ut lämpliga tätningsmaterial erfordras svar från nedanstående frågeställningar:   

• För vilka medier ska tätningen täta mot? 
- Tätningsmaterialet måste vara helt beständigt mot de medier materialet kommer 

att komma i kontakt med.  
• Vilken är tätningens drifttemperatur? 

- Fastställande av temperaturintervallet vilken materialet kommer utsättas för måste 
göras. En temperaturökning på 10˚ C kan innebära en halverad livslängd för 
materialet.    

• För vilket arbetstryck ska tätningen utsättas för? 
- Det maximala över- och undertryck som materialet kommer utsättas för ska 

fastställas då trycket har en stor inverkan på materialets tätningsförmåga.  
• Vilken typ av drift ska tätningen utsättas för? 

- Tätningsmaterialet kan skilja sig beroende på om materialet utsätts för en statisk 
eller dynamisk belastning.  

•  Vilken är den kravsatta livslängden vid drift? 
- Ett tätningsmaterials livslängd är starkt påverkad av sin omgivande temperatur. 

För god tätningsförmåga bör den omgivande temperaturen vara långt under 
materialets maximalt tillåtna temperatur.  

5.1.1.2 Egenskaper hos elastomerer 

Hårdhet 
Mjuka gummitätningar har generellt en bättre tätningsförmåga, då gummit lättare kan tränga in 
och fylla ytojämnheterna på tätningsytorna. De mjukare gummitätningarna lämpar sig för relativt 
låga arbetstryck och ger en minimal sättning. Hårda gummitätningar lämpar sig bra för högre 
arbetstryck, för att motverka spaltextrudering så gott som möjligt. De hårdare gummitätningarna 
medför dock oftast större sättning och ger högre rörelsefriktion vid dynamiska fall.      

Nötningsbeständighet 
För både statiska och dynamiska fall sker nötning vid varierande eller pulserande arbetstryck. En 
hög nötningsbeständighet för tätningsmaterial är speciellt en viktig faktor vid dynamiska fall, där 
tätningen framförallt utsätt för rörelser i förbandet.     
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5.1.1.3 Bra att ha i åtanke 

Svällning 
En del gummimaterial kan svälla upp till cirka 50 % vid kontakt med varma oljor. Dessa material 
löper då stor risk för att överfylla flänsspåret tätningen ligger i, och blir därmed benägen för 
spaltextrudering. Detta behöver dock inte vara negativt för tätningen och dess funktion. För fall 
där svällning ej är önskad, bör basmaterialet i gummit vara så långt bort kemiskt sätt från mediets 
basmaterial. [6]         

Additiver i mediet 
De flesta elastomerer härdas via vulkanisering, som sker via uppvärmning och vanligtvis 
tillsammans med finfördelat svavel. Om det medium som ska tätas mot innehåller svavel som ett 
tillsatsmedel, kommer de flesta elastomerer fortsätta vulkaniseras, för de fall där hög 
drifttemperatur råder.  

Pris 
Kilopriset kan skilja sig markant för de olika tätningsmaterialen. Priset kan även skilja sig från år 
till år beroende på dess efterfrågan. Priset brukar dock ha en lägre prioritet i jämförelse med dess 
tätningsförmåga. Om ett dyrare men bättre tätningsmaterial skulle väljas, skulle det troligtvis ändå 
ge en bättre lönsamhet på längre sikt.   

Notis: En matris från materiallabb finns på Scania Inline och anger lämpliga temperaturintervall för material, 
samt tillhörande standarder. 

5.1.2 Ytans betydelse 

5.1.2.1 Ytparametrarna 

Ra-parametern är genom tiderna den allra vanligast använda parametern vad gäller kravsättning 
för tätningsytor. Dock har denna parameter sina brister, som kan ses i Figur 5.1 kan samma Ra-
värde ge helt olika ytojämnheter. För att få en mer riktig bild av hur ytan egentligen ser ut, räcker 
inte endast ett Ra-värde utan behöver kompletteras med ytterligare parametrar. Parametrarna Rz 
och Rp är vanligtvis tillräckliga ur den synpunkten. Då Rz och Rmax behandlar ytans toppar och 
dalar, använts den nu mer frekvent för kravsättning inom tätningsterminologin. Med dessa 
parametrar kan den maximala amplituden reduceras hos tätningsytor, där tätningar annars inte 
skulle fylla de allra lägsta dalarna.  

 

Figur 5.1 Ytjämnhetsskillnad trots samma ytparametrar. [43] 
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Figur 5.2 visar ett tydligt exempel på när Rz- eller Rmax-värdet är för högt för tätningsmaterialet. 
I sådana fall krävs ett mjukare, eller flytande tätningsmaterial för att fylla luckorna i ytan. 

 

 

Figur 5.2 Tätningsyta med för stora luckor för tätningen.[7] 

Ytans betydelse är helt beroende på tätningstyp och som nämnts tidigare tätningsmaterialets 
egenskaper. Mjuka tätningar klarar generellt grövre ytfinhet det vill säga höga Rz-värden, och 
hårda tätningar kräver naturligt en finare yta alltså låga Rz-värden. De flytande tätningstyperna 
(FIPG) är en mycket förlåtande tätningstyp, där tätningen på grund av sitt flytande tillstånd innan 
härdning enkelt fyller ut ytojämnheter inom ett brett värdesintervall.  

En så fin ytjämnhet som möjligt ger generellt bäst tätningsförmåga och är att föredra för att 
motverka nötning då vibrationer uppstår mellan tätningsytorna. Viktigt är dock att komma ihåg 
för tätningar som inte ligger i något spår, kan inte ytan vara för fin, eftersom en viss friktion krävs 
från de motgående ytorna för att hålla tätningen på plats. För de tätningar som ligger i spår eller i 
tätningsförband där skruvar går igenom tätningen, behöver ej stor omtanke läggas på friktion, i 
och med att skruvarna i förbandet redan håller tätningen på plats. 

Intervallen för ytparametrarna i matrisen för val av tätningskoncept är rekommendationer för 
respektive tätningstyp. Dessa tätningstyper kommer under rätt förutsättningar även fungera väl 
då en finare eller grövre yta nyttjas. Som tidigare nämnts ger dock en grövre yta större upphov till 
nötning på tätningen och större luckor i ytan för medier att tränga igenom, och en för fin yta kan 
ge negativa effekter för vissa tätningstyper och ger en högre tillverkningskostnad. Kostnadens 
påverkan inom detta område diskuteras ytterligare under kapitel 5.1.4 och 5.1.5. 

Ytkrav är någonting som bör tas med försiktighet och kräver mängder med tester för att helt 
kunna säkerhetsställa tillförlitliga värden för de olika ytparametrarna.  

5.1.2.2 Ytfunktion 

Låga krav 
I skruvförband där ytorna har låga funktionskrav, räcker generellt ett Ra-värde. Dock har oftast 
ytor höga funktionskrav, vilket gör att ytterligare ytparametrar krävs. [44] 

Tätande ytfunktion 
För ytor som ställer höga krav på täta förband krävs vanligen extremvärden för att undvika 
läckage. Detta i och med att dessa ytor är känsliga för enskilt höga ytavvikelser. De ytparametrar 
som finns att tillgå för att undvika överdrivet höga amplituder är bland annat Rz, Rt, Pt och Wt. 
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Rz och Rt beskriver den maximala höjden från topp till dal hos profilen, men det som skiljer dem 
åt är referenslängden de mäts över. Rz är ett medelvärde av flera referenslängder vilket gör den 
mindre känslig för enstaka toppar, medan Rt läser för en referenslängd(utvärderingslängd). En så 
fin och jämn ytjämnhet är alltså att föredra, och fås med bland annat låga Rz- och Wt-värden. 
[45]  

Bärande ytfunktion 
När en yta ska ha som funktion att klara hög bärighet, krävs bland annat en reducering av 
amplituden hos ytjämnheten. På ritning används då ett Rz- eller Rt-värde för att begränsa denna 
höjd. Rp-värdet bör vara lägre än halva Rz-värdet för att få lägre toppar än dalar i ytan, och på så 
vis få en hög kontaktyta. Höga Rmr-värden för att ge hög andel kontaktmaterial hos flänsen är 
därför att eftersträva för att ge god bärighet hos ytan. För att uppnå ett robust förband med god 
bärighet bör även de motgående flänsytorna mötas diktan, och i situationer där detta ej är möjligt 
utrusta tätningen med till exempel metallhylsor. [41] 

Tätande och bärande ytfunktion 
För de fall där ytor både är tätande och bärande, krävs en kombination av en tätande ytstruktur 
med en bärande ytstruktur. Ytan ska vara tillräckligt fin för att lyckas täta mot mediet, det vill säga 
få luckor för mediet att tränga igenom, och samtidigt ha tillräckligt med bärande kontaktytor. Ett 
exempel för detta fall är cylinderväggarna, där ytan måste innehålla fickor där olja kan samlas och 
ge smörjning. Vid sådana komplexa ytbestämmelser utvecklades ytparametern Rk för att gå 
djupare på dessa problem. Denna parameter tas dock inte upp under arbetet, då låg vikt lagts för 
dynamiska fall. [46][47]   

Då kravet är högre ställt för tätningsförmågan än bärigheten, tenderar tätningsytan oftast mer 
mot en tätande struktur än bärande. Detta är en övervägning konstruktören får ta vid val av 
tätningskoncept. [46] 

 

Figur 5.3 Materialandel på 70 % bärighet, med Rz på 1 µm, är en lämplig ytfinhet för en dynamisk yta med 
tätande och bärande krav. [43][47]  

5.1.3 Tryckets inverkan 

5.1.3.1 Tätningstrycket 

Generellt bör tätningstrycket från flänsen vara högre än det arbetstryck som förbandet tätar mot, 
detta för att kraften som uppstår från arbetstrycket annars tenderar att pressa ut tätningen samt 
separera tätningsflänsarna. Med en ökad klämkraft eller minskad tätningsyta ges ett högre 
tätningstryck, vilket vanligen ökar tätheten i förbandet. En viktig aspekt är dock att inte 
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överbelasta flänsarna eller att överskrida tätningsmaterialets maximalt tillåtna yttryck. Vid för stor 
kompression förlorar bland annat gummitätningar en stor del av sin elasticitet, och riskeras även 
att brytas samman. Genom att välja en tunnare tätning kan maximalt tillåtet yttryck höjas, samt 
minimera risken för momentförlust i skruvförbandet. [14] 

Tätningstrycket påverkas även av antalet skruvar, avstånd mellan skruvarna samt 
åtdragningsmoment i skruvarna. För att uppnå bäst tätningsförmåga är det viktigt att 
tryckfördelningen i förbandet uppnår kravet för det lägst tillåtna tätningstrycket, samt är relativt 
jämnt fördelat över hela tätningsytan. Detta i och med att yttrycket avtar avsevärt mellan 
skruvarna.  

Att rita normallinjer mellan skruvhålen i ett förband, visar var på tätningsytan teoretisk klämkraft 
angriper, Figur 5.4. 

 

Figur 5.4 Normallinjer i ett tätningsförband. [17] 

Trots att förbandets normallinjer inte täcker hela tätningsflänsen, kan dock lägst rekommenderat 
tätningstryck ändå uppstå mellan skruvarna, så vida tillräckligt åtdragningsmoment och 
flänsstyvhet erfordras. En rekommendation för oljesumpars maximala skruvavstånd är åtta 
gånger diametern hos skruven. [5] 

Då skruvförbandet hålls samman av en elastisk förspänning, har klämlängden en betydande roll 
för hållfastheten. En relativt lång klämlängd bör därför väljas för att minimera risken för sättning 
hos tätningen, och samtidigt erhålla en låg koncentration av klämkraft runt skruvhålen med ett 
jämnt fördelat yttryck. En generell rekommendation för klämlängden, är att den bör vara minst 
två gånger skruvens gängdiameter. [37] 

Figur 5.5 visar ett exempel på för en vattenpump, där en elastomerbelagd plåt används med olika 
flänstjocklekar och vridmoment för skruvarna i skruvförbandet. Som kan ses i figuren har 
flänstjockleken en stor betydelse för tätningsförmågan. [48] 
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Figur 5.5 Elastomerbelagd plåt vid olika flänstjocklekar och vridmoment. [48] 

5.1.3.2 Arbetstrycket 

Tätningsmaterialets hårdhet måste vara motståndskraftig mot det arbetstryck som råder. Har 
materialet för låg hårdhet och det maximalt tillåtna arbetstrycket överskrids, finns stor risk för 
spaltextrudering. För tätningar som monteras i flänsspår, har spårets konstruktion en avgörande 
betydelse för att hålla tätt. Överdimensioneras tätningsspåret sker för låg kompression av 
tätningen, och arbetstrycket övervinner tätningstrycket. 

5.1.4 Hur tillverkningsmetod påverkar valet av 
tätningstyp 

Beroende på hur detaljen i fråga är tillverkad ges olika ytfinheter. Med det menas innan eventuell 
efterbearbetning, så som fräsning, svarvning et cetera. Tabell 5.1 visar ett intervall för olika 
ytparametrar för de mest förekommande tillverkningsmetoderna inom fordonsindustrin. Här ses 
tydligt att de olika tillverkningsmetoderna markant skiljer ytparametrarna åt. 

 

Tabell 5.1 Ytfinhet för olika tillverkningsmetoder 

 

    
Tillverkningsmetod 

    Sandgjutning Kokillgjutning Pressgjutning Formsprutning 

Yt
pa

ra
m

et
er

 

Ra 6.3 – 50 1.0 – 3.0 0.4 – 3.2 0.1 – 0.4 

Rz 63 – 250 >40 16  0.5 

[49][50][51][52][53] 

Är detaljen tillverkad via formsprutning eller -pressning, ger de ofta svaga tätningsflänsar. Detta 
begränsar vissa tätningstyper så som elastomerbelagd plåt, metallburna gummitätningar och 
fibertätningar. Gemensamt för dessa tätningstyper är det höga kravet på styva tätningsflänsar, 
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vilket är ovanligt att uppnå med termo- och härdplaster. Detaljer tillverkade via sand-, press-, och 
kokillgjutning är möjliga för alla tätningstyperna. Vissa av dessa gjutmetoder kräver dock 
efterbearbetning på grund av dess grova ytfinhet från gjutningen.  

Trots att till exempel pressgjutna detaljer generellt ger fina ytjämnheter, är det viktigt att inte 
förakta andra faktorer så som exempelvis toleranser. Pressgjutna flänsspår har visat sig vara 
mycket besvärliga att hålla inom toleransnivå för dess ritning. Detta framför allt på grund av 
värmen och det stora slitaget som sker på den del av gjutverktyget som formar tätningsspåret. 
Det här leder sedan till en formförändring med felaktiga mått och krackeleringar i spåret, vilket 
då kräver ett frekvent byte av verktyg. Det kan därför i vissa fall vara mer lönsamt att 
efterbearbeta spåret, eller alternativt välja en tätning som inte kräver något spår. [14] 

Bortsett från sambandet mellan tillverkningsmetod och tätningstyp, finns det viktiga 
konsekvenser att beakta vid val av tillverkningsmetod. Rekommenderad seriestorlek, 
tillverkningskapacitet, kostnad för bland annat verktyg, utrustning och eventuella ändringar är 
några exempel på dessa konsekvenser. 

Tabell 5.2 Olika faktorer och karaktäristiska egenskaper för olika gjutmetoder 

  

Kommentar 
Sandformsgjutning                      Kokillgjutning Pressgjutning 

(Rå, torkad eller 
härdad form)      

Verktygskostnad  - Låg Medel Hög 

Utrustningskostnad  - Låg Medel Hög 

Arbetskostnad  - Låg-Medel Låg-Medel Låg-Medel 

Tillverkningskapacitet 
[styck/timme]  - <20 <60 <50 

Vikt hos gjutstycke 

Begränsas av storleken på 
maskiner och utrustning och 
ibland av smält- och 
värmebehandlingskap. 

Obegränsad Mycket liten till ca 
100 kg 

Mycket liten till 
ca 20 kg 

Seriestorlek 
Påverkas av modell-
/verktygskostnad och 
godsutformning. 

Enstycks- till 
massproduktion 

Min. 500                 
à 1 000 

Min. 5 000               
à 10 000 

Modellkostnad 

Ökad modellkvalitet ger sänkta 
bearbetningskostnader samt 
bättre dimensionerings-
noggrannhet och ytjämnhet. 

Låg-medelhög  Medelhög Hög 

Ändringskostnad 
Avser kostnaden för ändring av 
modellutrustning vid en 
konstruktionsändring. 

Medelhög Medelhög Hög 

Frihet vid 
formgivning 

Avser möjligheten att framställa 
håligheter, kanaler och 
komplicerade mönster. 

Stor Begränsad Begränsad 

Minsta gjutbara gods-
tjocklek [mm] 

Vid statisk gjutning bestäms 
gränsen av metallens flytbarhet, 
gjutformens temperatur och 
värmeledningsförmåga samt 
gjutgodsets dimensioner och 
utformning. 

 2-6  3-4 1 

Gjutmetall De mest frekventa inom 
området. 

Gjutjärn,                                           
Gjutstål                                     

Lättmetaller 

Gjutjärn,                                           
Gjutstål                                     

Lättmetaller 
Lättmetaller 

[54] 
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5.1.5 Hur produktionen påverkas av valet 

5.1.5.1 Bearbetning 

Fakta i 5.1.5.1 är tagna ur [46] och [55]. 

En tätnings livslängd och dess förmåga att täta är som nämnts tidigare starkt beroende på hur de 
motgående ytorna ser ut. Fräsning, svarvning, slipning och andra bearbetningsmetoder ger alla 
olika typer av ytojämnheter på den bearbetade ytan. Mer externa faktorer som också spelar en roll 
för ytojämnheten är bland annat valet av skärverktyg, skicket på bearbetningsmaskinerna och 
matningshastigheten. Oönskade spår och repor i olika storlekar är givna orsaker till läckage som 
måste undkommas. Viktigt är också att komma ihåg att även fast olika bearbetningsmetoder ger 
samma ytfinhet, kan ytprofilen skilja sig markant. 

Ytstrukturens vågighet är en följd av varierande bearbetningsavstånd mellan skärverktyget och 
den bearbetande ytan. Detta varierande avstånd är en produkt av vibrationer och ostadighet hos 
skärverktyget, som i sin tur orsakas av både interna och externa källor. De interna skulle till 
exempel kunna vara vibrationer från motorn i bearbetningsmaskinen, eller slitna 
maskinkomponenter som spindellager. De externa orsakerna är ofta närliggande vibrationer från 
golvet, till exempel från tilliggande maskiner eller exempelvis en förbipasserande truck.    

Ytstrukturens form (primärprofil) är en följd av antingen felfixering av den bearbetade detaljen 
eller på grund av otillräcklig planhet/rakhet hos bearbetningsmaskinen. Den sistnämnda orsaken 
sker upprepningsvis för varje detalj, då bearbetningen alltid kommer följa samma mönster.  

En bearbetningsmaskins bearbetade detaljer får generellt samma ytstruktur för samtliga detaljer. 
Därför är jämna kontroller av bearbetade ytor med dess ytstruktur ett bra sätt att övervaka 
stabiliteten hos tillverkningen. Skiljer sig ytstrukturen ovanligt mycket är det ett tecken på 
förändring i bearbetningsprocessen, och skulle till exempel kunna vara nytillkomna vibrationer 
eller slitna maskinkomponenter vilket då skulle kräva ett tätare serviceintervall.  

Kostnad 
Olika bearbetningsmetoder leder självklart till olika kostnader. Figur 5.6 visar hur det ungefärliga 
förhållandet ser ut mellan produktionstid och önskad ytfinhet för olika typer av 
bearbetningsmetoder.  Figuren visar tydligt för de olika metoderna att produktionstiden kraftigt 
accelererar då en finare ytjämnhet önskas.  
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Figur 5.6 Bearbetningstid gentemot ytfinhet för olika bearbetningsmetoder.[55] 

Att bearbeta en detalj så fort som möjligt och samtidigt uppnå önskad ytfinhet, ger självklart en 
ekonomisk fördel, men frågan är då egentligen om värdet på den önskade ytfinheten verkligen är 
rätt kravsatt. Generellt ges en högre tätningsförmåga ju finare ytjämnhet den tätande ytan har, 
men som nämnts tidigare är denna fina yta inte alltid att föredra. Dels på grund av denna 
kostnadspåverkan men framför allt för ytans faktiska funktion i förbandet. Är det en tätande yta 
eller en bärande, eller kanske till och med både och?  

Att kravsätta en tätningsyta onödigt fin kan därför bli en onödigt kostsam historia, och är därför 
något som konstruktören bör ha i åtanke. 

5.1.5.2 Monterings- & servicevänlighet 

Både monteringsvänlighet och servicevänlighet är någonting som skiljer sig helt beroende på 
tätningstyp och dess storlek. Med monterings- och servicevänlighet avses punkterna nedan:  

• Synlighet efter montering 
• Skaderisk 
• Risk för felpositionering 
• Formbeständighet hos tätningstypen 
• Tidsåtgång vid montering 
• Tidsåtgång vid demontering 
• Tätningens vidhäftning på flänsytan 

Tabell 5.3 påvisar hur detta samband hör ihop med diverse faktorer som hör till montering och 
service. Färgerna indikerar om egenskaperna hos tätningen är positiva eller negativa, där grönt 
står för bra, röd för ej önskvärd och gul ett mellanting. Viktigt att notera är att egenskaperna 
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endast är viktade ur ett service- och monteringsperspektiv, där ej önskvärda egenskaper 
egentligen kan vara positiva ur ett rent tätningsperspektiv och dess förmåga att täta.     

   

Tabell 5.3 Tabell över monterings- och servicevänlighet beroende på tätningstyp och 
tätningsstorlek 

  
O-ring Elastomerbelagd 

plåt 
Metallburen 

gummitätning Gummitätning FIPG 
(Våtsilikon) CIPG Fibertätning 

  Stor Liten Stor Liten Stor Liten Stor Liten Stor Liten Stor Liten Stor Liten 

Synlighet 
efter 
montering 

Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Skaderisk Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Risk för 
felpositioner-
ing 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Formbeständ-
ighet 

Ej 
robust Robust Ej 

robust Robust Robust Ej 
robust Robust Robust Robust Ej robust Robust 

Tidsåtgång 
montering Medel Låg Medel Låg Låg Hög Medel Låg Låg Hög Låg 

Tidsåtgång 
demontering Låg Låg Låg Låg Hög Medel Hög 

Vidhäftning 
på flänsyta Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 

 

5.1.6 Att ha i åtanke vad gäller tätningstyperna 
De rekommenderade ytparametrarna för samtliga tätningstyper är tagna ur [25], [56], [57], [58], 
[59], [60], [61], [62] och [63]. 

Metallburen gummitätning  
Fakta i denna underrubrik är tagna ur [12] och [64]. 

Med tanke på valmöjligheten av tätningsmaterial är användningsområdet stort för metallburna 
gummitätningar. De har en bra livslängd och är väldigt robusta tätningar som passar utmärkt för 
både tätande och bärande ytor och där höga tryck och rörelser kan uppstå i förbandet. 
Metallburna gummitätningar är lämpliga för både motor- och växellådsförband.   

Vid utformning av dessa tätningar är det viktigt att ta hänsyn till temperaturpåverkningar. Då 
elastomeren vulkaniseras fast på metallplåten, påverkas metallplåten av temperaturen på grund av 
längdutvidgning och kan i slutändan ha ändrat sin passform då tätningen har svalnat. Det är 
därför viktigt att ha relativt jämna och inte ha alltför små dimensioner på den bärande 
metallplåten för att undkomma detta fenomen. 

Metallburna tätningar är dyra, men kan tas fram mer kostnadseffektivt genom att dela upp hela 
tätningen i mindre delar, där då tillverkningsverktygen kan göras betydligt mindre. De färdiga 
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delarna av metallplåt och gummi kan sedan i sin tur fästas på en större bärare som tillslut skapar 
en sammanslagen tätning, Figur 5.7.   

Tillägg som kan göras för tätningen är att applicera en 
gummiprofil på ovansidan av metallplåten, vilket då 
skapar en mer ljudisolerande tätning. Ett ytterligare 
förslag är att lägga till integrerade styvpinnar under 
metallplåten, Figur 5.8, för att underlätta montering 
och säkerställa rätt placering av tätningen.  

 

 

 

                 Tabell 5.4 Rekommenderade ytparametrar 
för metallburen gummitätning 

 

 

 

 

 

Elastomerbelagd plåt 
Fakta i denna underrubrik är tagna ur [12] och [13]. 

Denna typ av tätning tål höga tryck och temperaturer och har en mycket bra anpassningsbarhet. 
Genom att kombinera olika metaller, elastomerer och profiler passar den och kan skräddarsys för 
många användningsområden på bland annat motor, växellåda och avgassystem, där både statiska 
och dynamiska tillämpningar förekommer. Vid statiska fall är aluminium ett vanligt material för 
metallplåten, och vid dynamiska är fjäderstål att rekommendera för att undvika utmattning. 

En nackdel med tätningen är att de kräver ett högt yttryck, vilket innebär styva flänsar och tätt 
mellan skruvarna i förbandet. En ytterligare nackdel hos denna tätning är känsligheten för 
rörelser mellan flänsarna i och med att skiktet av elastomeren är så tunt och kan skavas bort. Alla 
dessa faktorer påverkar tätningskapaciteten och kan vara avgörande vid val av tätningskoncept. 

Om tätningen ska täta mot en motgående yta som består av flera detaljer, till exempel som för 
stegramen där motgående ytor är från motorblocket, transmissionsplåten och svänghjulskåpan, 
uppstår skarvar med ofta relativt stora nivåskillnader. Nivåskillnaderna är ett resultat av ej 
uppnådda toleranser för de olika detaljerna och kan sänka tätningskapaciteten. Att lägga på ett 
skikt av en polymer på tätningen där skarvarna går emot är ett förslag för ökad tätningsförmåga. 
Skulle det fortfarande inte erhållas tillräcklig tätning vid skarvarna bör polymerskiktet ökas. Fås 
inte tillräckligt tätningskapacitet över hela tätningsytan bör istället rillan ökas i höjd, alternativt 
utformas som ett s-spår, för att på så sätt få mer flänskontakt och ta upp så mycket ytojämnhet 
som möjligt. 

Ra 3,2-6,3 µm 

Rz <15 µm 

Rmax <20 µm 

Wt <15 µm 

Pt <22 µm 

Figur 5.8 Integrerad styrpinne av gummiprofil. 

Figur 5.7 Tätningen kan delas upp i 
mindre delat för att sedan sättas ihop till 
en och samma tätning. 
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Gummitätning 
Fakta i denna underrubrik är tagna ur [5] och [14]. 

Som tidigare nämnts lämpar sig gummitätningar för låga till medelhöga tryck och temperaturer, 
men om rätt tätningsmaterial och utformning hos tätningen och dess tätningsytor råder, är 
användningsområdet i stort sett obegränsat för en gummitätning. Tätningen passar bra till kåpor 
och lock som ska öppnas vid service.     

Vid inbyggda spår i flänsen bör tätningen sitta fast i flänsspåret för att underlätta vid montering. 
Limning är en metod, men allra vanligast är att förse tätningen med bulor så kallade nabbar på 
lämpliga områden, se Figur 5.9. Tätningar med nabbar brukar dock ofta bli höga och smala vilket 
gör att den lätt kan vikas och klämmas fel vid montering.  

Då rätt kompression av tätningen måste råda är det 
viktigt att beakta samtliga toleranser för både 
tätningen och flänsspåret. Flänsens spårutrymme ska 
alltid vara större än tätningens totala volym. Detta på 
grund av att gummi är ett icke kompressibelt 
material, och för att säkerhetsställa utrymme för 
svällning påverkat av temperaturvariationer och 
medium. Tätningsprofilens tvärsnittsarea 
rekommenderas att aldrig överskrida 75 % av 
flänsspårets tvärsnittsarea. 

Gummitätningar med nabbar i ett spår fungerar 
mycket bra, såvida utformningen är välkonstruerad och rätt monterad. Kalkylatorer för o-ringar 
kan ge viss vägledning vad gäller dimensionering för gummitätningar.  

 
 

 

 
 

O-ring 
Fakta i denna underrubrik är tagna ur [15], [16], [17] och [65]. 

Vid val av rätt material och hårdhet är användningsområdet stort för o-ringar, då tätningen även 
klarar statiska och dynamiska tillämpningar. O-ringar är dock begränsade till deras utformning. 
Vanligt passande tillämpningar vid axiell kompression är till exempel flänsförband, lock och 

Ra 0,8-6,3 µm 

Rz 15-20 µm 

Rmax 20-25 µm 

Wt  8-10 µm 

Tabell 5.5 Rekommenderade ytparametrar för elastomerbelagd plåt 

Tabell 5.6 Rekommenderade 
ytparametrar för gummitätning 

Ra 3,2-6,3 µm 

Rz 12,5-25 µm 

Rmax 15-28 µm 

Figur 5.9 Gummitätning med nabbar. 
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hydrauliska element. För radiell kompression passar bland annat ventiler och hydrauliska 
cylindrar.  

Är arbetstrycket varierande eller pulserande utsätts o-ringar för nötning, både vid statiska och 
dynamiska fall. För att minska denna nötning bör o-ringen smörjas under drift och spåret ha så 
fin ytjämnhet som möjligt. 

Förutsatt att spåret och o-ringen har rätt dimensioner och toleranser samt är rätt monterad finns 
det fyra vanligt förekommande orsaker vid fel: 

- Spaltextrudering mellan flänsar på grund av för högt arbetstryck. 
- Rörelse av motgående tätningsyta, viket kan minska erfordrat tätningstryck. 
- Minskande elastiska egenskaper hos tätning på grund av gammal tätning. 
- För låg arbetstemperatur, vilket orsakar antingen minskande elastiska egenskaper eller 

reducerat tätningstryck. 

För att minska skaderisken vid montering av o-ringar ska skarpa kanter fasas eller rundas. Detta 
gäller speciellt vid radiell kompression, då skaderisken är större än vid axiell. O-ringen har en 
storleksskillnad beroende på om det är ett statisk eller dynamiska fall. Vid dynamiska har o-ringen 
en relativt stor tjocklek i förhållande till dess innerdiameter, vid statiska kan tjockleken vara 
mindre.   

Spårets utformning har en stor inverkan på vilket arbetstryck som o-ringen klarar av. En del 
åtgärder finns att beakta vid konstant höga tryck. För att förhindra spaltextrudering kan 
monterade stödringar användas, alternativt minska spelet mellan de motgående flänsarna. Vid 
höga tryck bör o-ringen vara av ett hårdare material, detta medför dock större risk för sättning.  

Den maximala komprimeringen hos tätningen bör ligga mellan 15-30 %, beroende på statiskt 
eller dynamiskt fall, och upp till 25 % kompression för små tvärsnitt. Kalkylatorer för 
dimmensionering av o-ringar och dess spår bör användas vid nykonstruktion. 

 

 

 

 

 

FIPG (våtsilikon) 
Fakta i denna underrubrik är tagna ur [22], [25] och [66]. 

Med våtsilikonets goda egenskaper som att fylla relativt grova ytojämnheter, dess beständighet 
mot fogrörelser, olja och de flesta kemikalier i stora temperaturintervall, ger de våtsilikon ett brett 
användningsområde. Det är när det kommer till montering och service som tätningen har sina 
tillbakagångar. Applicering med robot vid montering innebär en skrymmande utrustning, och på 
grund av härdningstiden kan inte tätningen utsättas för mediet (som skall tätas mot) direkt. Sedan 

Tabell 5.7 Rekommenderade ytparametrar 
för o-ring vid ej pulserande yttryck 

Tabell 5.8 Rekommenderade ytparametrar 
för o-ring vid pulserande yttryck 

Ra <1,6 µm 

Rz <6,3 µm 

Rmax 6,3-10 µm 

Wt Rt <10 µm 

Ra <3,2 µm 

Rz  9-18 µm 

Rmax <12,5 µm 
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vid service måste tätningen skrapas bort med hjälp av lösningsmedel för att säkerhetsställa att 
gamla rester försvinner. Då FIP-tätningar mycket bygger på adhesion mellan tätningsyta och 
tätning är det mycket viktigt att tätningsytan helt rengörs från lösningsmedel innan tätningen 
appliceras. Detta gäller även släppmedel vid gjutna detaljer. 

Global Engineering Centre of Loctite har genomfört tester av FIP-tätningar gällande våtsilikon 
för att komma fram till den optimala flänskonstruktionen. Testerna jämförde flänsar i metall med 
avfasning, spår och med plan yta. Grad av läckage per tidsperiod registrerades, där fogrörelsen låg 
på 20 Hz och maximal rörelse på 25 µm. Resultatet visade att flänsar med avfasning hade klart 
lägst läckagerisk, där chansen låg på mindre än 1 på 10 000 000. För spår blev det 1 på 10 000 
och för plana ytor 1 på 400 000.          

Figur 5.10 och 5.11 visar mått och hur tätning och avfasning bör konstrueras för att fylla sin 
funktion till fullo. Skulle inte avfasning vara möjlig går det även med en radie på minst 4,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 5.10 Våtsilikon applicerat innan                Figur 5.11 Våtsilikon applicerat efter montering. [25] 

 

Tabell 5.9 Rekommenderade ytparametrar för våtsilikon 

Ra 0,8-8 µm 

Rz 5-70 µm 

Rmax 6-78 µm 

 

CIPG (Cured in place gasket) 
Då tätningen kommer färdigmonterad på detaljen är 
användningsområdet mest lämpligt för inte allt för stora detaljer, då 
bland annat skaderisker och transportkostnader har stor påverkan ju 
större detaljen är. Vid obearbetade flänsspår, till exempel från 
pressgjutning, kan tätningens vidhäftning i flänsspåret bli svagare. Detta 
beror till stor del av släppmedlet som används vid pressgjutning. Skulle 
problem med vidhäftning uppstå kan en kant i flänsspåret säkerhetsställa att tätningen ändå ligger 
kvar i flänsspåret. [18]     

Tabell 5.10 Rekommenderade 
ytparametrar för CIPG 

Ra 3,2-6,3 µm 

Rz 12,5-25 µm 

Rmax 15-28 µm 

montering. [22][25] 
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Fibertätning 
Fakta i denna underrubrik är tagna ur [10], [20] och [21]. 

Användningsområdet är stort för fibertätningar men är främst lämpat för låga till medelhöga 
tryck och temperaturer. Valet av fiber- och bindematerial avgör till stor del tätningens kemikalie- 
och temperaturbeständighet. Sättning är ett vanligt problem med dessa tätningar och ersätts 
därför ofta med alternativa tätningstyper.  

Tätningens tjocklek har även en inverkan på 
temperaturbeständigheten. Fibertätningar kräver styva flänsar och 
korta avstånd mellan skruvarna för att ge det höga yttryck som 
behövs. Centrumlinjen mellan varje skruv bör därför ligga inom 
tätningsplanet för att få maximalt yttryck. Skruvkraften i skruvförbandet 
minskar alltid hos fibertätningar på grund av sättning som förekommer. 
Detta leder då till minskat yttryck och en tunn tjocklek omkring 0,5 mm är att föredra. Därför 
viktigt att ha långa skruvar med tillräcklig klämlängd för att kompensera sättningen. Skulle inte 
flänsen vara tillräckligt styv, kan en sträng av till exempel polyuretan ge ett högre yttryck.     

5.1.7 Matris för val av tätningskoncept 
Hur matrisen bör läsas: 

1. Du börjar med att utgå från vilket/vilka medium du vill täta mot. 
2. Detta ger dig lämpliga tätningsmaterial med respektives prisindex. 
3. Material på rad 1-8 passar till tätningstyperna: 

Ø O-ring 
Ø Elastomerbelagd plåt 
Ø Metallburen gummitätning (kan ha fler tätningsmaterial i samma tätning) 
Ø Gummitätning 

Material på rad 9-11 hör till respektive tätningstyp. 
4. Rekommenderade ytparametrar fås för respektive tätningstyp. 
5. Bearbetningskostnad beroende på önskad ytfinhet samt hur och i vilket material detaljen 

är tillverkad i. 
6. Rekommenderade tätningstryck ges i N/mm2, komprimeringsgrad eller spaltavstånd samt 

distansintervall mellan skruvarna i ett skruvförband. 
7. Monteringsvänlighet fås beroende på tätningstyp och storlek, samt servicevänlighet för 

dessa. (Observera att våtsilikon avser applicering via robot) 
8. Kombinationen av tätningstyp och tätningsmaterial ger olika prisgrader. Observera att  

o-ringarna är en enskild grupp(markerad lila) som inte är jämförda med de övriga 
tätningstyperna. De resterande tätningstyperna är dock jämförda mot varandra. 

9. I slutet av matrisen ges övriga kommentarer som kan vara till hjälp vid val av 
tätningskoncept.  

    

 

Tabell 5.11 Rekommenderade 
ytparametrar för fibertätning 

Ra 3,2-12,5 µm 

Rz <16 µm 

Rmax <25 µm 
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5.2 Förslag och omkonstruktion 
Nedan följs förslagen på de genererade tätningskoncepten för stegramen.  

Då tätningen skulle vara utsatt för motorolja och vevhusgas, krävdes ett tätningsmaterial som var 
beständig för denna applikation. Matrisen för val av tätningskoncept gav lämpliga material att 
använda. Då beständigheten mot flera medium skulle vara särskilt passande filtrerades ytterligare 
lämpliga material. Det valda tätningsmaterialet blev nitrilgummi, då materialet ej behövde vara 
särskilt beständigt mot kylarvätska och samtidigt dessutom var det billigaste alternativet. Samtliga 
tätningskoncept har nitrilgummi som tätningsmaterial, om inget annat anges.    

5.2.1 Koncept Gummi 1 
Koncept Gummi 1 är en gummitätning med lågt tillverkningspris, vilken monteras i ett flänsspår. 
Där skruven tagits bort är spåret indraget för att följa normallinjen och då få ökat tätningstyck. 
Tätningen är försedd med nabbar för fasthållning vid montering, samt asymmetriska 
monteringspluppar. På grund av plupparnas asymmetri kan tätningen varken monteras upp och 
ner eller åt fel håll. Tätningen tillåter en montering där motgående tätningsytor möts diktan. 
Detta ger en robusthet med en väl kontrollerad tätningskomprimering och minimal 
momentförlust. Koncept Gummi 1 är framförallt lämpad för nytillverkning, då flänsspåret kan 
pressgjutas. Vad gäller eftermarknad krävs efterbearbetning med spårfräs för befintliga stegramar.  

Rekommenderade ytparametrar för tätningen: Ra 3,2-6,3; Rz 12,5-25; Rmax 15-28, samtliga 
värden i µm. 

  

Figur 5.12 Tätningen (koncept Gummi 1) monterad. 
Figur 5.14 Tätningen (koncept Gummi 1) 
försedd med nabbar och monteringspluppar. 

Figur 5.15 Tätningen (koncept Gummi 1) med asymmetriska 
monteringspluppar. Figur 5.13 Tvärsnitt av tätningen 

(koncept Gummi 1). 
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5.2.2 Koncept Gummi 2 
Koncept Gummi 2 liknar koncept Gummi 1 på många sätt. Det är en billigt tillverkad 
gummitätning där montering av  tätningsytor möts diktan för att erhålla kontrollerad 
tätningskomprimering och minimal momentförlust. Konceptet är även mest lämpat för 
nytillverkning då tätningen kräver ett flänsspår, som även det är indraget för ökat tätningstyck. 
Skillnaden är dess utformning där flänsspåret för Gummi 1  är rektangulärt och för Gummi 2 
mer triangelformat. Orsaken till spårets utformning var för att erhålla mer tätande gummimaterial 
för motgående flänsyta. Med denna ökande bredd hos tätningen skulle innergodstjockleken bli 
för kritisk vid skruvhålen, se Figur 5.18(b), varav triangelformen behövdes för att få ett mer 
hållfast förband. Utformningen omöjliggör även felmontering. 

Rekommenderade ytparametrar för tätningen: Ra 3,2-6,3; Rz 12,5-25; Rmax 15-28, samtliga 
värden i µm. 

 

  

 (a)          (b) 

 

Figur 5.16 Närbild av tätningen 
(koncept Gummi 2). 

Figur 5.17 Tätningen (koncept Gummi 2) monterad. 

Figur 5.18 Triangelformat tvärsnitt för ett mer hållfast förband. I (a) kan ses att ett triangelformat 
tvärsnitt inte är nödvändigt, däremot i (b) ses att innergodstjockleken annars skulle bli för tunn.  
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5.2.3 Koncept Oval 
Koncept Oval är en gummitätning med lågt tillverkningspris, vilken monteras mellan ovala 
upphöjningar i flänsen. Med denna utformning ges en god monteringsvänlighet då tätningen hålls 
på plats, samt att den möjliggör att tätningen ej har någon ovan- eller undersida och kan då 
monteras åt båda håll. De ovala upphöjningarna erhåller även kontakt mellan motgående 
tätningsytor för robusthet samt ger mycket tätande gummimaterial. Koncept Oval är mest 
lämpad för nytillverkning, då upphöjningarna kan pressgjutas, och vid eftermarknad krävs 
efterbearbetning på stegramarna.  

Rekommenderade ytparametrar för tätningen: Ra 3,2-6,3; Rz 12,5-25; Rmax 15-28, samtliga 
värden i µm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Koncept Klaff 
Koncept Klaff är en gummitätning med lågt tillverkningspris. Konceptet liknar koncept Oval 
med upphöjningar i flänsen, vilken gör den mest lämpad för nytillverkning. Upphöjningarna ger 
kontakt mellan motgående tätningsytor för kontrollerad tätningskomprimering och minimal 
momentförlust, samt möjliggör mycket tätande gummimaterial. Koncept Klaff är även utrustad 
med ett flänsspår för att hållas på plats och underlätta vid montering.  

Rekommenderade ytparametrar för tätningen: Ra 3,2-6,3; Rz 12,5-25; Rmax 15-28, samtliga 
värden i µm.  

 

 

  

 

 

Figur 5.20 Tätningen (koncept Oval) monterad. 

Figur 5.19 Tvärsnitt av tätningen 
(koncept Oval). 

Figur 5.22 Tätningen (koncept Klaff) monterad. 

Figur 5.21 Tvärsnitt av tätningen (koncept Klaff). 
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5.2.5 Koncept Silikon 
Koncept Silikon är en FIP-tätning (våtsilikon) med enkomponents oxim silikon som 
tätningsmaterial på grund av sin goda beständighet mot motorolja. Silikonet appliceras via robot 
för så hög noggrannhet som möjligt vad gäller rätt mängd material och placering. 
Tätningsmaterialet är billigt i sig men på grund av verktygskostnaderna blir totala priset högre för 
tätningskonceptet. Tätningsflänsen är konstruerad med avfasning och tillåter montering där 
motgående tätningsytor möts diktan för minimal momentavvikelse och bäst möjliga 
tätningsförmåga. Även Koncept Silikon är framförallt passande för nytillverkning, då avfasningen 
kan pressgjutas, och efterbearbetning på stegramarna krävs vid eftermarknad. 

Rekommenderade ytparametrar för tätningen: Ra 0,8-8,0; Rz 5,0-70; Rmax 6-78, samtliga värden  
i µm. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (a)       (b) 

5.2.6 Koncept Metallburen 
Koncept Metallburen är en metallburen gummitätning som monteras enkelt och snabbt på grund 
av sin styvhet från den bärande metallplåten. Plåten är i aluminium med ingjutna gummiprofiler i 
nitrilgummi på kanterna av plåten. Där skruven tagits bort är gummiprofilen indragen för att följa 
normallinjen och då få högre tätningstyck. Metallplåten skruvas stelt fast mellan de motgående 
flänsarna, och ger hög motståndskraft för tätningspåfrestningar som rörelser i förbandet och ger 
en väl kontrollerad tätningskomprimering och minimal momentförlust. Tätningen i sig är den 
dyraste av alla koncepten, men har dock den lägsta totalkostnaden, då konceptet även lämpar sig 
för eftermarknaden. Det här är konceptets största fördel då ingen efterbearbetning krävs.   

Figur 5.24 Silikonet utspritsat på stegramen. 

Figur 5.23 Fläns med fas för bäst tätningsförmåga. 

Figur 5.25 (a) silikonet applicerat på stegramen innan montering. (b) silikonet sprids efter montering och tätar. 
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Rekommenderade ytparametrar för tätningen: Ra 3,2-6,3; Rz <15; Rmax <20; Pt <22; Wt <15,  
samtliga värden i µm. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 FEM-analyser 
Nedan följs de mätresultat som erhållits från FEM-analyserna för varje tätningskoncept. De 
uppmätta värdena var yttrycket på tätningsytorna samt spänningsfördelningen enligt Von Mises 
effektivspänning. Denna metodik beskriver ett fleraxligt spänningstillstånd beroende av 
huvudspänningarna i detaljen. Ett exempel på en av konceptens graf för spänningens konvergens 
kan ses i kapitlet ”Appendix”.   

 

Figur 5.29 Koncept Metallburen fick ett yttryck på 2,5 MPa och en maximal spänning på 110 MPa med en 
konvergens på 0,6 %. 

Figur 5.27 Tätningen (koncept Metallburen) monterad. 

Figur 5.26 Närbild på tätningen (koncept Metallburen). 

Figur 5.28 Koncept Oval fick ett yttryck på 3,5 MPa och en maximal spänning på 105 MPa med en konvergens 
på 0,1 %. 
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Figur 5.30 Koncept Gummi 1 fick ett yttryck på 1,4 MPa och en maximal spänning på 88 MPa med en 
konvergens på 1,8 %. 

Figur 5.31 Koncept Gummi 2 fick ett yttryck på 1,2 MPa och en maximal spänning på 101 MPa med en 
konvergens på 0,1 %. 

Figur 5.32 Koncept Silikon fick ett yttryck på 2,7 MPa och en maximal spänning på 117 MPa med en 
konvergens på 1,0 %. 
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Figur 5.33 Koncept Klaff fick ett yttryck på 1,9 MPa och en maximal spänning på 140 MPa med en 
konvergens på 0,1 %. 

5.2.8 Det rekommenderade tätningskonceptet 
Det rekommenderade tätningskonceptet för 
stegramen blev koncept Metallburen. Detta 
på grund av dess enkelhet och snabbhet vid 
montering och service, men framförallt dess 
enkla implementering hos befintliga 
stegramar. Trots att tätningstypen har det 
högsta priset av alla typerna, blir ändå den 
totala kostnaden för konceptet lägst på 
grund av att ingen efterbearbetning krävs. I 
och med konceptets alla fördelar blev det 
även en given vinnare i Pugh-matrisen.  

 

6 Diskussion och analys 
I detta kapitel diskuteras lösningsmetoderna för arbetet och resultatet av examensarbetet. 

6.1 Arbetsmetoderna 
De lösningsmetoder som tillämpades under arbetets gång är väl kända och väl fungerade vid 
problemlösning. En väl planerad tidplan ger en bra förutsättning för att nå de uppsatta mål som 
ställs för arbetet. Därför bör en stor vikt läggas på tidsplanering om goda resultat önskas. 

En alltför stor vikt på informationsinsamling är något som projektgruppen erfarit under detta 
arbete, vilket fördröjt genomförandet av resultatet. Det är dock svårt att veta vid nya 
ämnesområden hur pass mycket tid som egentligen är rimlig att planera för. Det är viktigt att 
införskaffa sig information till en bra bas, men att sedan under arbetets gång kontinuerligt 
insamla fakta som kan tänkas vara relevant. 

Figur 5.34 Tätningskoncept Metallburen. 
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Att inte bara insamla teori utan att få uppleva verkliga fall kan vara ett bra komplement till teorin, 
då en helt annan bild och förståelse kan fås. I samband med studiebesök kan synnerligen 
intressant information fås från erfarna, som annars inte skulle gå att få tag på.  

Att ha en god tillgång av konkurrenters produkter, möjliggörs en gynnsam benchmarking där 
mycket intressanta inblickar och tankegångar kan fås av att se hur de olika problemen angripits.     

Interna källor är något som bör efterfrågas, då dessa källor ofta är högt pålitliga och högt 
specificerade för de enskilda fallen. Vid goda resurser och stor historik hos uppdragsgivaren, kan 
mycket direkt relevant fakta tas del av.   

Kombinationen av brainstorming med brainwriting fungerade bra och genererade ett flertal 
tätningskoncept att utvärdera. Utvärderingen genomfördes med hjälp av Pughmetoden. Det är en 
ypperlig utvärderingsmetod, såvida kriterier med dess viktning är väl genomtänka. Matrisen ger 
en bra överblick över vilka koncept som kan tänkas gå vidare till vidareutveckling. Det är som 
sagt viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt att uppskatta ett koncepts viktade egenskaper, 
då tester av koncepten ofta inte är utförda. 

Beräkningar kan vara a och o vid konceptframtagning för att säkerhetsställa att koncepten står 
upp för de krav som ställs. Beräkningarna under arbetet har gått bra och har gjorts via FEM-
analyser, där yttrycket och spänningspåkänningar har utvärderats. 

Via CAD-modeller har koncepten tydligt kunnat visualiseras för att ge en god uppfattning av 
både dess funktion och utseende. 

6.2 Sammanställning av guideline och matris 
Via en massiv informationsinsamling av litteratur, elektroniska källor, vetenskapliga rapporter och 
muntliga referenser har fastställandet av både en guideline och en matris för val av 
tätningskoncept kunnat genomföras. Referenser från litteraturen har ofta gett mycket utförlig 
information och har samtidigt varit pålitlig då en person eller företag står bakom den släppta 
informationen. Elektroniska källor har används med viss försiktighet, då som nämnts ovan, inte 
alltid har ett namn som ansvarig. I fall där sådana källor hittats, har informationen kontrolleras 
mot någon övrig pålitlig källa. Vetenskapliga rapporter har förutom sin noggranna information 
även gett tillgång till fler lämpliga referenser att ta del av, i de fall ytterligare fakta önskats. De 
muntliga referenserna har nog varit de mest inspirerande, då informationen ofta kommer från väl 
insatta personer och som samtidigt har en lång erfarenhet att ta del av. Här har även samtidigt 
följdfrågor direkt kunnat ställas och då besvarats. Alla dessa olika typer av källor har kompletterat 
varandra förträffligt bra. Har inte viss information fåtts från ena källan, har den oftast hittas från 
någon av de andra källorna. 

Sammanställning av kategorier som till exempel beständighet mot medium, den krävande 
bearbetningen, pris, montering och service, samt för- och nackdelar är sådan information som 
har tagit tid men ändå inte varit svårsammanställt. Detta på grund av den stora tillgången av 
pålitliga källor att jämföra med. Vad gäller ytstrukturens krav har den varit både tidskrävande och 
svårsammanställt. I och med att arbetet endast bestod av en litteraturstudie för 
sammanställningen, har inte tester utförts. Via en litteraturstudie är det svårt att få tag på värden 
för fler ytparametrar än de som återfinns hos leverantörerna. Det är just värden från leverantör 
som bör användas, eftersom de har utfört tillräckligt med tester på sina tätningsprodukter för att 
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kunna ge rekommenderade värden. Att fastställa värden för ytterligare ytparametrar från till 
exempel elektroniska källor skulle innebära en risk, då dessa kan vara opålitliga. Fås inte 
ytterligare värden från leverantör, skulle det innebära flertalet egna grundliga tester.   

Vad gäller guidelinen för val av tätningskoncept, har de flesta referenser erhållits från interna 
källor på Scania samt från leverantörer av deras tätningar, då dessa referenser har ansetts vara de 
mest pålitliga.  

6.3 Förslagen och omkonstruktionerna 

6.3.1 Tätningskoncepten 
Vid genereringen av tätningskoncepten, ställdes först frågorna:  

- Vad var problemet?  
- Varför krävdes ett nytt tätningskoncept? 
- Vilken var den aktuella tätningstypen?  
- Vilka tätningstyper var möjliga? 

Grundproblemet låg hos monteringen där ett av skruvhålen i stegramen låg för otillgänglig att 
kunna monteras. Skruvhålet skulle då behöva byta position, vilket skulle resultera i en alltför tun 
godstjocklek hos stegramen. Det enda kvarvarande alternativet var att ta bort denna skruv från 
skruvförbandet. Konsekvensen av denna handling blev ett förminskat yttryck för tätningen. Den 
aktuella tätningen som var en elastomerbelagd plåt ställde krav på ett relativt högt yttryck, varav 
behovet av ett nytt tätningskoncept blev angeläget. Utifrån denna yttrycksförslut kunde nya 
potentiella tätningstyper utnämnas.  

De potentiella tätningstyperna kunde sedan enkelt erhållas utifrån ”Matris för val av 
tätningskoncept”. De tätningstyper som var lämpliga för fallet var gummitätning, metallburen 
gummitätning samt FIP-tätning, på grund av deras passande egenskaper.    

Gemensamt för metallburna gummitätningar och FIP-tätningar var att utformningen på de 
motgående flänsarna ej kunde förändras för deras tätande funktion. Metallburna tätningar krävde 
en plan flänsyta, och en FIP-tätning med våtsilikon krävde en flänsyta med en fas på kanten för 
att uppnå bäst tätningsförmåga. Vad gäller gummitätningar ställdes inga specifika krav på flänsens 
utformning, då den helt är beroende på tätningens utformning. Detta möjliggjorde för fantasin att 
flöda och generera nytänkande tätningskoncept för gummitätningar.   

En högt prioriterad önskan från uppdragsgivare var att få in ett modulariserings tänk vid 
framställande av de nya tätningskoncepten. Detta var något som togs i åtanke vid 
konceptutvärderingen, där hänsyn till eftermarknad viktades högt i Pugh-matrisen.  

6.3.2 FEM-analyserna 
Tätningstyperna som används i koncepten var gummitätning, metallburen gummitätning och 
FIP-tätning (våtsilikon). Koncept metallburen fick ett yttryck på 2,5 MPa. Koncept Oval, Gummi 
1, Gummi 2 och Klaff som alla har det gemensamma tätningsmaterialet gummi fick ett yttryck 
mellan 1,2-3,5 MPa. Koncept Silikon fick ett yttryck på 2,7 MPa. De krävda yttrycken för alla 
dessa tätningskoncept visade sig vara tillräckliga för en väl fungerande tätningsförmåga. Flera 
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analyser utfördes vid olika utsatta mätningsytor på samtliga koncept för att få en jämförelse som 
kunde vägas mot varandra. Detta för att få en så lik simulering till det verkliga fallet som möjligt 
och att bortse från de orimliga utslagen från analyserna för att på så vis erhålla de mest trovärdiga 
resultaten. De resulterade yttrycken från analyserna var någorlunda väntade. Tätningstyperna för 
koncepten valdes mycket på grund av dess låga krav på yttryck, vilket var det faktiska problemet 
för kommande stegram då en av skruvarna behövdes tas bort.   

Sträck- och brottgräns för stegramens material är 140 respektive 240 MPa. Bortsett från koncept 
Klaff uppnåddes den högsta spänningen av koncepten till 117 MPa, som representerades av 
koncept Silikon. För samtliga tätningskoncept förutom återigen koncept Klaff, uppnåddes 
därmed varken brott- eller sträckgräns. Spänningsfördelningen visade sig som förväntat, där 
högst spänning uppstod runt skruvtornen för samtliga koncept. Spänningsvärdena var även de 
förväntade, då klämkraften som ges från skruvarna inte var förändrade utan var värden Scania 
använder idag.     

För att återkoppla till koncept Klaff, uppstod högsta spänning till 140 MPa. Vilket betyder att 
sträckgränsen uppnåddes för detta koncept och en början till plasticering av materialet sker. 
Maximal spänning uppstod både vid klaffarna (upphöjningarna) och runt skruvtornen. Det 
betyder att geometrin för klaffarna antingen behöver förstärkas eller alternativt sänka klämkraften 
från skruvarna så att inte lika höga spänningar uppstår.   

Konvergensen för samtliga koncept uppgick mellan 0,1-1,8 % feluppskattning för det globala 
effektivvärdet, (RMS). På grund av den låga procentandelen felberäkning anses de genererade 
resultaten vara noga uträknat. Med tidigare erfarenheter av FEM-analysering kunde ansenliga 
randvillkor sättas upp för simuleringsberäkningarna. 

Singularitet vid FEM-analyser uppkommer oftast då skarpa kanter och hörn finns i CAD-
modellen. Vid analyserna av koncepten undkom därför singulariteter genom att manipulera 
kritiska kanter genom att exkludera eller runda dessa. Singularitet är alltid något att förvänta sig 
bland de första analyserna. Just därför utfördes ett flertal analyser för att eliminera dessa 
singulariteter som annars skulle ge inkorrekta och otillfredsställande resultat.       
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7 Slutsats 

7.1 Guidelinen och matrisen 
Vid valet av tätningsmaterial, krävs först följande frågeställningar att besvaras: 

ü För vilka medier ska tätningen täta mot? 
ü Vilken är tätningens drifttemperatur? 
ü För vilket arbetstryck ska tätningen utsättas för? 
ü Vilken typ av drift ska tätningen utsättas för? 
ü Vilken är den kravsatta livslängden vid drift? 

Viktiga punkter att tänka på vid valet av tätningsmaterial är materialets hårdhet, där för mjukt 
gummi generellt ger en bättre tätningsförmåga vid grövre ytojämnheter än hårdare gummi. Hårt 
gummi lämpar sig bra vid högre arbetstryck, men medför dock oftast större sättning och 
rörelsefriktion. Nötningsbeständigheten är även en viktig punkt för både statiska och dynamiska 
fall, men tillräcklig friktion behövs dock för att hålla tätningen på plats i förbandet. En annan 
punkt att ha i åtanke är att gummi kan svälla upp till 50 % och riskerar då för spaltextrudering. 
En ytterligare viktig punk är om mediet som ska tätas mot innehåller svavel som tillsatsmedel, 
finns då en risk att vulkanisering fortskrider för tätningsmaterialet. En sista punkt är priset som 
kan skilja sig för de olika tätningsmaterialen. Priset har dock en låg prioritet jämförelsevis med 
tätningens förmåga att täta. 

Ytparametrarnas intervall i matrisen för val av tätningskoncept är rekommendationer för 
respektive tätningstyp. Under rätt förutsättningar kommer dock tätningen att fungera även då 
grövre/finare ytor brukas. Det är dock viktigt att tänka på att grövre ytor ger upphov till större 
nötning och luckor för mediet, och en finare ytjämnhet ger dyrare tillverkningskostnad och lägre 
friktion. Många utförliga tester krävs för att kunna säkerhetsställa tillförlitliga värden på nya 
ytparametrar än de som används.  

Vid låga krav på funktionsytor, krävs oftast endast ett Ra-värde. Dock ställs ofta höga krav på 
ytan, där den kan vara tätande och/eller bärande. Vid dessa fall räcker inte endast ett Ra-värde. 
Vid höga krav på tätande ytor, erfordras låga amplituder hos ytorna och parametrarna Rz, Pt, Rt 
och Wt bör utnyttjas. Vid höga krav på bärande ytor, bör tätningsytorna monteras dikt an och 
kontaktytorna bör vara stora för de motgående tätningsytorna. Parametrarna Rz, Rt, och Rp är 
frekvent använda för detta ändamål. Rp ska ha ett lägre värde än hälften av Rz-värdet. För de fall 
där ytor både är tätande och bärande, kräver ytan att vara tillräckligt fin för att lyckas täta mot 
mediet, och samtidigt ha tillräckligt med bärande kontaktytor. Dessa ytor kräver alltså en 
kombination av en tätande och en bärande yta, där vanligtvis ytan tenderar mer mot en tätande 
struktur, då kravet är högre ställt för tätningsförmågan.     

Tätningstryckets påverkan kräver att klämkraften måste vara högre än det över-/undertryck som 
uppstår på tätningen. Tätningstrycket i ett skruvförband har stor påverkan av skruvarnas 
placering, antalet skruvar och skruvdistansen. Momentförlust i skruvar uppstår vanligen på grund 
av komprimeringen hos tätningen och dess tjocklek.  

Olika tillverkningsmetoder för tätningsytor, ger olika ytfinheter. Formsprutning och -pressning 
genererar oftast svaga tätningsflänsar, vilket begränsar valet av tätningstyp. Detaljer tillverkade via 
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sand-, press-, och kokillgjutning passar alla tätningstyper, dock krävs ibland efterbearbetning. Vid 
val av tillverkningsmetod bör bland annat seriestorlek, tillverkningskapacitet och kostnad för 
verktyg, utrustning och ändringar beaktas.  

Vad gäller bearbetning, är skicket på bearbetningsmaskinerna och matningshastigheten en stor 
faktor för ytojämnheten. Olika bearbetningsmetoder kan ge samma ytfinhet, men olika ytprofiler, 
därför är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera bearbetade ytor, för att på så sätt säkra 
stabiliteten hos tillverkningen. 

Monterings- och servicevänlighet avser bland annat punkter som skaderisk vid montering, risk 
för felpositionering och tidsåtgång vid montering/demontering, och kan skilja sig avsevärt mellan 
de olika tätningstyperna.  

7.2 Förslagen och omkonstruktionerna 
På grund av förändringar av skruvförbandet i stegramen, resulterades med ett lägre yttryck, varav 
ett nytt tätningskoncept blev aktuellt. Med hjälp av en väl utförd konceptgenerering, lyckades 
totalt sex olika tätningskoncept tas fram. Dessa koncept innehöll tre olika tätningstyper, vilka var: 
gummitätning, metallburen gummitätning och FIP-tätning i våtsilikon. Gemensamt för dessa 
tätningstyper var att det krävde ett relativt lågt yttryck, vilket var en förutsättning för att 
överhuvudtaget uppnå ett tätt förband. Tätningskoncepten för metallburen gummitätning och 
FIP-tätning, genererade var sitt koncept, detta på grund av att utformningen för respektives 
motgående flänsar endast hade en specifik utformning för att uppnå bäst tätningsförmåga. Där 
metallburna tätningen endast krävde en plan fläns, och FIP-tätningen kant med fas. För 
tätningskoncepten innehållande tätningstypen gummitätning, genererades fyra olika förslag fram, 
där utformningen på motgående fläns, helt är beroende på tätningens utformning.       

FEM-analyserna påvisade att de krävda yttrycken från samtliga tätningskoncept uppnådde kraven 
för att hålla ett tätt förband med nuvarande klämkraft. Ett flertal analyser utfördes på samtliga 
koncept, för att på så sett simulera ett så verklighetstroget fall som möjligt.  

Alla koncept förutom koncept Klaff, visade sig varken uppnå brott- eller sträckgräns för 
stegramens olika utformningar och material. Koncept Klaff fick en maximal spänning som 
överskred sträckgränsen. Spänningen fördelade sig både över klaffarna och vid skruvtornen, 
vilket då betyder att klaffarnas geometri behöver omkonstrueras, alternativt minska 
vridmomentet på skruvarna för att då minska klämkraften.       

Med rätta inställningar lyckades FEM-analyserna simulera resultat med en mycket låg 
feluppskattning, och kan då antas ha genererat pålitliga uträkningar. 

Av viktade kriterier vid utvärderingen av tätningskoncepten, erhölls en rangordning för samtliga 
koncept att beakta. I slutändan rekommenderades tätningskoncept Metallburen att arbeta vidare 
med på grund av alla dess fördelar. 
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8 Rekommendation 

8.1 Guidelinen och matrisen 
Den sammanställda matrisen för val av tätningskoncept bör distribueras på Scanias interna 
databas för att så många berörda som möjligt ska få chansen att tillgå detta stöd vid valet av 
tätningskoncept. Att ha denna lättillgänglighet behöver inga omvägar tas, vilket skulle ge en stor 
tidseffektivitet i det stora loppet. 

Matrisen skulle även kunna förenklas genom att låta innehållet i matrisen bygga grunden för en 
vägledande hemsida. Sidan skulle kunna vara uppbyggd på så vis att användaren steg-för-steg ger 
indata för sina förutsättningar och tillslut erhåller passande tätningskoncept med indatan som 
underlag. Information från kapitel 5.1.6 skulle även kunna ges som kommentarer vid valet av 
tätningstyp för att på så vis erhålla ytterligare vägledning.  

8.2 Förslagen och omkonstruktionerna 
Koncept Metallburen rekommenderas i första hand att arbeta vidare med. Detta på grund av 
möjligheten för tillämpning på såväl nya som befintliga stegramar, vilket totalt sett även skulle ge 
störst ekonomisk fördel då ingen efterbearbetning krävs. I andra hand rekommenderas 
koncepten Gummi 1 och Oval, vilka kom på 2:a respektive 3:e plats i Pughutvärdering. Detta på 
grund av deras minimala sättning och låga tillverkningspris. Koncept Oval bidrar även med 
mycket tätande gummimaterial mot flänsytan och en god monteringsvänlighet.  

Om vidareutveckling sker av koncept Klaff, bör konstruktionen modifieras. Den höga 
spänningen skulle kunna reduceras om klaffen vid den borttagna skruven kortades ner. 
Alternativt kan större rundningar göras vid de kritiska zonerna. Klämkraften skulle även kunna 
reduceras, då tätningstypen inte kräver ett yttryck på 1,9 MPa. 

Då koncepten endast är konstruktionsunderlag, krävs ett fortsatt arbete för att erhålla rätt 
dimensioner och på så vis rätt kompression hos tätningarna. 
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Appendix 

8.3 Tabeller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  
Kriterier Viktning 

Konceptförslag   

  Referens 1 2 3 4 5 6   

  Service 3 0  -  +  -  -  -  -   
  Tätningspris 1 0  +  -  +  +  +  +   
  Eftermarknadsvänlighet 5 0  - 0  -  -  -  -   
  Skruvdistans/Klämkraft 4 0  +  +  +  +  +  +   
  Sättning 5 0  + 0 0  +  +  +   
  Momentavvikelse  5 0  +  +  +  +  +  +   
  Tidskrävande vid montering 2 0  -  +  - 0  -  -   
  Risk för skada vid montering 2 0 0 0  +  -  -  -   
  Synlighet efter montering 1 0  + 0  -  +  +  +   
  Summa + 0 16 14 12 16 16 16   
  Summa - 0 8 1 11 10 12 12   
  Summa 0 9 1 4 1 1 0 0   
  Nettovärde 0 8 13 1 6 4 4   
  Rangordning 6 2 1 5 3 4 4   
                      

Service  Avser både montering och demontering       

Tätningspris 
Generellt för tätningstypen inklusive 
verktygskostnad   Referens Elastomerbelagd plåt 

Eftermarknadsvänlighet 
Krav på efterbearbetning vid byte av 
tätningstyp   Konceptförslag 1 Koncept Gummi 1 

Skruvdistans/Klämkraft Bättre ju längre skruvdistans som kan tillåtas   Konceptförslag 2 Koncept Metallburen 

Sättning  -   Konceptförslag 3 Koncept Silikon 

Momentavvikelse Avser restmoment   Konceptförslag 4 Koncept Oval 
Tidskrävande vid montering  -   Konceptförslag 5 Koncept Gummi 2 

Risk för skada vid montering  -   Konceptförslag 6 Koncept Klaff 
Synlighet efter montering  -       

Tabell 8.1 Pugh-matris för utvärdering av tätningskoncepten 
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8.4 Bilder 
Bilder på läckageklasserna från tabell 3.1 i kapitel 3.2.1. 
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