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 Abstract 
The aim of the project is to create a concept proposal on a fundamental construction of a test 

equipment for Volvo Penta, where observations of their seals can be carried out. The current 

day problem is the difficulty to obtain consistent test results during test experiments in the 

oceans, due to the test environment never being identical to another. 

The factors that affect the test environment was initially examined, where a list of those we 

considered having the biggest impact was created. In addition, discussion upon the 

requirements to obtain a functional equipment took place. 

A thorough information gathering process was carried out to establish a work foundation, of 

the theory necessary to assemble a construction. Material comparisons and mechanical 

strength simulations using FEA, was examined. 

The result became a theoretical test equipment that met the requirement specification, 

function analysis. The test equipment was presented in 3D modeled pictures using CAD. 
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Sammanfattning 
Projektet syftar till att framställa ett konceptförslag på en principiell konstruktion av en 

testutrustning åt Volvo Penta, där undersökning av deras tätningar skall kunna utföras. 

Problemet i dagsläget är att det är svårt att få ut konsistenta provresultat vid tester ute i havet 

eftersom testmiljön aldrig är identisk varje gång. 

 

Inledningsvis granskades faktorer som kan påverka testmiljön, där en lista över de som vi 

ansåg ha störst effekt skapades. Därutöver diskuterades vad som krävdes för att erhålla en 

fungerande testutrustning. En utförlig informationsinsamling genomfördes för att grundlägga 

arbetet med teori som krävdes för att sammanställa en konstruktion. Material jämfördes och 

hållfasthetssimuleringar i form av FEA, undersöktes. Resultatet blev en teoretisk testrigg som 

uppfyller kravspecifikationen, funktionsanalysen, och presenterades i 3D modellerade bilder 

genom CAD. 
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Förord 
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Johan ställde alltid upp när vi hade frågor. 
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Ordlista 
CAD Computer-Aided Design, datorprogram för hantering av 3D-modeller 

FEA Finite Element Analysis 
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1.  Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Tillverkningen på Volvo Powertrain i Köping består främst av bearbetning och montering av 

växellådor till deras bussar, lastbilar och dumprar. De har även en avdelning som arbetar mot 

Volvo Penta med utveckling, tillverkning och montering av marina transmissioner. Volvo 

Penta är världsledande inom motorer och kompletta drivsystem för marina och industriella 

applikationer, med huvudkontor i Göteborg.   

Idag önskar de utöka livslängden på en radialtätning inom den marina transmissionen, där de 

behöver en utrustning för att prova olika typer av tätningar. Tester ska ske systematiskt, med 

utvärderingar över vilka faktorer som har störst betydelse för livslängden.  

Projektet genomfördes som examensarbete på grundnivå omfattande 15 hp vid Mälardalens 

högskola under vårterminen 2016. 

 

1.2.  Problemformulering 
Vattenläckage in i motorn uppstår då propelleraxeln utnöts på grund av friktion mot en 

tätningsläpp från en radialtätning, som sitter monterad mot axeln. Utnötningen av axeln 

uppstår mellan övergången av stål och rostfritt stål, där ytstrukturen hos rostfritt stål är 

svagare och inte ämnad att tåla dess friktion över en längre period. 

Vattenintrång i transmissionen har en förödande effekt på livslängden av propelleraxeln och 

innehållskomponenterna såsom lager, kugghjul och hydraulikkomponenter. Utöver 

vattenintrång läcker olja ut i havet som har en skadlig effekt på miljön. 

För att komma fram med nya lösningar på systemet krävs tester. I dagsläget utförs tester på 

tätningarna ute på öppet vatten där testmiljön aldrig är identisk mot varandra. Därmed blir 

testresultaten inte fullständigt pålitliga. Det blir svårt att fastställa vilka faktorer som är av 

betydelse för livslängden av tätningen. 

 

1.3.  Syfte 
Volvo Penta vill öka livslängden på tätningsfunktionen mellan transmissionen och vattnet. 

Projektets syfte är att ta fram en testutrustning som Volvo kan använda för att undersöka vilka 

faktorer som påverkar livslängden av tätningen. 
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1.4.  Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet är att ta fram en principkonstruktion, ett förslag på ett koncept för 

prövning av tätningsfunktionerna i Volvos marina transmissioner. 

 De frågeställningar som arbetet utgår från är: 

1. Vilka faktorer kan ha betydelse för livslängden på tätningsfunktionen? 

- Vilka faktorer ska kunna kontrolleras? 

- Vilka övriga faktorer kan påverka slitaget hos tätningsfunktionen? 

 

2. Hur uppnås en fungerande testrigg? 

- Vad krävs (dess behov)? 

- Hur utförs tester? 

- Hur justeras mätvärden? 

 

1.5.  Projektdirektiv 
Högskolan 

Examensarbetet pågår under perioden 2016-03-28 till 2016-06-10, som ska motsvara 10 

veckor med 40 arbetstimmar i veckan. Arbetet ska presenteras i form av en rapport, samt 

muntligt. 

 

Företaget 

Redovisningen av arbetet sker i form av en 3D-modell och en sammanställningsritning. 

Projektet ska uppfylla följande: 

 Fastställa olika faktorer som påverkar livslängden på tätningen. 

 Fastställa provmetod på tätning. 

 Fastställa specifikationer för provutrustningen. 

 Leverantörsval av inköpta komponenter för utrustningen. (Togs bort, förklaring nedan) 

Efter samtal med handledaren ansågs det bäst att inte göra en studie över vilka leverantörer 

som skal väljas. Eftersom dess relevans uppnås först om en utförlig leverantörsanalys görs, 

vilket skulle bli för stort för det här arbetet och ta för mycket tid.  

Istället gjordes en generell undersökning på produkter som uppfyller kraven för att uppnå en 

fungerande testutrustning, där de listades som exempel på vad som kan komplettera 

konstruktionen. 
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1.6.  Avgränsningar 
Projektet har avgränsats till en principiell konstruktion av en testrigg där arbetet presenteras 

genom en rapport som inkluderar bilder av en 3D-model och en sammanställningsritning. Vid 

arbete inom CAD väljs programmet SolidWorks, där analyser i form av FEA kommer 

appliceras för att testa konstruktionen. 

Eftersom vi inte erhåller fördjupade kunskaper inom marina miljöer kunde inte några exakta 

kvantiteter för parametrarna som ingår i testmiljön etableras.  

2.  Ansatts och Metod 
Metodval för arbetsprocessen av projektet etablerades, vilket ger en tydlig överblick över de 

faser som skall gås igenom vid produktframtagningen. Genom att använda sig av en 

strukturerad metod kan beslut fattas baserade på vetenskapliga grunder som i sin tur ökar 

chansen till goda beslut. Bättre kontroll över arbetet skapas för att säkerställa att alla delmål 

uppnås. Oavsett projekttyp vid en produktframtagning skall arbetet utgå på följande sex steg: 

(Ulrich & Eppinger, 2012)(Ullman, 2010). 

 

1. Produktupptäckt 

2. Planering 

3. Produktdefinition 

4. Konceptutveckling 

5. Produktutveckling 

6. Produktsupport 

 

I detta arbete kommer endast steg två till fem gås igenom, eftersom produkten vänder sig 

direkt mot Volvo för privat bruk och inte till någon kund på marknaden. 

Information bakom teorin är taget från kurslitteratur tillsammans med webbaserade källor som 

kritiskt granskats.  

 

2.1.  Produktutvecklingsprocessen 
Arbetet genomfördes enligt en produktutvecklingsprocess där nedanstående metoder och 

verktyg, ansågs som de mest relevanta för projektet. Teorin har utnyttjas för att komma fram 

till ett resultat genom en strukturerad arbetsmetod.  

  

2.1.1.  Planering 

En planering skapar en struktur över arbetsprocessen, som ser till att projektet fortlöper och 

blir klart i tid. Genom att göra en tydlig planering kan ett projekt snabbt komma igång och 

smidigt ta sig fram genom produktutvecklingens olika faser. En aktivitetslista kan skapas för 

att ge överblick över projektets olika moment, och se över vad som behöver göras klart 

(Ullman, 2010). 
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Planeringen av projektet begränsades till skapandet av en aktivitetslista med milstolpar, 

istället för ett Gantt Schema. Även om mindre delmål och deadlines sattes upp blev det inte 

lika tydligt och strukturerat som det hade blivit om ett Gantt Schema hade applicerats. 

 

2.1.2. Kravspecifikation 

I samband med att informationsinsamlings fasen färdigställts, skapas en kravspecifikation. 

Den skrivs oftast i form av en punktlista där de krav som en produkt skall uppnå definieras så 

att projektmålen uppfylls (Ulrich & Eppinger, 2012; Österlin, 2011). 

 

En kravspecifikation i form av en lista skapades tillsammans efter input från Volvo. Genom 

en tydlig och detaljerad kravspecifikation kunde arbetet fortsätta utan hinder.  

 

2.1.3. Funktionsanalys 

En funktionsanalys är en sammanställning om vad produkten ska ha för tekniska funktioner, 

och handlar om vad som ska lösas, inte hur. Den utgörs tidigt i produktutvecklingen i 

samband med kravspecifikationen, och appliceras för att skapa en förståelse om produktens 

syfte. 

Produktens funktioner delas upp i fyra kategorier, oftast i formen av ett trädstruktur. Ett 

funktionsträd skrivs med två ord, verb följt av substantiv. 

1. Huvudfunktion: Produktens huvudsyfte. (t.ex. att kunna sitta på en stol). 

2. Delfunktion: Gör att huvudfunktionen uppfylls. 

3. Underfunktion: Underfunktion till delfunktioner (mindre viktigt).  

4. Stödfunktion: Extra funktioner. Ej nödvändigt men kan höja produktens värde, som i 

sin tur leder till nöjdare kunder. Ett vanligt exempel på det här är, färg (Österlin, 

2011). 

 

Arbetet följde processen av en vanlig funktionsanalys.  

Funktionsanalysen hade kunnat fördjupas mer ingående på någon parameter vilket hade gett 

en djupare förståelse för läsaren kring produktens funktioner. 

 

2.1.4. Konceptgenerering 

Konceptgenerering handlar om att ta fram så många idéer som möjligt. Ju bredare bas som 

utgås från desto lättare blir det att framställa den perfekta lösningen senare i projektet. 

Verktyg som används - Brainstorming 

Metoden tillämpas bäst i grupp där fokus ligger på att fokusera på produktens funktioner och 

därefter ta fram så många idéer som möjligt, oavsett om flertalet är dåliga. Idéer kombineras 

och kompletteras som i sin tur kan ge upphov till nya koncept (Österlin, 2011). 
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Endast Brainstorm verktyget valdes ut under konceptgenereringsfasen då det ansågs passa vår 

arbetsprocess i projektet. Genom att applicera flera andra metoder hade det förmodligen 

resulterat i en bredare konceptgenerering med ett större antal koncept. 

 

2.1.5. Konceptutvärdering 

För att välja och komma fram till det bästa konceptet genomförs en konceptutvärdering. 

Koncepten listas och utvärderas med hjälp av olika verktyg.  

 

Pughs matris 

En vanlig metod som används är Pughs matris. Koncept listas i en tabell där de vägs mot ett 

referenskoncept. Det kan vara ett av koncepten, den befintliga produkten, eller en 

konkurrerande produkt. Jämförelsen mot referenskonceptet betygssätts som, bättre (+1), 

sämre (-1), eller likvärdigt (0). Genom att vikta produktkraven på en skala från noll till fem 

(där noll anses oviktigt, och 5 viktigt), kan en tydligare bild över de bästa koncepten 

framställas (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Konceptutvärderingen omfattade två principer. Första var något enklare där koncept 

jämfördes inom olika områden och samanställdes i en tabell. Andra principen var genom 

Pughs matris, som resulterade i ett tydligare resultat eftersom metoden är mer djupgående där 

varje koncept poängteras. 

 

2.1.6. Produktgenerering 

Produktgenereringen omfattar processen att omvandla ett koncept till en fungerande produkt 

som ska kunna tillverkas. Huvudmålet hos produkten är dess funktion, följt av form, material, 

och produktion (tillverkning, montering). Formen på konceptförslagen påverkas efter: 

 Begräsningar: Faktorer som påverkar formen. Till exempel material. 

 Konfigurationer: Struktur på hur detaljerna i en produkt hänger ihop, dess 

sammankoppling. Fyra anledningar att bryta upp en produkt, eller sammanställning av 

detalj från en produkt: 

o Rörlighet mot varandra – Detaljer som ska rotera eller glida mot varandra. 

o Olika material – Varierad ledningsförmåga. 

o Enkel åtkomst – Byte av komponenter. 

o Billigare – Kan bli billigare att tillverka två separata delar (Ullman, 2010). 
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Verktyg som används - BOM 

BOM (Bill of Materials), lista över en produkts komponenter, oftast skapad i Excel för enkel 

hantering och uppdatering. Består av: 

 Artikelnummer – Namn för att identifiera detaljen, 

 Kvantitet – Antal som behövs för att sammanställa produkten. (Fyra ben till ett bord), 

 Namn – Namngivning, eller kort beskrivning av detaljen, 

 Material – Material som detaljen består av. 

 Tillverkning – Tillverkningsmetod 

 Källa – Vart komponenten kommer ifrån, eller vart den köpts in (Ullman, 2010). 

 

Ett specifikt kapitel för produktgenereringen skapades aldrig men däremot applicerades 

moment från dess metod i arbetet. Fokus låg på punkter som Funktion, Form och Material, 

och ytterst lite på Tillverkning. Bill of Materials lades till i ritningen för att ge en tydlig 

överblick över konstruktionens specifikationer. Produktgenereringen hade kunnat göras mer 

djupgående och omfattat alla punkter som nämnt ovan. 

 

2.1.7. Produktutvärdering 

Genom en produktutvärdering kan svagheter identifieras för att sedan genomgå förbättringar. 

 

Verktyg som används - FMEA 

FMEA - Failure Mode and Effect Analysis, tillämpas för att hitta fel i produkten innan den når 

produktion. Analysen består av fem steg. 

 

 Identifiera funktioner som kan brista. 

 Identifiera möjliga fel. 

 Identifiera effekten på felen. 

 Identifiera felorsak. 

 Identifiera åtgärd (Ullman, 2010). 

 

Arbetet följde en vanlig process av en FMEA. FMEA:n gav stöd för att se till att den 

slutgiltiga produkten inte skulle bistå med problem. Den huvudsakligen punkten där fördjupat 

arbete gjordes var under punkten; Material. För mer information om FMEA se kapitel 4.8. 
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2.2. Datorapplikationer 
Följande datorsystem/program applicerades under arbetet.  

 

2.2.1. FEA (Finite Element Analysis) 

FEA också känt som Finite Element Method (FEM), är en datoriserad metod som anger om 

en produkt kommer hålla det den är skapad för, till exempel kraft påfrestningar. Denna analys 

appliceras för att undersöka vad som händer när produkten används (autodesk, 2016). 

 

FEA bygger på en numerisk teknik som löser problem, definierade som partiella differential 

ekvationer. Komplexiteten hos problemen kan ha en stor variation beroende på projektets 

behov, där till exempel stora komplexa system medger långa beräkningstider, respektive korta 

problem korta beräkningstider (bearbetningstider) (SolidWorks, 2015). 

 

2.2.2. CES Edupack 

CES Edupack är ett program som innehåller material egenskaper och fakta om de vanligaste 

ingenjörsmaterial. Egenskaper som densitet, brottgräns, sträckgräns och mycket mer kan 

granskas och jämföras mellan olika material (Granta, 2016). 

 

3.0. Teoretisk referensram 

Teorin under kapitel 3.3 - 3.6 är den grundläggande fakta som ligger som underlag vid beslut 

senare i projektet. Kapitel 3.3 är indelad efter hur en havsmiljö allmänt kan påverka testmiljön 

och utrustningen, med stort fokus på material och dess utsättning för oxidation, däribland 

korrosion.  
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3.1.  Havsvattnets inverkan 

Vad innehåller havsvatten 
Havsvatten innehåller flera olika ämnen. Dess totala uppdelning av upplösta ämnen uppgår till 

34,5‰ (endast tillräknande av solider, därmed ej gaser som syre och väte). Ur följande utdrag 

från (Sverdrup, 1942) framgår följande uppdelning: 

 

 

De tre största upplösta ämnen är: Klor (18,9 ‰), Natrium (10,5 ‰) och Magnesium (1,2 ‰) 

(Sverdrup, 1942). 

Figur 1 - Uppdelning av ämnen i havet 

Utdrag från (Sverdrup, 1942) 
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3.1.1. Korrosion 

Korrosion är ett av de mest anmärkningsbara fenomen som en havsmiljö kan åstadkomma på 

material. Det omfattar sönderfallet av material genom en kemisk eller elektrokemisk reaktion 

med dess omgivande miljö. Elektrokemi omfattar kemiska reaktioner mellan kemiska 

föreningar och elektricitet (Chandler, 1985). 

Korrosion är vanligt förekommande hos metaller eftersom majoriteten av dem reagerar 

kraftigt med vatten, och dess syrebindning. 

Det vanligaste förekommande angreppet av metaller är genom elektrokemisk korrosion, där 

nedbrytningen av elektroner vid ytan av metallen överförs till en elektronacceptor (en kemisk 

förening som tar åt sig elektrooner) också kallad depolarisator. Syre är den vanligaste 

depolarisatorn, som får metallen att oxiderara, vilket innebär att elektroner övergår till syret. 

Den förändrade atomstrukturen leder i sin tur till nedbrytning av materialet. Det är vanligare 

att korrosion uppstår vid ytor under stress, till exempel vid en fog eller bokad yta (Lower, 

2005)(Askeland & Wright, 2014).  

Korrosion av stål är generellt sätt jämn av typen allmän korrosion, med en medel 

korrosionshastighet som approximeras till 0,1 mm/år (Sender, 2011). 

Inom legeringar som innehåller järn kallas fenomenet för rost, och kan i fortsättningen av 

rapporten komma att kallas efter det.(Korrosionsegenskaper, 2002). 

En elektrokemiskcell består av två elektroder nedsänkt i en elektrolyt (vanligtvis vatten), som 

leder ström. Elektroderna är förenade mellan varandra genom en extern ledare, till exempel en 

metall tråd. Elektroderna delas in i: 

 Anod - Elektriskt flöde in i materialet (oftast benämnd som positiv), där oxideringen 

sker. 

 Katod – Elektriskt flöde lämnar materialet (oftast benämnd som negativ) 

Till skillnad från anodiska regioner på metallytor som förekommer på specifika områden, kan 

nästan vilken yta som helst som exponeras med en depolarisator ge upphov till en katodisk yta 

vid den elektrokemiska korrosionsprocessen (Lower, 2005). 
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Skydd mot korrosion 

Nedbrytningstider vid korrosion kan reduceras, och till en viss grad motverkas. Processen att 

skydda en yta kan tillämpas på flera olika sätt beroende på material. 

 

Stål 

Stål är en metall som ofta används i korrosiva miljöer. En vanlig metod för skydd mot 

korrosion är vid en legering av stål som innehåller 3 % zink. Andra metoder innebär 

ytbehandlingar som: 

 Förzinkning - Materialet beläggs med ett zinklager. 

 Galvanisering - Stålet beläggs med en tunn zink yta som fungerar som en offer anod, 

vilket innebär att zink som är den mindre ädla metallen korroderar först. 

 Lackera/måla ytan med färg som innehåller zink (Sender, 2011), (Lower, 2005). 

 

Följande faktorer påverkar korrosionshastigheten i en havsmiljö: 

 Syrekoncentration 

 Salthalt 

 Temperatur 

 Strömhastighet 

 Bakterier 

 pH – värde (Sender, 2011),(Compound interest, 2015). 

 

3.1.2. Syrehalt 

Syrekoncentration är mängden upplöst syre i vatten, mätt i mg/L (alternativt ml/L, ppm). 

Iaktta att bundet syre i vattenmolekyler inte räknas in. Lösligheten av syre beror på 

temperatur, tryck, pH, och salthalt, där temperatur i allmänhet har större inverkan.  

I medel ligger mängden upplöst syre i havet omkring 6 – 14 mg/L (Sender, 2011) (Fondriest 

Environmental, Inc, 2013) (Apec Water, 2016). 
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3.1.3. Temperatur 

Syre löses upp lättare i kallare vatten vilket innebär en högre koncentration av syre. Följande 

diagram visar förhållandet mellan syrehalten och temperatur för både havsvatten och 

sötvatten, där till exempel 20 ºC erhåller en koncentration av 8 mg/L. 

 

Figur 2 - Syrekoncentration med hänsyn till temperature 

(Fondriest Environmental, Inc, 2013) 

 

En högre temperatur ökar i allmänhet korrosionshastigheten på grund av förändring hos 

elektrodreaktionen. Den förhöjda temperaturen ökar materieöverföring som i sin tur förändrar 

diffusionshastigheten hos elektrolyten (Fondriest Environmental, Inc, 2013). 

Däremot kan bakterie framkallning lättare uppstå i vatten med högre temperatur, vilket skapar 

ett spärrskikt som begränsar korrosionsangreppet.  

 

Korrosionshastigheten ökar i takt med temperatur förhöjning, upp till 80 ºC. Därefter kommer 

mängden vattenånga öka vilket får trycket att stiga, som i sin tur leder till ett reducerat 

partialtryck hos syre. I ett slutet system kan syret inte försvinna därav fortsätter korrosion att 

ske då temperaturen ökar (Baboian, 2005). 

3.1.4. Salthalt 

Salthalt också kallad salinitet motsvarar mängden halogenidjoner; klor, jod, fluor och brom. 

Salthalten i havsvatten utrycks ofta i promille (‰) och refererar till den totala mängden 

upplösta saltkristaller i 1000 gram havsvatten (Chandler, 1985)(Sender 2011). 

Saltvatten minskar lösligheten av vattnet vilket reducerar mängden upplöst syre. 

Ledningsförmågan mellan vattnet och metallen förbättras som får elektrokemiska processen 

att på skyndas, vilket innebär att korrosionshastigheten ökar. 

Saltvatten erhåller cirka 20 % mindre syre än sötvatten (vid samma temperatur och tryck) 

(Baboian, 2005). 
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Korrosionsstudier hänvisar att korrosionshastigheten för stål i havsvatten är som störst vid en 

salthalt med sammansättningen 35‰ NaCl (3,5% / 35g/L) (Sender 2011). 

Densitet och konduktivitet av vatten hänger ihop med salinitet och temperatur. En vanlig 

metod för att beräkna salthalt är genom mätning av vattnets ledningsförmåga. En högre 

salthalt ökar konduktiviteten, som i sin tur höjer korrosionshastigheten (Sender 2011). 

Syrehalten (syrgaskoncentration) vid en salthalt på 3,5% i förhållande till atmosfären är: 

 8,0 ml/liter vid 0 ºC, 

 7,2 ml/liter vid 5 ºC, 

 6,4 ml/liter vid 10 ºC, 

 5,4 ml/liter vid 20 - 30 ºC (Sender, 2011). 

 

I frånvaro av påväxt i strömmande havsvatten är korrosionshastigheten 0,18 mm/år vid 11ºC, 

men stiger till det dubbla, 0,36 mm/år vid 21ºC (Sender, 2011). 

Korrosionshastigheten med hänsyn till upplöst syre varierar mycket beroende på material.  

På metaller som bildar en skyddande skikt som t.ex. stål och aluminium, eftersträvas en högre 

syrekoncentration eftersom den hjälper till att bromsa angreppet. Följande tabell visar 

förhållandet mellan syrekoncentrationen i havsvatten som en funktion av temperatur och 

salthalt (Baboian, 2005). 

(Baboian, 2005). 

 

  

 

Temperatur(°C) 
 

Syrekoncentrationen i förhållande till temperatur och salthalt 

 
 

 
 

 

Salthalt (mg/L) 
 

  

       0                 8                16               24              31               36 

0 14,6 13,9 13,1 12,4 11,8 11,4 

5 12,5 11,9 11,3 10,7 10,2 9,9 

10 10,9 10,4 9,8 9,4 8,9 8,7 

15 9,5 9,1 8,7 8,2 7,9 7,7 

20 8,5 8,1 7,7 7,3 7,0 6,8 

25 76 72 6.9 6.6 6.3 6.2 

30 6.8 6.5 6.2 6.9 5.7 5.6 
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3.1.5. Tryck 

Tryck (P) är en kraft applicerad vinkelrätt jämnt över arean på en yta: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=  

𝑚𝑔

𝐴
 

Ett tryck kan dessutom klassificeras som: 

 Lågtryck - Trycket är mycket mindre än det vanliga atmosfärstryck vid vattenytan.  

 Högtryck – Trycket är högre än det vanliga atmosfärstryck vid vattenytan.  

(Khan Academy, 2016). 

 

Lägre höjder medger ett högre tryck vilket får vatten att hålla mer syre (Apec Water, 2016) 

(Fondriest Environmental, inc, 2013). 

 

3.1.6. Hydrostatisktryck 

Tryck för en vätska bestäms och påverkas endast av densitet, djup, och accelerationen av 

tyngdkraften: 𝑃 = 𝜌𝑔ℎ 

Om atmosfären gränsar vätskan måste atmosfärstrycket tillämpas i uträkningen om det är 

totala trycket som ett föremål utsätts för som eftersöks. 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟 +  𝑃𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎. 

(National Aeronautics and Space Administration, 1996). 

 

3.1.7. Havsdjup & Havsströmmar 

Olika havsdjup bär med sig variationer i temperatur, salthalt och syrehalt. Vatten vid ytan är 

syrerikare då havsströmmar bär med sig vatten av högre syrekoncentrationer. 

Höghastighets strömmar tillför syre lättare till katodytor, som ökar överföring av kloridjoner 

till ytan på metallen. För att motverka korrosion krävs syrekoncentrationer ned under 

0.01mg/liter. 

(Velocity effects on the corrosion rates of metals in natural sea water)(Sender, 2011) 

Enligt studier på kolstål uppgår följande mätvärden för korrosionshastigheter med avseende 

på havsdjup och strömhastigheter: 

Djup 

 0.13 mm/år vid ytan. 

 0,04 mm/år vid 700m djup 

 0.06  mm/år vid 2000m djup 

 

Hastighet 

 0.13 mm/år vid 0m/s 

 0.74 mm/år vid 3m/s 

 0,89 mm/år vid 7 m/s (Sender, 2011).  
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3.1.8. Bakterier 

Bakterier är encelliga organismer som kan påskynda korrosionshastigheter. De är en av flera 

organismer som tillhör området, Mikrobiell Inducerad Korrosion (MIC). Flera typer av 

bakterier producerar ett slemlager (lager av extracellulära polymera substanser) kallad 

biofilm. Denna beläggning hindrar diffusion med syre, där syrebrist bidrar till en perfekt miljö 

för svavelreducerande bakterier som påskyndar korrosionshastigheter avsevärt. Bakterier 

frodas i vatten, där de inte kan föröka sig i vattenaktivitet under 0,9 

(Stuart, 1995) (Beech, o.a., 2000). 

Hav i allmänhet innehåller emellertid en liten mängd bakteria, 10
3
 bakteria per cm

3
, därav 

endast 0,1% tillhör svavelreducerande bakterier.  Hamnområden med mycket oljeutsläpp 

innehåller en större mängd svavelreducerande bakterier som drastiskt ökar korrosiviteten 

(Stuart, 1995). 

Mikrobiell inducerad korrosion som använder sulfatjoner för sin förbränning kan leda till 

förhöjda korrosionshastigheter upp till 0,3-0,8mm/år, visserligen omfattas det i störst grad i 

lugnt vatten vid temperaturer mellan 25 och 35ºC eftersom bakterien enklare förökar sig i 

orörda förhållanden (Sender 2011). 

 

3.1.9. pH Värde 

PH är ett uttryck för koncentrationen av vätejoner i en lösning där ett pH-värde visar hur surt 

eller basiskt en lösning är. Om det är varken basiskt eller surt är lösningen neutralt. pH-skalan 

är mätt ifrån 0 till 14, där 7 är neutralt. PH-värden över 7 klassas som basiska och värden 

under 7 klassas som sura (Compound interest, 2015). 

Havsvatten och PH-värde 

Havsvatten är i regel basiskt och har ett medel pH-värde omkring 8,2, med relativt små 

variationer. Nya studier visar emellertid om en sänkning under det senaste decenniet på pH:t 

ned mot 8,0. Vid närvarande av svavelreducerande bakterier kan pH även sjunka så lågt som 

till 6,5 (Sender, 2011). 

Mellan pH 4.5 - 9 så är korrosionshastigheten styrd efter mängden upplöst syre (Baboian, 

2005). 

Metaller nedsänkta i havet erhåller en elektrisk potential också kallad korrosionspotential 

(Ekorr), som är en jämviktspotential med omgivningen. Beroende på syrgashalt, 

strömhastighet, temperatur samt ytans struktur varierar korrosionspotentialen. För stål i 

syrefattigt vatten är - 0,75 V ett vanligt värde på Ekorr, och -0,61 V i syrerikt vatten med 

högre strömhastigheter. I närvaro av mikroorganismer på en rostfri stål yta kan 

korrosionspotentialen efter några dagar öka till 200-300 mV (Sender, 2011). 
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3.1.10. Vattnets Hårdhet 

Hårdhet är ett mått på koncentrationen av mineraler, primärt magnesium- och kalciumjoner, 

och mäts i tyska hårdhetsgrader dH. 1° dH motsvarar 10 mg kalciumoxider per liter vatten. 

Vatten med en hög koncentration kallas hårt vatten, och lågt för mjukt vatten (Knutsson & 

Morfeldt, 1993). 

När stål kommer i kontakt med hårt vatten skapas en tunn kalciumkarbonat hinna som 

förhindrar upplösningen av syre, vilket avsevärt fördröjer korrosionsprocessen (MiSumi, 

2010). 

 

3.1.11. Turbiditet 

Turbiditet är ett mått på grumlighet av vatten, vilket innebär mängden ljus som släpps igenom. 

Turbiditet påverkar organismer som är i behov av ljus för fotosyntes (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, 2016). 

 

3.1.12. Framställning av havsvatten 

Att framställa syntetiskt havsvatten med exakta egenskaper till havet är omöjligt. Jonerna från 

saltlösningen där flertalet ämnen ingår är inte alltid kända. Många salter som ska tillsättas i 

stora mängder innehåller vatten av kristallin form, vilket gör det svårt att vägas exakt 

(Sverdrup, 1942). 

Enligt studier visar det dessutom svårt att erhålla motsvarande korrosivitet. Det beror på de 

mikro- samt makroorganismer som skapar bakterie och polysackarid beläggningar (Sender, 

2011). 

 

3.1.13. Havsvattnets inverkan på radialtätningen (nitrilgummi läppen) 

Enligt en studie där tester gjorts på gummi i en havsmiljö, så är oxidation den huvudsakliga 

orsaken till en ökad föråldringshastighet (Mott & Roland, 2000). 

Som tidigare nämnts under teori kapitlet beror oxidation på syrehalt, som i sin tur varierar 

beroende på temperatur, bakterier, salthalt, strömhastighet, och pH (Baboian, 2005). 

Hög oxiderande lager kan uppstå på ytan av gummit vilket fungerar som en skyddande skikt 

där fortsatt oxidering begränsas (Baboian, 2005). 

En av de största oroväckande problem relaterad till polymerer, är dess känslighet till 

föråldring. En förhöjd temperatur accelererar föråldringsprocessen hos polymerer. Oxidation 

är den huvudsakliga grunden till nerbrytningen av materialet i högre temperaturer, där 

hastigheten ökar med mängden syre som närvarar. Inflyttandet av temperaturen vid 

oxidationsprocessen varierar beroende på kemiska strukturen hos polymeren. En 

temperaturökning med 20 till 30 grader kan förkorta livstiden fyra till åtta gånger (Lijesh & 

Muzakkir, 2016) (Maxwell, Broughton, Dean, & Sims, 2005).  
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En av de bästa metoder för att beräkna livstiden hos en polymer är genom Arrhenius ekvation: 

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇  

k: Reaktionshastighets - konstant 

A: Frekvensfaktor – konstant 

Ea: Aktiveringsenergi 

RT: Termisk ernergi (där R är en gaskonstant och T är temperatur) 

(Maxwell, Broughton, Dean, & Sims, 2005). 

 

3.2. Mekaniska egenskaper 

3.2.1. Tribologi 

Tribologi kommer från Grekiska order Tribo som betyder gnida, och är definierat som 

vetenskapen om samverkan mellan ytor som rör sig i förhållande till varandra. Den omfattar 

friktion, förslitning och smörjning. 

Friktion är motståndet relativ mot rörelse mellan två kontaktytor, som i sin tur skapar slitage 

mellan ytorna. Denna utnötning beror på den slipande effekt som uppstår där ytorna försöker 

gräva ned sig i varandra (Davim, 2012). 

 

3.2.2. Smörjning 

För att reducera friktion och motverka prestanda förluster som uppstår i samband med 

förslitning, appliceras smörjning. Den vanligaste typen av smörjning sker genom vätskor, som 

oljor (Davim, 2012). 

 

Beroende på ändamålet av projektet kan smörjning klassificeras på tre olika sätt: 

 

 Smörjning med avseende på prestanda – Egenskaper som: viskositet, låg och  

hög temperatur, luft och vatten föroreningskänslighet, samt termiska egenskaper, 

 

 Smörjning med avseende på livslängd – Egenskaper som: Oxidationsstabilitet, 

hydrolytisk stabilitet, och korrosionsinhibering  

 

 Smörjning med avseende på miljö – Egenskaper som: Biologisk nedbrytbarhet,   

förnybarhet, och giftighet (Torbacke, Rudolphi, & Kassfeldt, 2014). 

 

3.2.3. Oxidation av smörjmedel 

Oljor som används som smörjmedel har en ökad nedbrytningshastighet vid kontakt med syre 

under höga temperaturer. Förhållandet på nedbrytningshastigheten kan fås ur Arrhenius 

ekvation där för varje 10℃ fördubblas oxidationshastigheten, där den börjar bli allvarlig över 

60 grader (Torbacke, Rudolphi, & Kassfeldt, 2014). 
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Olja vid 30 grader Celsius har vanligtvis en livslängd på 30 år. Vid en temperatur på 100 

grader minskar livslängden drastiskt, ned till två månader. Så lite som 0,002% vatten i 

smörjmedel kan halvera livslängden på kullager (Hannifin, 2006). 

 

3.2.4. Nedbrytning av tätningsläpp 

Vid en roterande rörelse mellan axel och tätningsläpp genereras friktion. Värme mellan ytorna 

skapas vilket i sin tur accelererar nedbrytningshastigheten av smörjmedlet. Över en längre tid 

uppstår en tjock kol hinna med vassa partiklar som fungerar som slipmedel, vilket ökar 

hastigheten av slitaget på axeln. Samtidigt hårdnar gummit på läppen vilket ger upphov till 

sprickbildning. I slutändan medförs omöjlig tätning mot axeln (Hannifin, 2010). 

Hur mycket friktionsvärme som uppstår beror på flera faktorer: 

 Typ av smörjmedel 

 Tryck 

 Operationshastighet 

 Läpp geometri på tätning 

 Läpp material. 

 

Större rotationshastigheter leder till högre temperaturer på oljan. Dålig ventilation leder i sin 

tur till ökat tryck som i sin tur belastar tätningen desto mer. Ju större krafter som inverkar 

mellan tätningslisten och axeln, desto större värmeutväxling sker vid tätningsläppen.   

 Tätningen ska uppfylla två grundläggande funktioner: 

o Täta mot vattenintrång 

o Täta mot oljelekage. 

Som tidigare nämnts appliceras smörjmedel för att motverka slitage på tätningsläppen. 

Smörjmedlet ska öka tätningsförmågan samtidigt som den reducerar värmeutvidgningen och 

friktionsmotstånd mellan axeln och tätningen (Hannifin, 2010). 
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Materialanalys 
Inför materialval för konstruktionen behöver först ett urval av lämpliga material granskas för 

att sedan jämföras i nästa kapitel. De material som granskas är metaller och plaster. 

 

3.3. Metaller 
Metaller är en av de mest använda konstruktionsmaterial på grund av dess egenskaper. Med i 

regel god elektrisk-, termisk konduktivitet, samt höga hållfasthetsegenskaper. Där ingår:   

 Slitstarkhet 

 Styvhet 

 Stöttålighet 

 Formbarhet 

 

Metaller som appliceras i konstruktioner är oftast av en legering, vilket betyder att metallen 

består av en eller flera andra metaller, eller icke metaller. Största nackdelen med metaller är i 

allmänhet dess låga resistans mot korrosion (Callister, 2007).  

Metaller delas oftast in i legeringar som innehåller järn eller legeringar utan järn. Legeringar 

erhåller i allmänhet förbättrade egenskaper där till exempel en stållegering som består av 

krom ger förbättrade egenskaper mot korrosion. Bland vanliga legeringar tillhör: 

 Stål 

 Aluminium 

 Koppar 

 Titan 

 Magnesium (Askeland & Wright, 2014). 

 

3.3.1. Stål 

Stål används ofta som byggnads material som bärande element som utsätts för stora 

belastningar. Inom marina miljöer där korrosovitet är en enorm faktor, är molybden 

legeringarna 316 (S31600) och 316L (S31603) bland de vanligaste förekommande istället för 

det mer traditionella krom-nickel stålet 304. Utöver korrosionsskyddsbeläggningen som krom 

skapar, erhåller molybden ett högt skydd mot allmän korrosion, gropfrätning, samt 

spaltkorrosion, där legeringarna består av två till tre procent molybden. Skillnaden mellan 316 

och 316l är lägre kolhalt hos 316l (0.05% mindre) (AK Steel, 2007). 

För material egenskaper hos stål se bilaga 2. 

 

Fördelar Nackdelar 

Höga hållfasthetsegenskaper 

Kan uppnå relativ goda egenskaper mot korrosion 

Hög smältpunkt 

Hög densitet – Väger mycket 

Låg elektrisk konduktivitet 

Oundviklig korrosion i en del miljöer 

(Callister, 2007). 
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3.3.2. Aluminium 

Aluminiums primära egenskap är låg vikt i förhållande till styrka, samt hög elektrisk och 

termisk konduktivitet. Aluminium återvinns med endast 5% av energiförbrukningen som 

krävdes för att tillverka materialet. Redan obehandlat aluminium erhåller god 

korrosionshärdighet i de flesta miljöer på grund av den tunna oxidskikt som begränsar vidare 

oxidering. Vanligaste förekomster av korrosion är, galvanisk-, spaltkorrosion, och 

gropfrätning. Förbättrade korrosionsegenskaper kan uppnås genom anodisering. Vanliga 

legeringsämnen i aluminium är: koppar, magnesium, silikon, zink och mangan. 

 

Fördelar Nackdelar 

Låg densitet – Väger lite 

Hög elektrisk/termisk konduktivitet 

Lätt att återvinna 

Liten miljöpåverkan 

Lätt at forma-mjuk(också en nackdel) 

Goda korrosionsegenskaper 

 

Lägre hållfasthets egenskaper (inte lika hög som stål) 

Låg smältpunkt 

Låg hårdhet 

(Callister, 2007)(Askeland & Wright, 2014) (Sapa Profiler AB, 2005). 

För material egenskaper hos aluminium se bilaga 2. 

 

3.3.3. Titan 

Titan erhåller utmärkta variationer av egenskaper, hög hållfasthet i förhållande till relativ låg 

vikt, höga korrosionsegenskaper, tål temperatur och kan appliceras i svåra miljöer där 

utsättning mot kemikalier är stor. Vanliga legeringsämnen hos titan är, aluminium, tenn, och 

molybden. Kan uppnå brottgränser upp emot 1400 MPa. Största nackdelen hos titan är priset, 

där metallen har ett kilopris nästan tio gånger större än stål. 

 

 

Fördelar Nackdelar 

Höghållfasthet i förhållande till dess relativt låga densitet 

Hög grad av korrosionsskydd 

Goda egenskaper i höga temperaturer 

Utmärkt motstånd mot flera kemikalier 

Dyr 

(Callister, 2007)(Askeland & Wright, 2014). 

För material egenskaper hos Titan se bilaga 2. 
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3.4. Plaster 
Det vetenskapliga samlingsnamnet för plaster är polymer. En polymer består av 

molekylkedjor, där dess struktur definierar egenskaperna hos materialet. Plaster delas in i 

termoplaster, härdplaster och elaster (Bruder, 2013)(Askeland & Wright, 2014). 

Plaster är lätta material med en hög styrka till vikt förhållande. Med i regel lågt elektrisk- 

samt termisk ledningsförmåga, vilket gör de till perfekta isolatorer för både värme och 

elektricitet. En av de största nackdelarna hos plaster är deras generellt dåliga temperatur 

beständighet där atomstrukturen lätt sönderfaller i högre temperaturer. Likt som att metaller 

legeras för att åstadkomma en mer eftertraktad egenskap, kan en blandning mellan olika 

plaster under framställningen ge upphov till liknande resultat (Askeland & Wright, 

2014)(Bruder, 2013). 

Plaster appliceras mycket inom oxiderande miljöer som vatten, eftersom de erhåller ett 

oerhört bra skydd mot korrosion. 

Opaciteten (grad av genomskinlighet) för en plast kan nå upp till 98% för en del akrylplaster-

plexiglas (PMMA). Andra vanliga plaster med hög transparens är: polykarbonat (89%), 

polystyren (88%). (Askeland & Wright, 2014)(Bruder, 2013). 

Termoplaster & Härdplaster 

Termoplaster består av flexibla molekylkedjor där plasten smälter vid upphettning. På grund 

av deras struktur där smältning följt av nedkylning kan upprepas flera gånger i följd, gör de 

till enkla material att bearbeta och återvinna (Askeland & Wright, 2014). 

Härdplaster består av långa stela molekylkedjor. Till skillnad från termoplaster smälter inte 

härdplaster vid upphettning, där de istället förmultnar. Generellt sett är härdplaster starkare 

men sprödare (Askeland & Wright, 2014). 
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3.4.1. Polyuretan 

Polyuretan erhåller en hög lastkapacitet i både spänning och kompression, där den tillverkas 

med en hårdhet mellan 20 SHORE A, och 85 SHORE D. Då polyuretan tillhör termoplaster 

erhåller den goda töjnings egenskaper, med en hög böjnings uttålighet där den återgår till 

normal längd. Dessutom har den ett utmärkt skydd mot vatten, oljor och fetter, där materialet 

inte reagerar och sväller upp eller sönderfaller. 

 

Fördelar Nackdelar 

Hög böjningsuttålighet 

Resistent mot oljor 

Inte lika stark som låg densitet metaller som t.ex. aluminium 

(Precision Urethane & Machine Inc, 2016). 

För material egenskaper hos Polyuretan se bilaga 2. 

 

3.4.2. ABS  

ABS (Akrylnitril Butadien Styren) är en vanlig termoplast som erhåller kombinerad seghet, 

styvhet och styrka. Likt de flesta andra plaster absorberar den inte fukt. Ett stort 

användningsområde för ABS är dess egenskap att undergå förkromning med bra resultat där 

en plast yta ska efterlikna metall. 

 

Fördelar Nackdelar 

God kombinerad seghet styvhet, och styrka 

Absorberar inte fukt 

Utmärkt att förkroma 

Kan fås transparent 

Dålig värmebeständighet 

Spänningssprickbildning under konstant 

belastning 

Dålig UV-beständighet (gulnar) 

(Bruder, 2013). 

För material egenskaper hos ABS se bilaga 2. 

 

3.4.3. PMMA  

PMMA (Polymetylmetakrylat) också känt som plexiglas, är en glasklar amorf akrylplast. 

Största användningsområdet är som ersättning av glas på grund av jämförbar transparents 

(upp till 98%), lägre vikt (halva densiteten av glas), högre styvhet och hårdhet, samt mycket 

bra UV-beständighet. Dock används sällan PMMA, istället appliceras tillsatsmedel för 

förbättrade egenskaper. 

 

Fördelar Nackdelar 

Mycket hög transparens (98%) 

Hög styvhet och ythårdhet 

Mycket bra UV-beständighet 

Dålig reptålighet 

Hög termisk utvidgningskoefficient 

Spänningsprickbildning under konstant belastning 

Trögflyttande i smällt tillstånd 

(Bruder, 2013). 

För material egenskaper hos PMMA se bilaga 2. 
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3.4.4. Polykarbonat 

Polykarbonat (PC) är en slagseg konstruktionsplast mest jämfört med PMMA, på grund av 

dess höga transparens (89%), högre slaghet och temperatur beständighet. Polykarbonat/ABS 

blandningar är vanligt förekommande där fördelarna hos materialen kombineras. 

 

Fördelar Nackdelar 

Hög transparens (89%) 

Hög slagseghet (ned till –40°C) 

Användingstemperatur upp till 145°C 

Dålig reptålighet 

Spänningssprickbildning under konstant belastning 

(Bruder, 2013). 

För material egenskaper hos Polykarbonat se bilaga 2. 

 

3.4.5. Nitrilgummi 

Nitrilgummi är ett vanligt tätningsmaterial som erhåller utmärkta egenskaper mot oljor. 

Tillskillnad från många andra elaster är nitril värmebeständig till temperaturer upp emot 250 

°C. 

Fördelar Nackdelar 

Bra riv tålighet 

Utmärkt resistans mot oljor 

Tål värme (upp till 250 °C) 

Dålig UV-beständighet 

(Make It From, 2016) (Robinson Rubber Products Company Inc, 2005) 

För material egenskaper hos Nitrilgummi se bilaga 2. 

 

3.4.6. Silikon 

Silikon är ett annat vanligt elastiskt gummimaterial som appliceras mycket som 

tätningsmedel. Med utmärkt resistans mot oljor, tål UV-strålning, och temperatur beständig 

från temperaturer av -70 till och med 150°C. 

 

Fördelar Nackdelar 

Tål temperature (-70 till 150 °C) 

Tål UV-strålning 

Utmärkt resistans mot oljor 

Väder tålig 

Bra isolator 

Möjlighet att färga, grad av transparens 

Tål inte lika höga temperaturer som nitril 

(Shin-Etsu, 2016). 

För material egenskaper hos Nitrilgummi se bilaga 2. 
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Fördjupning inom teorin 

All teori som tagits upp kom inte att appliceras i senare kapitel. En del av teorin ansågs vara 

försumbar jämfört med andra parametrar (för mer information se nästa kapitel). Dessutom 

skulle omfattningen av projektet blivit för stort. De områden under teorin som hade en 

fördjupning i arbetet var följande kategorier. 

  

Kategori  

Korrosion 

Metaller 

Plaster 

Ingår under materialval (4.9). 

Syrehalt 

Temperatur 

Salthalt 

Tryck 

pH – Värde 

Vattenhårdhet 

 

Ingående parameterar i testmiljön. Ingår 

under konceptgenerering (4.7) där 

konstruktionen måste tillämpa möjlighet 

att mäta variablerna. Till exempel 

möjligöra mätning av temperatur.  

(Förekommer också under 4.10) 
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4. Tillämpad lösningsmetodik 

Kapitlet tar upp genomförandet av arbetet där den tidigare beskrivna teorin appliceras. 

En del av teorin i tidigare kapitlet används mer som ett underlag, en grund för att sätta sig in i 

problemet och hur allt hänger ihop. Dessutom lägger det ut en grund för framtida fortsatta 

arbeten. 

4.1. Planering  
För att få en översiktlig plan över arbetet och dess faser skapades en aktivitetslista under 

uppstarten av projektarbetet, se bilaga 1. 

 

De största milstolparna som sattes upp var: 

 Teori bakom arbetet 

o Hur ser en havsmiljö ut?  

o Vilka faktorer är av betydelse? 

o Material 

 Idégenerering 

 Val av variabler 

 Materialval 

 Komponenter för drift av testrigg 

 Hållfasthets simuleringar 

 Resultat – Analys - Slutsats 

 

4.2. Observationer 
Under mötet med Volvo Penta gick företaget igenom deras produktion och produktutveckling. 

Därigenom kunde ett antal observationer göras.   

  

Produktion  

En lätt genomgång av produktionslokalen bidrog till informationssamlingen av projektets 

produktutveckling. Därigenom kunde en ungefärlig storlek bestämmas vid framtagandet av 

testriggen. Observationerna visade också att det finns många arbetare på plats. Därför kan det 

vara viktigt att tänka på att testriggen: 

 Inte ska producera utsläpp.  

 Ska ha en reducerad bullernivå. 

 Ska kunna hanteras samt vistas i närhet, med säkerhet. 
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4.3. Testriggen – Iakttagelser och förståelse 
Innan en analys över konstruktionen av en testrigg kunde inledas behövde en bredare 

förståelse över vad en testrigg är för något och hur den skall definieras för att uppnå målet 

tillämpas. Följande frågor ställdes upp: 

 Hur uppnås en fungerande testrigg? 

 Vad krävs hos en testrigg (dess behov)? 

 Hur utförs tester? 

 Hur justeras mätvärden? 

Följande kategorier blev huvudområdena för testriggen. 

 Tätning 

 Justering 

 Åtkomlighet 

 Hållbarhet 

Tätning 

Eftersom syftet med testriggen var att utföra tester på en radial tätning ur Volvo Pentas 

båtmotor, blir den här punkten den globala faktorn i projektet. Följande två bilder är en 

förenklad skiss över hur radialtätningen ser ut. 

         
 

Justering 

I praktiken utsetts tätningarna för havsvatten, därför ska testerna på tätningarna efterlikna 

havsmiljön där relevanta parametrar ska kunna justeras.  

Åtkomlighet 

Det ska vara enkelt att modifiera testmiljön. Det innebär lätt åtkomlighet i testriggen för 

justeringar, mätningar, och underhåll.   

Hållbarhet 

Då testriggen kommer att opereras kontinuerligt i en industriell miljö läggs det stora krav på 

testriggens hållbarhet. Därför ska både konstruktionen av testriggen och materialvalen 

grundas på en långvarig användning, hit hör bland annat punkter som korrosion. 

Övrigt 

Konsistenta provresultat är en viktig indikering på testriggens kvalitet. En kvalitativ 

konstruktion av testriggen visar samma resultat vid utförandet av två identiska tester. 

Figur 3 - Radialtätning Figur 4 - Radialtätning runt propeller axel 



26 
  

4.4. Funktionsanalys 
Funktionerna som behövdes för att uppfylla en fungerande testrigg identifierades och 

sammanställdes i en funktionsanalys. Funktionerna delades in i huvud-, del- och 

stödfunktioner, som illustrerades i ett funktionsträd, se Figur 5. 

 

4.5. Val av testvariabler 
Utifrån fakta insamlad ifrån teorin (3.3–3.4) etablerades att oxidation på radialtätningen (se 

kapitel 3.3.13) är främsta orsaken till nedbrytning. Där tillhör parametrar som 

syrekoncentration, salthalt, temperatur, pH-värde, tryck, och hårdhet. 

Alla levande organismer som skulle kunna vara med i testmiljön (ifall vattenprover togs direkt 

från havet), uteslöts. Det innebär att bakterier och turbiditet valdes bort. Bakterier och dess 

påverkan (MIC, se kapitel 3.3.8) ansågs dessutom av mindre betydelse eftersom den 

förekommer mer i lugnt vatten, områden av större mängder svavelreducerande bakterier 

(hamnområden m.m.).  

Turbiditet hänger ihop med fotosyntes och bakteriefortplantning, där det skulle vara onödigt 

samt svårt att hålla koll på algtillväxten inne i testmiljön. Innverkan från alger anses 

försumbar jämfört med de övriga faktorer.  

Den slutgiltiga sammanställningen av testvariabler blev: 

 

 

 

 

 

 

       Testvariabel          Enhet 
 

Salthalt 

Syrekoncentration 

Temperatur 

pH-värde 

Tryck 

Hårdhet 

mg/l 

mg/l 

ºC 

1-7 

Pa 

°dH 

Figur 5 - Funktionsanalys 
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4.6. Kravspecifikation 
Genom samtal med uppdragsgivare framgick de krav och önskningar som skulle 

implementeras på testriggen. Det gjordes en efterundersökning på samtalet med 

uppdragsgivaren där förhållanderna som tätningarna utsätts för analyserades. Tillsammans 

med ytterligare research som tidigare presenterats under Teori kapitlet, resulterade det till 

följande kravspecifikation. 

 Materialhållbarhet 

o Utsättas för en havsmiljö 

- Korrosionbeständig 

o Resistent mot olja. 

o Klara av att bära upp tyngden från vatten/olja som ska bevaras inuti. 

 

 Propelleraxel 

o Uppnå ett varvtall på 300 – 3000 RPM på propelleraxel. (propeller ej ansluten) 

o 10 Nm vid dragningsmomentet. 

o Volvos Radialtätning mellan övergångarna av medier (olja , vatten) 

o Öppning för axel med en håldiameter mellan 29.9 och 84.5 mm. 

 

 Justerbara värden 

o Salthalt 

o Syrekoncentration 

o Temperatur 

o pH – värde 

o Tryck – Trycksätta vatten och olja på 0.5 – 2.0 bar. 

o Hårdhet 

 

 Övrigt 

o Tömning och påfyllning av vatten och olja. 

  



28 
  

4.7. Konceptgenerering och Konceptutvärdering 
Efter att kravspecifikation och funktionsanalys etablerats kunde en konceptgenerering inledas. 

Med hänsyn till projektmålet, kraven och funktionerna, genererades olika koncept och idéer 

genom brainstorming. 

Inspirationskälla 

Då inspirationskällor ofta förenklar ett projekt där befintliga lösningar ej behöver uppfinnas 

på nytt, applicerades det i arbetet. Den främsta inspirationen som användes var ett akvarium 

på grund av dess likhet till testriggen, där havsmiljön som fiskar lever i efterliknas på 

liknande sätt. Konstruktionen behöver därmed vara anpassad med material som tål 

förutsättningarna av en havsmiljö. Vattnet behöver dessutom cirkulera med hjälp av en pump. 

Akvariepumpar till skillnad från normala cirkulationspumpar tål ämnena från en havsmiljö. 

Därför blev det också en inspiration till valet av cirkulationspump. 

Utmaningen som uppstod var hur ett akvarium kunde konstrueras och förstärkas för att klara 

kraven och funktionerna som testriggen kräver. 

Konceptgenereringen delades in i tre kategorier, Grund Struktur, Åtkomst och Tömning. I 

Slutet av varje kategori utvärderades alla koncept mot varandra där en lösning blev vald innan 

arbetsprocessen kunde gå vidare till nästa punkt. 

 Grund struktur - Formen på konstruktionen. Hur den fungerar i stora drag.  

Efter att olika koncept tagits fram uppföljdes det med en utvärdering där ett koncept 

blev valt. 

 

 Åtkomst - Hur tillgång in i testriggen åstadkommas, för justering av testmiljön. 

 

 Tömning – Avlägsna allt innehåll i testriggen (vatten, olja och övriga substanser). 
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4.7.1. Grund Struktur 

Inga större begräsningar fanns för geometrin förutom att det ska finnas en sektion för vatten, 

en för olja, en del öppningar för installation av extern utrustning, samt isärtagning för åtkomst 

in i testmiljön 

Koncepten ska erhålla följande detaljer: 

 Behållare: Vatten / Olja 

 Hålöppningar till extern utrustning: Motor / Kylsystem / Cirkulation / Tryck 

 Radialtätning: Monterad vid alla hålöppningar för propelleraxeln. 

 

Koncept 1 är en cylindrisk stående konstruktion där axeln går in horisontellt med 

motorenheten placerad ovanför. Cylinderns nedre samt större sektion är avsett för vattnet, och 

den övre till oljan. Externutrustning blir stående längs sidan av cylindern. 

 

.  

 

  

Figur 6 - Koncept 1 
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Koncept 2 består av tre konfigurationer; 2.0, 2.1, 2,2. Första konceptet (2.0) är en liggande 

konstruktion av en vanlig rektangulär form. Koncept 2.1 och 2.2 ändrar på hörnen respektive 

taket, där de får en mjukare form. Jämfört med det platta taket i koncept 2.0, erhåller 2.1 ett 

krökt tak. Likaså får 2.2 en ovalform med dess avrundade hörn. I koncept 2.2 flyttades 

sektionen med olja från att sitta på utsidan till att ha en uppdelning inuti. 

 

 

  

Figur 7 - Koncept 2.0 (övre) - 2.1 (nedre) 

Figur 8 - Koncept 2.2 
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4.7.2. Konceptutvärdering Grund Struktur 

Koncept 2 med alla dess konfigurationer (2.0, 2.1, 2.2) granskades och jämfördes därefter 

med koncept 1. Fördelen med den ovala formen på koncept 2.2 där hörnen blivit avrundade, 

är dess högre hållfasthet mot krafter från de flesta sidovinklar. Samma sak gäller taket i 

koncept 2.1 där den står emot en större belastning rakt ovanifrån. Dessa parametrar ansågs 

dessvärre av mindre betydelse eftersom konstruktionen ej skulle utsättas för någon större 

belastning, endast en mindre kraft inifrån från tyngden av vätskorna. 

Vid åtkomst in i testriggen erhåller koncept 1 en konstruktion vars lösningar blir något 

komplexare än koncept 2. Eftersom den cylindriska konstruktionen medger en vätskenivå 

väldigt högt som täcker hela cylindern, går det inte ha ett vanligt lock som till exempel öppnas 

från sidan. Koncept 2 som ligger ned erhåller mycket mer luftutrymme upptill eftersom 

propeller axeln är placerad horisontellt genom lådan istället för vertikalt. Det här gör det 

enkelt att till exempel avlägsna hela taket.  

Största spänningen i materialet är större i koncept 1 eftersom en större tyngd inverkar på en 

mindre yta. Radialtätningen påverkas dessutom av tyngdkraften horisontellt från dess 

ursprungs perspektiv, istället för vertikalt vilket kan ha negativ inverkan på dess funktion. 

Motorn som ansluts på koncept 1 innebär dessutom att systemet måste klara av att bära upp 

dess tyngd. Kraven som angetts av arbetsgivaren är att tätningarna ska utsättas för samma 

förhållande som när de är på en båt i verkligheten. Det betyder att det primära som söks i 

utvärderingen är vilken av dessa som efterliknar verkligheten mest.  

En summerad analys med jämförelser ställdes upp i en tabell 

Koncept utvärdering Struktur Koncept 1. Koncept 2. 

Åtkomst in i miljön Svår Lätt 

Platsupptag (bordsyta) Liten Stor 

Kraftpåfrestning på botten Stor Liten 

 

Koncept 2.0 kombinerat med avskiljningen mellan vattnet och oljan ur konfiguration 2.2 blev 

vald som det slutgiltiga konceptet för huvudformen av testutrustningen.   
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4.7.3. Åtkomst 

Två principer för tillgång in i testmiljön etablerades. Första konceptet är en hålöppning på 

taket med ett skruvlock som avlägsnas, Figur 9. Det andra öppnas upp genom borttagning av 

taket via skenor på väggarna som glider fritt mot taket, se Figur 10. 

 

   

 

4.7.4. Konceptutvärdering Åtkomst 

 

Eftersom valet mellan koncepten var svårare än tidigare där det var svårt att utse en tydlig 

vinnare, utfördes en Pughs matris på koncepten med skruvlocket som referenskoncept.  

 

Kritierier Vikt Referenskoncept Koncept 2 

Hastighet att öppna 5 0 0 

Platsupptag 4 0 -1 

Tillverkning 3 0 0 

Montering 3 0 0 

Poängsumma Oviktad  0 -1 

Poängsumma Viktad  0 -4 

Figur 11 - Pugh´s Matris 

Koncept 1, skruvlocket valdes huvudsakligen eftersom den är mindre komplex och tar upp 

mindre yta (ett lock jämfört med hela taket). 

  

Figur 9 - Koncept 1: Skruvlock Figur 10 - Koncept 2: Takrälls 
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4.7.5. Tömning 

Två koncept för tömning iakttogs. Det första innebär avtappning genom kranar, Figur 12. 

Det andra konceptet tömmer behållarna genom en lucka som öppnas, Figur 13. 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.7.6. Konceptutvärdering Tömning 

Huvudpunkten vid jämförelsen mellan koncepten var efter vatten-, oljeflödet ut ur testriggen. 

På koncept 1 kan flödet enkelt justeras genom att justera läget på kranen. Koncept 2 medger 

en svårare justering med lägre precision jämfört med andra konceptet.  

Koncept 1 (Avtappningskran) blev vald på grund av dess simplicitet där flödet enklare 

kontrolleras. 

  

Figur 12- Koncept 1 - Avtappningskran 

Figur 13 – Koncept 2 - Tömningslucka 
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4.7.7. Övriga koncept 

 Eftersom ett av kraven var att konstruktionen behöver anpassas för propelleraxlar av olika 

storlekar behövde de två väggar med hålöppningar kunna justeras för att passa olika 

håldiametrar. Lösningen som togs fram var en utbytbarskiva, kallad kassett som kunde tas 

bort vertikalt från en spårprofil. 

  

 

         

  

Figur 15 - Kassett liten Figur 14 - Kasset stor 
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4.8. FMEA 
Då ett slutgiltigt koncept framställts kunde de eventuella fel som kan uppstå tas fram med 

hjälp av FMEA.  

 De komponenter som ansågs bidra till felorsaker var: Väggar, Tätningskasset, 

Avtappningskran och Skruvlock.  

 

 Felen som kunde uppstå: Vatten och olja som läcker, förlorad tryck i respektive 

kammare, och att testmiljön blir kontaminerad. 

 

 För att åtgärda det här skulle bättre toleranser, bättre material, bättre kvalité, samt 

bättre monteringsinstruktioner kunna tillämpas, se bilaga 5. 

 

4.9. Materialval 
Då konstruktionen tagit form behövde material appliceras. Valen över konstruktionsmaterial 

gjordes med omsorg. 

4.9.1. CES Edupack 

CES Edupack användes för att grundlägga ett urval av material vars egenskaper tillfredsställer 

kraven. Mer fakta över materialen granskades därefter genom flertalet källor, och skrevs ned i 

teori kapitlet (3.5–3.6). Materialegenskaper som till exempel densitet, sträckgräns, och 

korrosivitet undersöktes och jämfördes. 

Korrosion (tidigare nämnt i kapitel 3.3.1) är en viktig parameter som behöver noteras i 

konstruktionsberäkningar eftersom utrustningen ständigt kommer utsättas för en korrosiv 

miljö. Ett materials egenskaper kan variera mycket där till exempel plaster är generellt sätt 

mer korrosionsbeständiga fast mindre hållbara än metaller.  

 

Materialval för konstruktionen delades in efter dess komponenter. Följande tre kategorier 

omfattar huvud detaljerna på konstruktionen. 

 Omslutande väggar (skal) 

 Fog medel 

 Tätningar 
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4.9.2. Skalet 

Kärnan av utrustningen är de omslutande väggar (skal) som håller ihop konstruktionen. 15 

liter vatten (respektive 8l olja) ska kunna bevaras utan att brista. Det uppger en tyngdkraft 

från vatten på 150N. Konstruktionen ska vara tät för att inte äventyra testresultat samt bevara 

en fungerande testutrustning. För att hålla ihop skalet används fogmedel (se mer om fogmedel 

under 3.8.3). Eftersom väggarna kommer utsättas för testmiljön innebär det kravet, att inte 

reagera eller sönderfalla vid kontakt. 

 Följande plaster och metaller valdes ut och ansågs som lämpliga material: 

 Plaster: Akryl, Polykarbonat, Polyuretan och ABS 

 Metaller: Aluminium, Stål och Titan. 

Av metallerna blev stål det material som ansågs lämpligast för konstruktionen, där om pris 

inte hade varit en faktor skulle titan varit valet istället (kilo pris på titan jämfört med stål och 

aluminium: 180kr/kg – 55kr/kg – 20kr/kg).(CES Edupack, 2016) 

Plasternas högre korrosionsmotstånd tillsammans med dess lägre densitet blev dock den 

avgörande faktorn vid valet mellan plast och metall. 

Mellan plasterna kom valet ned till polykarbonat för dess höga opacitet samt seghet, och 

polyuretan. Slutgiltiga beslutet blev polyuretan på grund av dess utmärkta hållfasthets 

egenskaper, då genomskinlighet inte ansågs som en viktig faktor i konstruktionen. Därtill 

erhåller polyuretan en hög kemisk resistans mot många ämnen, till exempel oljor (motorolja, 

mineralolja, dieselolja, eller liknande). 

  

4.9.3. Fogmedel 

Efter att polyuretan valts som huvud material i konstruktionen behövde dess ytor 

sammanfogas. Genom kontakt med företag som tillverkar polyuretanskivor så kom de att 

rekommendera att ett polyuretan baserat lim används. 

 

4.9.4. Tätningslister 

Eftersom tätningslister kommer i kontakt med vatten och olja, utfördes en noggrann 

undersökning över olika materials kemiska beständigheter mot testmiljöns ämnen. 

Nitrilgummi och silikon blev de två material som ansågs lämpligast då de erhåller ett utmärkt 

skydd mot motorolja (eller liknande). Se bilaga 4 för utdrag från tabell över olika materials 

grad av resistivitet mot kemikalier. 

Likheten mellan materialen och dess egenskaper är bland annat, 

 Temperatur beständighet 

 Vattentäthet,  

 Utmärkt skydd mot oljor 
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4.9.5. Tätningsduk  

Längs undersidan av taket intill tätningslisterna appliceras en gummiduk som trycker ned mot 

väggarna, vilket utökar tätningseffekten. Som tidigare är det lämpligt att använda nitrilgummi 

eller silikon.  

 

4.10. Övriga komponenter till utrustningen 
Efter att grundstrukturen på utrustningen etablerats, måste tillbehör tillägas för att få systemet 

funktionellt. Dessa produkter beskrivs, följt med en bild på ett exempel på hur den kan se ut. 

Följande komponenter och bildexempel är en generell studie på vad som skulle kunna ingå i 

modellkoncepten som togs fram i förgående kapitel. 

 

4.10.1. Luftkompressor (Tryck för vatten & olja) 

För att reglera trycket i vatten och oljetanken, och uppnå det tryckförhållandet som önskas på 

0,5 - 2,0 bar, kan en luftkompressor användas. 

 

 

 

 

  

Figur 17 - Tryckluftslang (6m) 

Tagen från Automatic Production 

 

Figur 16 – Blackmamba Luftkompressor 

(44cm-15kg) 

Tagen från Automatic Production 
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4.10.2. Vattenkylare 

Testmiljön kräver temperaturer ned mot några plus grader, därmed krävs en stark kylare för 

att kontinuerligt kyla ned 15 liter vatten. Eftersom vattentanken ska efterlikna en havsmiljö är 

det viktigt att den kan hantera faktorer som tillexempel salt och sandpartiklar. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

4.10.3. Motor 

En el motor kan appliceras för att rotera propelleraxeln upp till 3000 rpm. För att kunna 

överföra momentet från motorn till axeln krävs dessutom en koppling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.4. Mätutrustning 

För att läsa av mätvärden i testmiljön kan digitala multimetrar användas. Andra vanliga 

metoder för avläsning av bland annat pH och hårdhet är genom provpapper. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 18 – Vattenkylare (35cm-13kg) 

Tagen från Aqua Medic 

Figur 19 - Borstlös Elmotor (26cm) 

Tagen från Electric Motorsport 

 

Figur 20 - Digital Multimeter 

Tagen från Hach 

 

Figur 21 – Provpapper 

Tagen från Hach 
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4.10.5. Cirkulationspump:  Olja / Vatten 

För att cirkulera oljan och vattnet kan pumpar appliceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 – Cirkulationspump (vatten) 

Tagen från Aqua Medic 

 

 

 

 

4.10.6. Oljebytarpump & Tappkran 

Efter att tankarna tappats ur olja och vatten skulle en manuell pump kunna förenkla processen 

att tömma allt resterande som ligger kvar i botten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 – Cirkulationspump (olja) 

Tagen från Erlandsons Brygga 

Figur 25 - Tappkran 

Tagen från Trio Perfekta 
Figur 24 – Oljebytarpump 

Tagen från Erlandsons Brygga 

 



40 
  

4.11. FEA med SolidWorks Simulation 
För att ta reda på hur väl konstruktionen skulle hålla för belastningarna ställdes 3d modellen 

inför kraft simuleringar i SolidWorks, genom FEA. 

Konstruktionens mekaniska parametrar innebar att den ska stå emot tyngden från 15l vatten, 

och 8l olja. Alla tester utfördes linjärt. 

Största kraften som en vägg kan utsättas för om den tar upp hela belastningen uppgår till 15 

kg. Med en god säkerhetsmarginal ifrån 150N, skapades tester på testriggens inre ytor som 

uppmätte en belastning på 500N. Dessa statiska kraftsimuleringar tog fram en maximal 

spänning enligt von Mises. Ursprungliga riggen hade väggar med en tjocklek på 15mm. 

Maximala spänningen uppmättes till 0,756 Mpa (sträckgräns för materialet ligger på 53,8 

Mpa), där spänningarna var som högst omkring hörnen mellan två sidor. Förskjutningen var 

som störst vid centrum på långsidorna, 0,0723 mm. 

 

Figur 26 - Simulering 1 (Spänning) 

 

 

Figur 27 - Simulering 1 (Töjning) 
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Nästa analys visar samma simulering fast med 5mm tjocka väggar. Maximala spänningen 

blev 4,32 MPa, med en töjning på 1,39mm. 

 

 

Figur 28 - Simulering 2 (Töjning) 

 

 

Figur 29 - Simulering 2 (Spänning) 

 

En nedskärning på väggtjockleken från 15mm till 5mm medgav en viktbesparing på 56%, 

från 13,6 kg till 7,6 kg. 

Ur hållfasthets synpunkt är effektivspänningen fortfarande väldig låg på 4,32 MPa, med en 

töjning på 1,39mm som anses acceptabel. Största lasten som en 5mm polyuretanväg tål innan 

den överskrider sträckgränsen på 53,8 MPa, är 6240N. 
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5. Resultat 
Konstruktionen är uppbyggd av 5mm polyuretan plattor, med en indelning av två sektioner. 

Totala volymen hos behållaren uppgår till 23 l (dm
3
), 15 l för vatten och 8 l för olja. 

Dimensionen uppgår till 610 x 300 x 260 mm (längd, bredd, höjd) 

 

En utbytbar propeller axel är kopplad från motorn in i testriggen. Den passerar två 

radialtätningar som motverkar läckage ur olje-, vattenkammarna. Tätningarna är monterade på 

en utbytbar skiva med hålöppning (kassett) för axeln.  För att motverka läckage mellan de 

fasta och rörliga komponenter, monteras tätningslister som trycks mellan ytorna.  

 

 

Figur 30 - Testrigg 

  

Figur 31 - Testrigg genomskärning 
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Fördjupad uppdelningen av testriggen 

Bottenplatta: Indikerar vart sidoväggarna monteras.  

Kassett sektion: Uppdelad i två halvor som sammanfogas och glider fritt horisontalt mot en 

öppen väggprofil omsluten med tätningslister. 

Avtappningskranar: Tömmer vatten och oljebehållarna.  

 

 

   

Figur 32 - Testrigg sprängvy 
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Skruvstag - Tak: Fyra skruvstag låser fast taket mot botten. 

Tätningslister – Tak: Tätningslister längs insidan av takets väggar. 

Tätningsmatta – Tak: Tätningsmatta på insidan av takets yta. 

Skruvlock för åtkomst - Två skruvlock monterade på taket för snabb åtkomst in i systemet.  

Hålöppningar - Hål på taket för nedsänkning av mätinstrument. 

 

   

Figur 33 - Tätningslister längs insidan av takets väggar 
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Utrustning som installeras till testriggen 

Längs utsidan av testriggen installeras den utrustning som skall samverka för att möjligöra 

genomförandet av tester.  

Vattenkylare och pump: Cirkulerar och bevarar testmiljön på en konstant temperatur. 

Luftkompressor: Luft pumpas in i systemet som skapar ett tryck.  

Oljekylare och pump: Cirkulerar och kyler oljan. 

Motor: Applicerar ett moment på propelleraxeln som sätts i rotation.  

 

 

 

 

 

  

Figur 34 - Testrigg med komponenter 
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6.  Analys 
Frågeställningarna som tidigare ställts upp i inledningen återkopplas och diskuteras nedan. 

1. Vilka faktorer kan ha betydelse för livslängden på tätningsfunktionen? 

- Vilka faktorer ska kunna kontrolleras? 

- Vilka överiga faktorer kan påverka slitaget hos tätningsfunktionen? 

De faktorer som har störst inverkan och som skall kunna kontrolleras är:  

- Syrekoncentration, salthalt, temperatur, pH, tryck och hårdhet.  

Övriga faktorer: Bakterier, turbiditet. Som nämnts under kapitel 4.5, valdes dessa bort då de 

var av mindre betydelse. 

2. Hur uppnås en fungerande testrigg? 

- Vad krävs hos en testrigg (dess behov)  

- Hur utförs tester? 

- Hur justeras mätvärden? 

Alla detaljer och komponenter ska samspela med varandra och uppfylla de krav som ställs på 

den. Från kravspecifikationen skulle samtliga krav uppfyllas. 

Krav Uppfyllt 
1. Korrosionbeständig Ja 

2. Resistent mot olja Ja 

3. Klara av att bära upp tyngden från vatten/olja Ja 

4. Propelleraxel uppnå ett varvtall på 300 – 3000 RPM Ja 

5. 10 Nm vid dragningsmomentet Ja 

6. Volvos Radialtätning mellan övergångarna av medier Ja 

7. Öppning för axel med en håldiameter mellan 29.9 och 84.5 mm Ja 

8. Justerbara värden: 

    Salthalt, Syrekoncentration, Temperatur, pH, Hårdhet 

    Tryck (trycksätta vatten och olja på 0,5 – 2,0 bar) 

 

Ja 

9. Tömning och påfyllning av vatten och olja. Ja 

 

Eftersom konstruktionen inte är en fullständig produkt men en del av ett koncept till en 

komplett testutrustning med externa maskiner, så kan vissa krav inte uppfyllas till 100%. 

Testriggen i arbetet har anpassats för installation av t.ex. en motor där en propelleraxel ska 

uppnå ett varvtal på upp till 3000 RPM. I kapitel 4.10.3 gavs ett exempel på hur en motor till 

det här systemet kan se ut. Med dess angivna parametrar ska propelleraxeln teoretiskt kunna 

uppnå 3000 RPM. 

 

. 
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6.1. Simulering 
Simuleringarna som gjordes var endast på en last av 500N. Fler djupgående mer detaljerade 

tester där större krafter applicerats hade resulterat i mer exakta resultat. Eftersom modellen 

endast är en princip konstruktion av ett koncept förslag på en testutrustning, är konstruktionen 

ej fullständig i den detalj nivå som krävs för att möjliggöra tillverkning. Det innebär att 

simuleringarna som tillämpats endast är för en övergripande analys på vad konstruktionen 

håller för. Mer djupgående simuleringar hade skapat en bredare grund med fler material 

möjligheter på alla detaljer. 

 

6.2. Konstruktion 
Konstruktionen behöver vara lätt att sätta samman och konfigurera. Bottenplattans 

urgröpningar för positionering av väggarna, ger inte bara en indikering om hur allt passar 

ihop, men dessutom underlättas sammanfogningsprocessen med polyuretan limmet. 

Viktbesparingen som gjordes under FE-analysen är av betydelse. Inte bara för en snabbare 

och billigare tillverkning, men dessutom bidrar det till en testutrustning som enklare hanteras 

eftersom den väger mindre. 

 

6.3. Underhåll 
Då systemet kommer vara aktivt under låga perioder för att utföra diverse prover, är det 

viktigt att allt stannar i god skick. Testriggen i sig är en enkel konstruktion där det är lite som 

kan gå fel, till skillnad från motor och andra komponenter som installeras som är oerhört mer 

komplext.  

Fokus ligger på regelbunden rengöring av testriggens inre ytor efter att den blivit tömd. Om 

väggarna inte görs rent är det stor risk att testmiljön kontamineras och ger ett felaktigt 

resultat. 

Det är också viktigt att underhåll sker på alla externa komponenter. Motor, kompressor, 

kylare och cirkulationspumpar ska rengöras och undersökas regelbundet för att säkerställa att 

allting fungerar som det ska. Små defekter i ett system kan leda till större avvikelser av ett 

provresultat. 

 

6.4. FMEA 
Utöver de fel som togs upp under FMEA finns det andra saker i systemet som kan gå fel. Alla 

externa komponenter som installeras i testriggen, t.ex. motor, kompressor, kylare och 

cirkulationspump kan gå sönder vilket resulterar till en obrukbar testutrustning 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

7.1. Slutsatts 
Projektet gav ett lyckat resultat där testutrustningen kan systematiskt framställa provresultat 

för undersökning av radialtätningar. De största svårigheterna som uppstod var att gå igenom 

och lära sig all vetenskaplig teori över de faktorer som påverkar tätningen, tillsammans med 

allt som tillhör den punkten. Projektarbetet saknade relevanta avgränsningar vilket resulterade 

i ett för stort arbete med för mycket tidsåtgång. 

7.2. Rekommendationer 

7.2.1. Axelkopplings Enhet  

Istället för den utbytbara kassetten skulle en enhet som medger en justerbar håldiameter kunna 

appliceras. Utöver ett system med färre delar, blir tiden vid bytet mellan axlar snabbare och 

smidigare genom att inte behöva byta ut delar ur testriggen. Axelenheten medger dessutom ett 

bredare spann av diametrar där exakt passform uppnås då öppningen kramar åt axlar av olika 

diametrar. I längden blir tillverkning också billigare eftersom konstruktionen består endast av 

två enheter istället för tiotals. 

7.2.2. Lagerbock 

Propelleraxeln som påverkas av gravitationen böjs av sin egen tyngd och förlorar 

koncentriska förhållandet mot hålöppningen i testriggen. För att motverka och bibehålla 

koncentricitet kan två lagerbockar (en i vardera kammare) appliceras. 

7.2.3. Konstruktion 

Vidareutveckling av konceptet på detaljnivå där exakta passenheter för skruvar och övriga 

detaljer för att tillverkning ska vara möjlig. 

Testriggen består huvudsakligen endast av en låda som omfattar två rum, en för vatten och 

den andra för olja. Alla de externa komponenter som installeras i riggen (motor, kylare, 

kompressor, pumpar) tillhör inte konstruktionen där de istället kan ses som externa tillbehör 

för att åstadkomma en fungerande testrigg. Hela systemet, utrustningen ses inte som en 

komplett enhet, utan istället separata komponenter i ett prov. En enhet som omsluter allting 

skulle kunna tas fram. Den skulle dessutom medföra underlättad förflyttning av testriggen vid 

behov av omplacering. 

 

7.2.4. Simuleringar 

Som nämnts under analysen skulle fler simuleringar kunna göras. Fullständiga 

kraftsimuleringar på alla detaljer samt komponenter, med större laster som appliceras. 
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7.2.5. Avtappnings system 

Avtappningskranarna är inte kopplade till något, där en avfallsbehållare som ska vara lätt att 

montera på skulle kunna vara aktuell. 
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Bilaga 2 – Material egenskaper  
 

Stål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASM Aerospace Specification Metals Inc, 2016) (finetubes, 2016)(CES Edupack, 2016). 

  

 

Material Egenskaper 316l 
 

Densitet 
 

7990 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 193 Gpa 

Brottgräns 515 MPa 

Sträckgräns 205 Mpa 

Töjning vid brott  60% i 50mm 

Poissons tal 0,27 

Hårdhet – Brinell 149 

Hårdhet – Rockwell B 80 

Hårdhet - Vickers 155 

Elektrisk Resistivitet 74 µΩ cm vid 20 C° 

Smältpunkt 1375 - 1400 C° 

Specifik Värmekapacitet 500 J/kg/K från 0-100 °C 

Värmeledningsförmåga Dålig 

Termisk expansion: 15,9 mm/m/°C 

Termisk konduktivitet 14 W/m K 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Utmärkt 

 

316l Procent av Vikt 

Järn 65% 

Krom 17% 

Nickel 12% 

Molybden 2,5% 

Mangan 2% 

Silikon 1% 

Fosfor 0,045% 

Svavel 0,03% 

Kol 0,03% 
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Aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASM Aerospacification Metals Inc, 2016)(CES Edupack, 2016). 
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(ASM Aerospacification Metals Inc, 2016)(CES Edupack, 2016). 

 

Material Egenskaper 6000 serie 
 

Densitet 
 

2700 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 68,9 Gpa 

Brottgräns 241 MPa 

Sträckgräns 214 MPa 

Töjning vid brott 12% vid tjocklek 1,6mm 

Hårdhet - Brinell 73 

Hårdhet – Vickers 83 

Poissons Tal 0,33 

Elektrisk Resistivitet 3,32E10
-8

 Ωm vid 20 °C 

Sjuvmodul 25,8 GPa 

Smältpunkt 606-654 °C 

Specifik Värmekapacitet 900 J/kg/K 

Värmeledningsförmåga God 

Termisk expansion: 18 µstrain/ °C 

Termisk konduktivitet 100 W/m °C 

Saltvatten beständighet Acceptabel 

Diesel olja beständighet Utmärkt 

 

Material Egenskaper Titan Ti-6AI-4V (Grade 5) 
 

Densitet 
 

4430 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 113,8 Gpa 

Brottgräns 950 MPa 

Sträckgräns 880 Mpa 

Töjning vid brott 14% 

Hårdhet – Brinell 334 

Hårdhet – Vickers 349 

Poissons Tal 0,342 

Elektrisk Resistivitet 178 µΩ cm  

Sjuvmodul 44 Gpa 

Smältpunkt 1604 – 1660 °C 

Specifik Värmekapacitet 526 J/kg/K 

Värmeledningsförmåga Dålig 

Termisk expansion: 9 µstrain/ °C 

Termisk konduktivitet 6,7 W / mK 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Utmärkt 
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Polyuretan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thermoplastic Polyurethane Elastomers (TPU))(CES Edupack, 2016). 
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(CES Edupack, 2016) (Make It From, 2016).  

 

Material Egenskaper Polyuretan C 88 A 
 

Densitet 
 

1190 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 113,8 Gpa 

Brottgräns 62 MPa 

Sträckgräns 53,8 MPa 

Töjning vid brott 600% 

Hårdhet – Shore A 88 

Hårdhet – Shore D 37 

Poissons Tal 0,4 

Elektrisk Resistivitet 3e19 µΩ cm 

Smältpunkt 130 °C 

Specifik Värmekapacitet 1,6e3 J/kg/ °C 

Värmeledningsförmåga God 

Termisk expansion: 130 µstrain/°C 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Utmärkt 

 

Material Egenskaper ABS 
 

Densitet 
 

1210 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 2,9 Gpa 

Brottgräns 55 MPa 

Sträckgräns 51 MPa 

Töjning vid brott 100% 

Poissons Tal 0,42 

Elektrisk Resistivitet 3e22  Ωcm 

Specifik Värmekapacitet 1,92e3 J/kg/ °C 

Värmeledningsförmåga God 

Termisk expansion: 234 µstrain/°C 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Utmärkt 
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PMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CES Edupack, 2016). 

 

 

Polykarbonat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CES Edupack, 2016) (Make It From, 2016).  

 

Material Egenskaper Akryl (PMMA) 
 

Densitet 
 

1220 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 3,8 Gpa 

Brottgräns 79 MPa 

Sträckgräns 72 MPa 

Töjning vid brott 10% 

Poissons Tal 0,403 

Elektrisk Resistivitet 3e24  Ωcm 

Specifik Värmekapacitet 1,61e3 J/kg/ °C 

Värmeledningsförmåga God 

Termisk expansion: 162 µstrain/°C ° 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Utmärkt 

 

Material Egenskaper Polykarbonat (PC) 
 

Densitet 
 

1200 - 1400 kg/m
3
 

Elasticitetsmodul 3,2 Gpa 

Brottgräns 66 - 160 MPa 

Sträckgräns 70 MPa 

Töjning vid brott  3,5 - 110% 

Poissons Tal 0,408 

Elektrisk Resistivitet 1e21  Ωcm 

Specifik Värmekapacitet 1,63e3 J/kg/ °C 

Värmeledningsförmåga God 

Termisk expansion: 137 µstrain/°C 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Acceptabel 
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Nitrilgummi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Make It From, 2016) (Robinson Rubber Products Company Inc, 2005). 

  

Silikon (gummi) 

 

 

 

 

 

 

(Make It From, 2016).  

 

Material Egenskaper Nitrilgummi 
 

Densitet 
 

1300 kg/m
3
 

Brottgräns 18MPa 

Sträckgräns  MPa 

Töjning vid brott  380% 

Hårdhet – Shore A 20-95 

Styrka/vikt förhållande 14 kNm/kg 

Specifik Värmekapacitet 1350J/kg/K 

Termisk konduktivitet: 0,25W/m C° 

 

Material Egenskaper Silikon 
 

Densitet 
 

1200 kg/m
3
 

Brottgräns 8MPa 

Töjning vid brott  480% 

Hårdhet – Shore A 20-95 

Styrka/vikt förhållande 6,7 kNm/kg 

Specifik Värmekapacitet 1590J/kg/K 

Termisk konduktivitet: 0,23W/m C° 

Saltvatten beständighet Utmärkt 

Diesel olja beständighet Utmärkt 
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Bilaga 3 – Urdag från tabell över vissa plasters grad av resistans mot kemikalier 

 

(MYKIN Inc, 2016).  
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Bilaga 5 – FMEA 
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Bilaga 6 – Ritningar: Sammanställningsritning 
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Kasettritning 


