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Montering av tätningar

Allmänt 

Tätningar måste monteras på rätt sätt för att de 
ska fungera som avsett. Det görs enklast om man 
har monteringserfarenhet och en ren arbets-
miljö och också lämpliga verktyg. Tätningens 
motgående yta, det område där tätningsläpparna 
är i kontakt med axeln, ska uppfylla specifikatio-
nerna för ytfinhet och rundhet. Den ska också 
vara ren. Om den motgående ytan visar några 
tecken på förslitning måste den repareras. Detta 
görs enkelt med SKF SPEEDI-SLEEVE eller en 
slithylsa med stor diameter (LDSLV). Byt ut axeln 
om den inte lätt kan repareras.

Eftersom radialtätningar är så vanliga och 
har så stor betydelse för att skydda lagren, 
smörj medlet och andra kritiska komponenter 
från föroreningar, handlar detta kapitel endast 
om sådana tätningar om inget annat anges.

Viktigt att tänka på 

SKF-tätningar finns i många typer, utföranden 
och varianter. De vanligaste radialtätningarna är:

• radialtätningar i metallhölje med spiralfjäder
• radialtätningar i metallhölje utan spiralfjäder 
• radialtätningar med gummiklädd 

ytterdiameter och spiralfjäder 
• radialtätningar med gummiklädd 

ytterdiameter utan spiralfjäder.

När en tätning ska bytas, se då till att ersätt-
ningstätningen överensstämmer med originalet 
när det gäller följande:

• tätningens typ och utförande († tabell 1a 
och 1b)

• tätningsläppens material († tabell 2 på 
sida 145).

VARNING: Ett enkelt fel vid beställningen kan 
leda till plötsliga haverier, t.ex. om en tätning 
i nitrilgummi monteras istället för en mycket 
temperaturbeständigare tätning i fluorgummi 
fastän utförandena i övrigt är exakt lika.

VARNING:
Vid högre temperaturer än 300 °C ger alla 
fluorelastomerer och PTFE-föreningar ifrån 
sig skadliga ångor. Om de kommer i kontakt 
med huden eller om man andas in ångorna, 
måste man omedelbart uppsöka läkare.

Mer information om SKFs monterings- 
och installationsverktyg finns på 
www.skf.se.

SKF Underhållsskola har ett omfattande 
utbud av kurser († Utbildning, som börjar 
på sida 326). Kontakta din lokala SKF- 
representant för mer information eller  
besök www.skf.se.

Programmet SKF Sealfinder, som finns 
på www.skf.com, innehåller uppgifter om 
tätningar från cirka 80 olika tillverkare eller 
återförsäljare.
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Allmänt

Tabell 1a

Radialtätningar för allmänna industriapplikationer

Tätningstyp Beskrivning
utan extra tätningsläpp med extra tätningsläpp  

CRS1 CRSA1 Metallkapslad tätning med spiralfjäder

CRSH1 CRSHA1 Förstärkt metallkapslad tätning med spiralfjäder

CRW1 CRWA1 Metallkapslad tätning med SKF WAVE tätningsläpp  
och spiralfjäder

CRWH1 CRWHA1 Förstärkt metallkapslad tätning med SKF WAVE 
tätningsläpp och spiralfjäder

CRW5 CRWA5 Metallkapslad tätning med SKF WAVE tätningsläpp  
och spiralfjäder

HMS5 HMSA10 Tätning med ytterdiameter i gummi, med spiralfjäder 

HMS4 HMSA7 Tätning med ytterdiameter i gummi, med spiralfjäder 

SL
SLX
SLS
DL

SLA
DLA

Metallkapslad tätning med PTFE-tätningsläpp(ar)

YSLE
YNSLE
YSL

Tätning helt i PTFE med O-ring(ar)
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Montering av tätningar

Tabell 1b

Radialtätningar för tunga industriapplikationer

Tätningstyp Beskrivning
utan extra tätningsläpp med extra tätningsläpp  

HDL HDLA Metallkapslad tätning med spiralfjäder

HDS1
HDS2

HDSA1
HDSA2

Metallkapslad tätning med spiralfjäder i SKF fjäderlåsspår 
(HDS2 och HDSA2 har också en SKF inkapslad fjäder)

HDSB1
HDSB2

Metallkapslad tätning med spiralfjäder i SKF fjäderlåsspår 
(HDBS2 har också en SKF inkapslad fjäder)

HDSC1
HDSC2

Metallkapslad tätning med spiralfjäder i SKF fjäderlåsspår 
(HDSC2 har också en SKF inkapslad fjäder)

HDS3 Metallkapslad tätning med spiralfjäder i SKF fjäderlåsspår 
med en SKF inkapslad fjäder och justerbara distanspluggar

HDS4 Tätning med ytterdiameter i gummi, med spiralfjäder och 
distanshylsor ingjutna i tätningskroppen

HDS6 Tätning med ytterdiameter i gummi, utan spiralfjäder, 
med distanshylsor ingjutna i tätningskroppen

HDS7 Metallkapslad tätning utan spiralfjäder

HDSD1
HDSD2

Metallkapslad tätning med två tätningsläppar vända åt 
varsitt håll, med spiralfjädrar

HDSE1
HDSE2

Metallkapslad tätning med två tätningsläppar vända åt 
samma håll, med spiralfjädrar

HS4
HS5

Metallkapslad tätning helt i gummi med spiralfjäder i SKF 
fjäderlåsspår (HS5 har också en SKF inkapslad fjäder)
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Viktigt att tänka på

Tabell 2

Materialvarianter för SKF tätningsläppar

Efterbeteckning Material i tätningsläpp Exempel på beteckning
   

R, RG Nitrilgummi (NBR) CR 15X35X7 CRW1 R
H Hydrerat nitrilgummi (HNBR)

(SKF Duratemp)
CR 420X470X20 HDS3 H

D Karboxylerat nitrilgummi (XNBR) (SKF Duralip) CR 240X280X16 HDS2 D
V Fluorgummi (FKM) (SKF Duralife)1) CR 640X680X20 HDL V
T Polytetrafluoretylen (PTFE) CR 70X90X10 RD10 T

1) Viktig säkerhetsinformation om fluorelastomerer finns på sida 142.

Tabell 1b forts.

Radialtätningar för tunga industriapplikationer

Tätningstyp Beskrivning
utan extra tätningsläpp med extra tätningsläpp  

HS6
HS7
HS8

Delad tätning helt i gummi med spiralfjäder i SKF 
fjäderlåsspår (HS7 och HS8 har också en SKF inkapslad 
fjäder)

HSF1
HSF2
HSF3

HSF4 Delad vävförstärkt tätning med spiralfjäder

HSF5
HSF6
HSF7
HSF9

HSF8 Odelad vävförstärkt tätning med spiralfjäder

SBF Tätning med metallinlägg och spiralfjäder

R01-P
R01-R

R02-P
R02-R

Tätning med ytterdiameter i gummi, med spiralfjäder

R01-AF
R01-AS

Tätning med ytterdiameter i gummi, med spiralfjäder
l
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Montering av tätningar

tätningens ytterdiameter som möjligt. Därför 
 rekommenderar SKF att en monteringshylsa 
 används tillsammans med en mekanisk eller 
 hydraulisk press (eller hammare).

VARNING: Se till att tätningsläppen är vänd åt 
rätt håll vid monteringen († fig. 1). När tät-
ningen i första hand är till för att förhindra föro-
reningar från att komma in, ska tätningsläppen 
vändas utåt mot föroreningarna. När tätningen i 
första hand är till för att förhindra att smörjmedel 
läcker ut, ska tätningsläppen vändas inåt mot 
smörjmedlet. 

Följande föreslagna monteringsmetoder beror 
på inbyggnaden och tätningens placering:

• Täta baksidan till sätet mot en ansats eller 
en hållarring – använd en monteringshylsa 
(† fig. 2). 

• Vid ett visst avstånd i en öppning – använd 
en monteringshylsa med stopp för att placera 
tätningen rätt († fig. 3). 

• Jäms med lagerhushålets vägg – använd SKF 
verktygssats för lagermontering († fig. 4). 
Täck i annat fall tätningen med en trä- eller 
plastskiva och slå tätningen på plats med 
 lätta slag († fig. 5).

Om lämpliga monteringsverktyg inte finns till 
hands för stora tätningar, rekommenderar SKF 
att en träklots († fig. 6) eller en metallskiva 
används. När alternativa verktyg används, arbeta 
jämnt runt tätningens omkrets så att den inte 
blir snedställd eller skev. Om tätningen ska 

SKF verktygssats för 
lagermontering

SKF verktygssats för lagermontering kan använ-
das för att montera radialtätningar med ytter-
diameter upp till 120 mm. Satsen består av: 

• 3 slaghylsor för att fördela kraften jämnt, 
märkta med bokstäverna A, B och C

• 36 slagringar, märkta med en bokstav för 
motsvarande slaghylsa samt ringens inner- 
och ytterdiameter, t.ex. B 25/52

• en dubbelsidig, studsfri hammare. 

Förberedelser vid montering

Gör följande för att åstadkomma en tillförlitlig 
tätning och få bästa resultat:

• Kontrollera att måtten hos den valda tätningen 
överensstämmer med axeldiametern och 
 lagerhusets hål.

• Kontrollera att den valda tätningen tål de media 
samt temperatur och varvtal som gäller under 
drift.

• Kontrollera att tätningen inte är skadad, t.ex. 
har märken, repor eller skåror. Använd aldrig 
en skadad tätning. 

• Rengör tätningen försiktigt om den är smutsig. 
Använd varm tvållösning (inte över 30 °C) och 
låt tätningen torka i rumstemperatur.

• Fasa av och runda hörnet i lagerhusets hål för 
att förhindra skador på tätningens ytteryta. 

• Hålet i lagerhuset och den motgående ytan 
på axeln ska uppfylla de krav som SKF anger 
för mått- och formnoggrannhet, ytfinhet och 
hårdhet.

• Alla kanter på axeln som tätningsläppen ska 
passera över måste fasas av eller rundas.

• Smörj in tätningen med ett tunt lager av det 
smörjmedel som ska användas i inbyggnaden. 
Tätningsläppar av PTFE ska inte försmörjas 
utom om de används i inbyggnader som går 
torra.

Montering av radialtätning 
i lagerhus
Vid montering av en radialtätning i ett lagerhus-
hål ska installationskraften anbringas så nära 

Fig. 1
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SKF verktygssats för lagermontering

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Montering av tätningar

monteras bakom lagerhusets vägg kan man 
 använda ett trästycke († fig. 7, sida 147).

Vid montering av tätning i lagerhusets hål:

• Se till att tätningen och monteringsverktyget 
inte lutar († fig. 8). De ska vara vinkelräta 
mot lagerhuset. 

• Se till att verktygets ytterdiameter motsvarar 
eller vid behov är större än tätningens ytter-
diameter, annars finns risk för att tätningen 
böjs eller deformeras († fig. 9). 

• Använd aldrig en dorn († fig. 10). 
• Slå alltid försiktigt på monteringsverktyget 

med en hammare.
• Slå aldrig direkt på tätningen med någon 

form av hammare († fig. 11). 

VARNING: Använd tätningsmedel sparsamt 
(för att förhindra kontakt med tätningsläppen, 
den motgående ytan och lagret).

Fig. 11

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Montering av radialtätning i lagerhus

Montering av tätningar med extra 
tätningsläpp

Vid montering av tvåläppstätningar eller tätningar 
med en frikterande extra tätningsläpp, fyll mel-
lanrummet mellan primärläppen och den extra 
läppen med lämpligt fett († fig. 12). Detta gäller 
inte tätningar av silikongummi eller tätningar 
med hydrodynamiska läppar.

Montering av tätningar helt i gummi 

Tätningar helt i gummi kan monteras för hand. 
Inga speciella monteringsverktyg krävs. Efter 
montering måste dock tätningen klämmas fast 
axiellt i lagerhusets hål med ett lock som håller 
kvar tätningen († fig. 13).

Fig. 12

Fig. 13
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Montering av tätningar

Montering av radialtätning 
över axel
Vid montering av tätning över en axel rekom-
menderar SKF följande:

• Täck alla spår, kilspår, hål, splines, gängor 
och andra vassa kanter med ett tunnväggigt 
(< 0,5 mm) skydd († fig. 14). 

• Använd en hylsa om skuldran hos en axel 
med ansatser inte är avfasad eller rundad 
(† fig. 15).

Ytterytorna hos skydd och hylsor ska smörjas 
in med samma smörjmedel som tätningen och 
den motgående ytan. Ytterytan och instyrnings-
fasen hos monteringsverktyget får inte ha grader 
eller vassa kanter.

Radialtätningar av PTFE ska alltid monteras 
med skydd eller hylsa.

Om lagerhuset eller maskinen ska målas efter 
att tätningarna har monterats, måste tätningarna 
skyddas från målarfärg. Kartongskivor 
(† fig. 16) kan användas.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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Montering av radialtätning över axel

Byte av radialtätning

VARNING: När en radialtätning har avlägsnats 
från en inbyggnad får den aldrig användas igen. 

Om tätningens motgående yta visar några tecken 
på förslitning eller skada måste den repareras. 
Det finns flera olika sätt att göra detta 
(† fig. 17):

• Arbeta om den motgående ytan på axeln. 
Detta kräver att axeln avlägsnas.

• Byt ut ringen som fungerade som motgående 
yta (a).

• Montera SKF SPEEDI-SLEEVE (för axeldia-
metrar ≤ 203 mm) (b) eller en slithylsa med 
stor diameter (LDSLV) (för axeldiametrar 
> 203 mm).

• Montera en distansring i lagerhusets hål mellan 
husets skuldra och tätningen (c).

• Tryck in den nya tätningen till ett annat djup i 
lagerhusets hål (d).

Tätningsläppen ska alltid, när så krävs, förskjutas 
mot den sida av mediet som ska tätas (c).

När en ersättningstätning väljs ska den ha 
samma utförande och material som original-
tätningen. Om man är osäker, använd en tätning 
av högre kvalitet för att vara säker på att den 
kan klara driftsförhållandena. 

Om en tätning i samma utförande inte finns 
i samma  bredd som originaltätningen, går det 
att använda en något  smalare tätning. En något 
bredare tätning kan också användas som ersätt-
ning om lagerhusets hål är tillräckligt djupt.

Fig. 17

a

b

c

d
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Montering av tätningar

Reparation av sliten axel med 
SKF slithylsa 

Montering av SKF SPEEDI-SLEEVE 

SKF SPEEDI-SLEEVE slithylsor är ett snabbt, 
enkelt och billigt sätt att reparera slitspåren från 
en tätning på axeln. Dessa hylsor, som gör att 
man inte behöver ta isär en maskin för att skicka 
axeln på reparation, kan minska kostnaderna 
för reparation och stilleståndstid avsevärt. En 
annan fördel med SKF SPEEDI-SLEEVE slithylsor 
är att materialet bara är 0,28 mm tjockt.

Även om monteringen är enkel ska den göras 
noggrant för att bästa resultat ska uppnås 
(† fig. 18).

1 Rengör tätningens motgående yta på axeln. 
Ta bort eventuella grader och ojämnheter (a) 
och se till att hylsan inte monteras över kil-
spår, hål, splines eller liknande.

2 Mät diametern på axeln där hylsan kommer 
att placeras. Välj ett axelparti fritt från slitage. 
Mät på tre ställen och räkna ut medelvärdet 
(för att säkerställa att axeln ligger inom 
 rekommenderade specifikationer). Om 
medel diametern ligger inom området för en 
given hylsstorlek är hylsans presspassning 
tillräcklig för att hindra den från att glida 
utan att något fästmedel behövs.

3 Bestäm var hylsan ska placeras för att täcka 
slitspåren från den tidigare tätningen. Mät ut 
den exakta placeringen eller gör en markering 
direkt på ytan. Hylsan ska placeras över det 
slitna partiet, inte bara längst in  eller jäms 
med axeländan.

4 Ytliga slitspår behöver inte fyllas igen. Alter-
nativt kan ett tunt lager av ett icke-härdande 
tätningsmedel läggas på på hylsans inner-
diameter. Torka bort tätningsmedel som 
hamnar på axeln eller hylsans ytterdiameter.

5 Om axeln har djupa repor ska dessa fyllas 
igen med fyllmedel av metallepoxy i pulver-
form. Montera hylsan innan fyllmedlet har 
härdat, så att hylsan kan stryka bort över-
flödigt fyllmedel. Torka bort eventuellt fyll-
medel från hylsans ytterdiameter.

VARNING: Använd aldrig värme för att 
 montera SKF SPEEDI-SLEEVE! 

6 Oftast kan flänsen vara kvar, men i inbygg-
nader där flänsen kan komma i kontakt med 
andra komponenter ska den tas bort. Om 
den behöver avlägsnas ska den skäras upp 
på ett ställe, vinkelrätt mot ytterdiametern. 
Hylsan skjuts på på axeln med flänsändan 
först. Placera sedan monteringsverktyget 
över hylsan (b).

7 Slå lätt på mitten av monteringsverktyget 
tills hylsan täcker den slitna ytan. Om 
 monteringsverktyget är för kort kan en rör-
bit med rak och gradfri ända (c)  användas. 
Kontrollera att innerdiametern hos röret är 
densamma som på monteringsverktyget. 
Var försiktig så att hylsans precisionsslipade 
ytterdiameter inte repas.

8 SKF SPEEDI-SLEEVE ska alltid monteras  
så att hylsans ytterkant har fullt stöd av  
axeln runt hela diametern. Det förhindrar  
att den vassa kanten skadar tätningen vid 
monteringen.

9 Om flänsen skars av för att tas bort, ska en 
plattång användas för att gripa tag i den och 
hålla den från tätningsytan (d) och vrida den 
till en spiral. Var försiktig så att inte hylsändan 
lyfts upp från axeln, eftersom den då kan 
lämna en sågtandad kant. Borttagning av 
flänsen måste utföras med stor försiktighet 
så att inte ytterdiametern på hylsan skadas.

10 Kontrollera ännu en gång när hylsan är 
monterad att det inte finns grader kvar 
som kan skada tätningen.

11 Smörj hylsan med samma smörjmedel som 
används i inbyggnaden innan tätningen 
monteras.

12 Fortsätt med att montera tätningen.
13 Montera den nya tätningen genom att följa 

anvisningarna ovan eller sätt tillbaka änd-
locket som medföljer den nya tätningen (e).

Montering av slithylsa med stor diameter

SKF slithylsor med stor diameter (LDSV) är 
 utformade för varmmontering. Hylsan måste 
värmas jämnt till ungefär 180 °C med lämplig 
utrustning, t.ex. SKF induktionsvärmare, innan 
den monteras på axeln.

OBS: Värm inte hylsan till mer än 200 °C.
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Reparation av sliten axel med SKF slithylsa

Hylsan ska monteras omedelbart efter upp-
värmningen eftersom den snabbt svalnar av 
och då kan fastna på axeln innan den sitter i rätt 
läge. Om hylsan behöver flyttas, se till att inte 
ytterdiametern eller instyrningsfasen skadas.

Fig. 18

a

b

d

e

c
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Montering av tätningar

Montering av stor, delad 
tätning helt i gummi
Vid montering av en delad tätning helt i gummi 
i serie HS6, HS7 och HS8 eller en delad vävför-
stärkt tätning i serie HSF1, HSF2, HSF3 och 
HSF4, ska dessa anvisningar följas († fig. 19). 

1 I förekommande fall, för in fjädern i fjäderlås-
spåret och förskjut fjäderskarven så att den 
inte kommer mitt för tätningsfogen. 

2 Smörj in tätningsläpparna och den mot-
gående ytan med ett tunt lager smörjmedel 
(a). Använd samma smörjmedel som används 
för att smörja inbyggnaden.

3 Kontrollera att tätningsläppen är vänd åt rätt 
håll (b).

4 Sätt ihop spiralfjäderns ändar:
 – För fjädrar med gängad anslutning (c1), 
vilket gäller för serie HSF1, HSF2, HSF3 
och HSF4:  
För samman fjäderändarna. Sätt i ena änden 
i den andra och och skruva på plats. 

 – För fjädrar med anslutning med krok och 
ögla (c2), vilket gäller för serie HS6 och de 
flesta tätningar i serie HS8:  
För samman fjäderändarna och för in 
 kroken i öglan. Sträck inte fjädern för 
mycket, eftersom det kan försämra 
 tätningens prestanda.

 – För fjädrar med stiftanslutning (c3), vilket 
gäller för tätningar i serie HS7:  
För samman tätningsändarna. Tryck sedan 
in styrstiftet i den andra änden av fjädern. 
Sträck inte fjädern för mycket, eftersom 
det kan försämra tätningens prestanda.

5 Placera tätningsfogen så att den är i läge 
klockan 12 på axeln och pressa in tätningen 
vid fogen in i lagerhusets hål (d).

6 Pressa sedan resten av tätningen på plats 
med början i lägena klockan 3 och klockan 9 (e), 
och sluta samtidigt i lägena klockan 6 och 
klockan 12. För axeldiametrar på 1 200 mm 
och större kan det underlätta att fixera 
 tätningen i lägena klockan 12, 3, 6 och 9 
 innan de resterande delarna av tätningen 
fixeras.

VARNING: Sätt aldrig i bara ena änden av 
tätningen och linda resten av tätningen runt 
axeln. Tätningen kommer då att sträckas, vilket 
gör det svårt, eller till och med omöjligt, att 
montera den i lagerhuset.

7 Pressa in tätningen i lagerhusets hål med 
hjälp av ett litet trästycke tills den kommer 
i kontakt med husets botten (e).

8 Kontrollera tätningen, särskilt vid fogen.
9 Montera ändlocket (f och g). Dra åt fäst-

skruvarna jämnt tills ändlocket ligger an mot 
 husets framsida.
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Montering av stor, delad tätning helt i gummi

Fig. 19
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Montering av tätningar

Montering av tätningsbrickor

Tätningsbrickor – med eller utan flockad bricka 
(† fig. 20a) – ska alltid vändas som visas i 
fig. 21a så att den pumpande effekten är vänd 
från lagret. Om distansbrickor († fig. 20b) ska 
användas för att underlätta eftersmörjning 
måste en distansbricka monteras intill inner-
ringen och den andra intill ytterringen 
(† fig. 21b).

1 Fyll utrymmet mellan de båda brickorna med 
ett vattenavvisande och rostskyddande 
smörjmedel, t.ex. SKF LGMT 2.

2 Smörj hålet och brickornas ytterytor med ett 
tunt lager fett.

3 Placera brickorna i startläget. Se till att sidan 
på husbrickan ligger an mot lagrets ytterring 
(† fig. 21b).

4 Pressa in brickorna i lagerhusets hål och på 
axeln samtidigt med hjälp av en dorn som 
 ligger an mot båda brickorna († fig. 22).  
Se till att brickorna inte blir skeva.

5 Om flera uppsättningar brickor ska monteras 
intill varandra, ska först den ena uppsättningen 
monteras innan nästa monteras. 

Fig. 22

Fig. 20

a b

Fig. 21

a b
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5

Montering av tätningsbrickor

Montering av V-ringstätning

V-ringstätningar († fig. 23) är elastiska och 
kan sträckas över andra komponenter vilket gör 
monteringen enkel († fig. 24). När många  
V-ringstätningar av samma storlek ska monteras, 
kan enkla monteringsverktyg († fig. 25) tas 
fram för att pressa in tätningen till ett bestämt 
djup.

Var noga vid montering av en V-ringstätning 
att den har jämn passning runt axeln och att 
bredden, från den motgående ytan till baksidan 
av V-ringen, ligger inom toleranserna.

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25
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