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Förord 

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete, på 15 HP, som är utfört hos Indexator 

Rototilt Systems AB på teknikavdelningen. Arbetet har genomförts under perioden mars-maj 

2014 och är avslutningen på min högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik vid Umeå 

Universitet. Arbetet har varit väldigt intressant och lärorikt under denna tid. 

Jag vill tacka de personer som jag har kommit i kontakt med på Indexator Rototilt som alltid 

har ställt upp och hjälpt till att svara på de frågor som jag har haft. Ett extra stort tack vill jag 

rikta till mina företagshandledare Niklas Bjuhr och Morgan Karlsson, men också till Julia 

Forsberg på Indexator Rotator Systems som har varit till stor hjälp under mitt examensarbete. 

Jag vill även tacka min universitetshandledare Peter Björk. 
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Sammanfattning 

Indexator Rototilt Systems erbjuder tiltrotatorer och systemlösningar för anläggningsmaskiner 

till sina kunder. Tiltrotatorerna kan oftast ses på grävmaskiner. Dessa är placerade mellan 

grävmaskinens grävarm och skopa. I tiltrotatorn sitter det en viktig komponent, kallad svivel. 

Sviveln gör att tiltrotatorn kan roteras obehindrat runt den egna axeln samtidigt som en 

kontinuerligt hydraulisk förbindelse upprättahålls mellan redskapet och hydraulsystemet. 

Svivelns främsta uppgift i tiltrotatorn är att försörja redskapsfästets låscylinder med 

hydraulolja samt i förekommande fall uttag för diverse hydrauliska redskap som är kopplade 

under tiltrotatorn. 

Detta arbete har utförts för att ta fram en modell som tar hänsyn till de parametrar som är 

viktiga för en svivel, för utvecklingsstöd vid framtagning av svivlar. Arbetet har utförts 

genom att samla in och sammanställa information om hur svivlarnas ingående komponenter 

fungerar rent teoretiskt. Detta till hjälp av erfarna personer inom Indexator AB och 

tätningsleverantörer. Utifrån modellerna har problemet med att inte ha någon standardiserad 

testmetod lösts. Med CAD-programmet Solidworks 2010 har en testrigg konstruerats för att 

kunna verifiera bland annat de tätningar som erhålls ur modellerna och svivlarnas egenskaper. 

Denna informationsinsamling resulterade i mycket information om svivlarna och deras 

egenskaper. Informationen spaltades upp i en generell modell och en tätningsmodell. En 

verklighetstrogen testmetod har även tagits fram för att kunna testa svivlar och deras 

egenskaper.  

Avslutningsvis diskuteras hur dessa utvecklingsunderlag fungerar, tankar och funderingar 

kring dessa och hur man ska ta vara på dem. Samt vad som kommer att krävas utav Indexator 

Rototilt Systems om de ska fortsätta att utveckla dessa modeller, testmetoden och testriggen. 
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Abstract 

Indexator Rototilt Systems offers tiltrotators and system solutions for facility machines to 

their customers. The tiltrotator can usually be seen on excavators. The tiltrotator are located 

between the excavator’s dipper and the implement. In the tiltrotator, a very important 

component is located, a swivel. This swivel allows the tiltrotator to freely rotate around its 

own axis while a continuous hydraulic connection is maintained between the device and the 

hydraulic system. Its task in the tiltrotator is to supply the attachment lock cylinder with 

hydraulic fluid and, in existently cases, outlets for various hydraulic tools which are linked 

under the tiltrotators. 

This degree project has been performed to develop a model that takes account to the 

parameters that are important for a swivel and development aid in the productions of swivels. 

The work has been performed by collecting and collating information on how the swivels 

components work theoretically. This with help from experienced people in Indexator AB and 

seal suppliers. Based on the models have the problem of having no standardized test method 

has been resolved. With the CAD program, SolidWorks 2010, has a test rig been designed to 

verify the models and test method. 

This information collection resulted in a lot of information about the swivels and their 

properties. The information was dividing in to a general model and a seal model. A realistic 

test method has been developed to test swivels and their properties.  

Finally, I will bring up and discuss how these developments basis works, thoughts and ideas 

about these and how to seize them. And what will be required of Indexator Rototilt Systems if 

they should continue to develop these models, test method and test rig. 
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Beteckningar 

 Indexator Rotator Systems AB – Systerbolaget till Indexator Rototilt Systems som 

ingår i Indexator Group. Tillverkar hydrauliska rotatorer som används inom 

skogsbruket, styckegodshantering och materialhantering. 

 

 Compression set – Permanenta deformationen som är kvar efter det att kraften är 

borttagen. 

 

 Shore – Mätskala för hårdhetsmätning av plast och gummimaterial. 

 

 SKF – Är en av världens ledande lagertillverkare. Har ett brett teknik- och 

produktutbud till tillverkare och eftermarknadskunder inom alla större branscher. De 

tillverkar lager, lagerenheter, lagerhus, tätningar, ställdon, magnetsystem m.m. 

 

 TSS – Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av 

specialutvecklad polymerbaserade tätningslösningar för krävande miljöer såsom 

generell industri, personbilar och flyg.  

 

 Svivel - Komponent som har till uppgift att sammanlänka ledningar och kanaler 

mellan två eller flera rörliga delar, till exempel mellan redskap och hydraulsystem. 

 

 Tiltrotator – Indexator Rototilt Systems benämning på produkten Rototilt. 

 

 Frekvens – Fram och tillbaka rörelse på rotationen.
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1 Inledning 

Indexator är ett svenskt familjeföretag som grundades 1973 av Allan Jonsson. År 2012 

delades Indexator AB in i två bolag, Indexator Rototilt Systems och Indexator Rotator 

systems. Ägandet är fortfarande ytterst koncentrerat till familjen Jonsson via moderbolaget 

Indexator Group AB. Båda dessa teknikbolag ligger i Vindeln, ca 50 kilometer nordväst om 

Umeå, där både huvudkontor och tillverkningen är. Idag är Indexator en världsledande 

tillverkare av rotatorer och tiltrotatorer. Försäljning sker till mer än 40 marknader över hela 

världen. Indexator arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och månar om att skapa en miljö där 

alla trivs och har möjlighet att utvecklas. Indexator Rototilt Systems erbjuder tiltrotatorer och 

systemlösningar för anläggningsmaskiner på en internationell marknad. Genom ständig 

utveckling möter de kundernas höga krav på funktion och totalekonomi. 

 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete har utförts för att ta fram en modell som utvecklingsstöd vid framtagning av 

svivlar hos Indexator Rototilt Systems. Genom att samla in och sammanställa information om 

hur svivlarnas ingående komponenter fungerar rent teoretiskt, har en modell tagits fram. För 

att lösa problemet med att inte ha någon riktigt testrigg eller standardiserad testmetod har 

utföraren av arbetet tagit fram detta. 

 

1.2 Syfte 

Indexators strävan att vara bäst i världen inom deras område och för att utveckla deras 

träffsäkerhet i produktutvecklingsprojekten behövs en underlagsmodell samt testmetod för 

framtida utveckling av svivlar. För att verifiera modellen och testmetoden behövs även en 

flexibel testrigg. 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna är att tätningsföretagen som kontaktas under arbetet gång är leverantörer av 

tätningar till dagens svivlar. Material och arbetsförhållanden på svivlarna begränsas genom att 

bara utgå ifrån det som används idag. Detta för att begränsa utbudet av tätningar och 

informationen för att ställa upp en meningsfull modell av svivelparametrarna. Ekonomiskt 

hänsynstagande, materialval eller hänsynstagande på detaljerade komponenter har inte gjorts 

på konstruktionen av testriggen. 

 

2 Mål 

2.1 Övergripande mål 

Detta arbete ska hjälpa Indexator att i framtiden kunna ta fram och utveckla svivlar baserade 

på en modell. Svivlarnas egenskaper och modellen ska kunna verifieras med en fastställd 

testmetod i tester med en testrigg i labbmiljö. Målet är också att stärka kompetensen kring 

produktutvecklingsprocessen inom hydrauliska svivlar. 

 

2.2 Delmål 

 Skapa en modell som tar hänsyn till de parametrar som är viktiga för en svivel. 

 Utforma en testmetod som praktiskt kan verifiera denna modell och samtidigt 

efterlikna den praktiska driften av sviveln. 

 Ta fram en konstruktion av en testrigg. 
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3 Teori 

3.1 Rototilt  

Rototilt, Figur 1, är en hydraulisk driven redskapsbärare avsett för grävmaskiner och 

grävlastare. Den är monterad mellan maskinens grävarm och redskapet, normalt grävskopan. 

Rototilten som Indexator har tagit fram har konstruerats så att verktyget kan roteras 360 

grader och tiltas ±40 grader från sitt neutralläge. Under Rototilten finns möjligheten att 

montera olika redskap som till exempel skopa, multigrip, soteringsgrip, grävskopa, pallgafflar 

m.m. Maskinen blir med Rototilten mycket mer flexibel och kan utföra fler arbetsuppgifter på 

ett effektivt sätt. Rototilten finns idag i två olika utföranden, advance line och classic line. Det 

finns olika storleksklasser under dessa två utföranden. Det som skiljer dessa åt är att advance 

line har fler tillval, som fler säkerhetslösningar, fler extra funktioner, högflödessvivel o.s.v. 
[I1] 

Figur 1 – Rototilt (Advance Line) 
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3.2 Svivel 

Svivel är benämningen på en komponent som har till uppgift att sammanlänka ledningar och 

kanaler mellan två eller flera rörliga delar, exempelvis redskap och hydraulsystem. En 

hydraulisk svivel är uppbyggd med ett centrum, ett hus, kanaler, o-ringar samt tätningar, 

Figur 2. Den har en roterbar centrumgenomföring, med ett stationärt inlopp och ett roterande 

utlopp, för hydraulik. Sviveln sitter monterad i centrum av tiltrotatorn, Figur 3 och är 

tillverkad för att klara stora temperaturförändringar och tryckskillnader i flertalet olika 

förhållanden och miljöer. Beroende på hur den är konstruerad kan den ha flera olika 

anslutningar och kanaler.
 [I2]

 Dess uppgift i tiltrotatorn är att försörja redskapsfästets 

låscylinder med hydraulolja samt i förekommande fall uttag för diverse hydrauliska redskap 

som är kopplade under tiltrotatorn. Dessa svivlar började tillverkas på Indexator i början av 

1980-talet och den praktiska erfarenheten är stor kring hur en bra svivel ska tillverkas. Det 

mest komplexa området i en svivel är avtätningen mellan de roterande ytorna. 
[M6]

 
 

Figur 2 – Komplett svivel. 
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Figur 3 – Snittad rotorhus med svivel till tiltrotatorn. 

 

Faktorer som påverkar en svivel i uppbyggnad och drift, för att klara temperatur- och 

tryckförändringar, i olika påfrestande miljöer är bland annat ytfinheten, materialet och 

härdningen på motstående yta som tätningen glider emot.
 [I2]

 Inbyggnaden av tätningarna och 

installationsmåtten har en stor påverkan på om sviveln ska fungera eller inte.
[M4],[M5]
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3.2.1 Ytfinhet 

När det kommer till ytfinhet finns det tre stycken grundläggande parametrar: 

 P-profil: Övergripande profil (primär profil) 

 W-profil: Vågighetsprofil 

 R-profil: Ytjämnhetsprofil. Är en reviderad tolkning av P-profilen. Tar bort de 

långvågiga komponenterna ur P-profilen för att få R-profilen. Är den mest 

intressanta profil i detta sammanhang. 

 

R-profil parametrarna som används mest: 

Ra – Profilens genomsnittliga ytjämnhet 

Ett genomsnittligt värde för alla avvikelser från en rak linje inom en utvärderingslängd, utan 

att ta hänsyn till den vertikala riktningen. Detta medför att det är omöjligt att med hjälp av 

ett Ra-värde bestämma om avvikelserna är toppar eller dalar. Ra påverkas inte nämnbart av 

enskilda avvikelser, vilket innebär att det finns en risk att missa en stor topp eller repa. 

 

Rz – Maximal profilhöjd (Medelvärde) 

Profilens max höjd är medelvärdet från de enskilda profilhöjderna, mätt mellan den högsta 

toppen och största daldjupet inom referenslängderna som har ingått i utvärderingslängden. 

Normalt finns det fem referenslängder men beroende på mätutrustningen kan antalet variera. 

Det Rz-värde som uppvisar den högsta avvikelsen på referenslängden kallas Rz max eller R max. 

 

Rt – Total profilhöjd 

Summan av den högsta profiltoppen och den största profildalen inom utvärderingslängden. Rt 

– värdet (som inte kombineras med Rz eller Ra) är ett av de striktaste krav som ställs på R-

profilen. 
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Rp – Maximal topphöjd (Medelvärde) 

Maximala profiltopphöjden är medelvärdet av de största enskilda profiltopphöjderna som har 

uppmätts inom referenslängden. En kombination mellan ytjämnhetsparametrarna Rp och Rz 

ger viktig information om ytegenskaperna. 

 

Rmr – Materialandel (Abbot-Firestonekurvan) 

För att ta fram ett föremåls användbarhet genom mätning, mäts ytans materialandel. Rmr anges 

i procent. Utvärderingen av materialandelen är en enkel metod för att ange ytdefektsnivån på 

materialet. Kan även kallas materialets bärighet.
[I3]

 

 

För att få en uppfattning om hur R-profilerna ser ut i sitt sammanhang finns bilder i Bilaga 1. 

 

Ra-värden kan vara för trubbiga som ytkrav eftersom de tillåter för stora variationer. Om det 

är en svarvad yta med svarvränder som skall uppnås, ska ett Rz-värde istället specificeras där 

detta medges. Om ytan är exempelvis körd med ett slitet skär faller den utanför tolerans. 

Hänsyn ska också tas till att en värmebehandling alltid ”försämrar” ytan efter till exempel en 

svarvning. Det som händer är att ytan ”reser” sig lite. Det är en viktig ståndpunkt att 

kontrollera både före och efter svarvning (bearbetning) vilken förändring det resulterar i. 

Detta kan underlätta för den som utför bearbetningen som kan lägga sig på rätt nivå innan 

värmebehandling om det finns avvikelser. 
[M1]

 

 

3.2.2 Material 

Att ta hänsyn till vad som gäller materialval i kombination med värmebehandling är att olika 

skärförbättrande egenskaper exempelvis bly, svavel (m-tillägg i b.la. stål) kan reagera med 

värmebehandlingen. Vilket mycket enkelt förklarat resulterar i hårda korn på ytan. Detta gör 

att tätningen nöts fortare än vanligt och sviveln börjar läcka, vilket kan medföra att fler 

reklamationer sker. Vid val av material bör värmebehandlaren involveras då de har bra 

information om sina härdningsmetoder i förhållande till ingående halter av ämnen i 

material.
[M1]
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3.2.3 Härdning 

Vid en värmebehandling ska hänsyn till temperaturen tas. Överstiger den materialets 

normalisering/avspänningsglödgning kan det resultera i att spänningar frigörs, vilket orsakar 

formfel och ett oönskat resultat. Toleranser för formförändring borde finnas med utan att till 

exempel spalter för tätningar överskrids (spel mellan axel och hus).
 [M1]

 Fördelen med att 

använda härdade material är att rotationshastigheten kan öka, trycket kan ökas med högre 

flöden, materialet tål värme mycket bättre, den får bättre motstånd mot slitage vilket ökar 

livslängden. Om härdningen helt skulle undvikas på materialet, skulle materialet börja nötas i 

förtid. Detta resulterar i att det börjar lossna partiklar och gör att sviveltätningen får 

avsevärdare mycket kortare livslängd. 
[M2]

 

Nitrokarburering är en ythärdningsmetod som är lämplig att använda på ståldetaljer som 

ställer krav på ökad slitstyrka och utmattningshållfasthet samt låg friktion. Metoden kan 

användas på alla ståltyper men hårdheten och djupet varierar med legeringshalten i materialet. 

Låglegerat stål resulterar i en mjuk men djup föreningszon medan ett höglegerat stål ger en 

hård och tunn föreningszon. 
[I4]

 

Om nitrokarburering väljs som härdningsmetod finns det ett flertal olika handelsnamn, bland 

annat tenifer, nitemper, deganit men även Corr-i-dur. Inom samma värmebehandlingstyp finns 

det variationer. Corr-i-dur har exempelvis en variant som heter Corr-i-dur P (P = plasma) som 

avser till att bränna bort lite av de toppar som reser sig efter en värmebehandling. Men också 

för att förbättra korrosionsbeständigheten, vilket kan vara nödvändigt för ett acceptabelt 

resultat för ytan. Det kan vara en fördel att utvärdera vilken härdningsmetod som lämpar och 

lönar sig bäst eftersom dessa extra steg fördyrar tillverkningen. 
[M1] 

 

3.2.4 Inbyggnad och installationsmått 

Inbyggnaden för tätningen i en svivel kan antingen vara utvändig eller invändig. Den 

utvändiga tätningen sitter monterad på svivelns centrum medan den invändigt monterade 

tätningen sitter monterad på svivelhuset. Skillnaden är att den utvändiga tätningens spår har 

en enklare tillverkning samt är det lättare att kontrollmäta. Medan den invändiga tätningen gör 

att det blir lättare att montera tätningen och det går att ha många tycksatta kanaler utan att det 

medför några större problem. 
[M2]
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3.3 Tribologi 

Ordet tribologi betyder gnida och kommer ifrån grekiska verbet tribos. Det är en vetenskaplig 

gren som handlar om vad som händer när två kroppar rör sig i förhållande till varandra under 

mekanisk kontakt. Det är flera faktorer som inverkar, bland annat materialet och 

ytbehandlingen. Men även ytstrukturen, ytjämnheten, kontaktytornas geometriska form, 

belastningsstorlek och karaktären på belastningen, som kan vara, exempelvis, antingen 

konstant eller varierande. Fler faktorer som inverkar är vilken typ av rörelse det är, roterande 

eller fram och tillbaka rörelse, rörelsehastighet, samt smörjning och omgivande kemisk miljö. 

Sammansättningen i detta fall gör att bara i vissa speciella fall går det att använda sig av 

teoretiska modeller för att få mätbara resultat på de tribologiska egenskaperna. Därför är 

laboratorieresultat och praktisk erfarenhet av största vikt när det kommer till de tribologiska 

egenskaperna i olika komponenter. 

 

När det kommer till det ekonomiska har tribologin en stor betydelse. Detta kan exempelvis 

hänföras till: 

 Friktionsförluster resulterar i en ökad energiförbrukning. 

 Nötning 

 Reparationer 

 Förkortade livslängder 

 Service 

 Övervakning 

 Driftstörningar 

 Kostnader för smörjmedel 

Referens 
[I5]
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3.4 Tätningar  

Idag finns det en riklig tillgång av olika tätningar på marknaden, både fasta och rörliga. 

Tätningarna kan ytterligare delas in i kategorier som o-ringar, radialtätningar, 

glidhylstätningar, axialtätningar, statiska tätningar o.s.v. 
[I6]

 Det finns både enkelverkande 

tätningar och dubbelverkande tätningar. Skillnaden mellan dessa är att den enkelverkande inte 

tål lika högt tryck och det behövs ett annat spår för installation vilket medför större 

tillverkningskostnader. Den enkelverkande kan också bara trycksättas ifrån ena sidan och har 

andra krav för motgående yta. Den dubbelverkande behöver däremot inte ett komplicerat spår 

för att monteras, de tål betydligt högre tryck och kan trycksättas ifrån båda sidor vilket gör att 

den är den mest optimala typ av tätning för en svivel.
[M2] 

Tätningarna som används till svivlarna på Indexator Rototilt Systems är o-ringar 

(smutstätning) och glidhylstätningar (rotationstätningar). För att en glidhylstätning, Figur 4, 

ska kunna täta exempelvis mellan två kanaler måste den ha ett stöd i form av en o-ring 

(stödring). I tabell, Bilaga 2, har det tagits fram vanliga material på både o-ringar och 

glidhylstätningar och deras egenskaper. Vid närmre granskning av denna tabell ges 

informationen om att de flesta av tätningarna har bra beständighet mot värme, nötning och 

olika vätskor vilket är viktigt för en tätning i en hydraulisk svivel. 

Figur 4 – Rotationstätning. 
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Det som styr vilken typ av tätning som ska användas är beroende på inbyggnadsmåtten på 

sviveln, rekommendationer på ytfinheten, toleranser och radier. Men även hur tätningen ska 

monteras, om den måste töjas eller om det finns skarpa kanter som kan skada den. Av stor 

vikt är också vilka arbetsförhållanden tätningen ska arbeta i. Det som påverkar är bland annat 

temperaturspannet, hur högt tryck tätningen ska arbeta i, media typ samt hastigheten och 

frekvensen på rotationen.
[I7]

  

Beroende på trycket finns det olika hårdheter på tätningarna att välja mellan. Hårdhet är ett 

mått för material, i detta fall tätningar, som beskriver hur stor kraft som behövs för att 

deformera ett material. Det finns olika shore-skalor vid mätning av hårdhet som till exempel 

Shore OOO, Shore A, Shore D o.s.v. Skalorna går ifrån mjukt (Shore OOO) till hårt (Shore 

D). Dessa är i sin tur indelad mellan 0
○ 

Shore, det mjukaste, till 100
○
 Shore som är det 

hårdaste på skalan. Om arbetstrycket stiger behövs det ett hårdare material då ett mjukare 

material extraherar i spalten mellan huset och axeln. Skillnaden är att ett hårdare material har 

sämre elasticitet, sämre egenskaper vid lägre tryck, detta eftersom följsamheten i materialet 

minskar vid ökad hårdhet. Den har också en viss tendens till större sättning, s.k. compression 

set. Lägre hårdhet ger större yttoleranser. Det tillkommer också faktorer som temperatur, tätat 

medium, ytfinhet på motstående yta m.m. som gör att hårheten på tätningen måste bestämmas 

från fall till fall.
[M5]
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4 Genomförande 

4.1 Projektplan 

Innan arbetets början togs en projektplan fram för att specificera arbetet som skulle göras. I 

projektplanen togs syftet med arbetet fram, till vilken nytta arbetet hade för företaget, vad som 

skulle uppnås med arbetet, en tidsplan, hur arbetet skulle gå tillväga samt en 

kravspecifikation. Allt detta gjordes i samarbete med handledarna på Indexator Rototilt 

Systems. Detta för att få en överskådlig bild för alla inblandade om vad arbetet rörde för något 

och omfattningen för att klara tidsramen på totalt 8 veckor innan den preliminära rapporten. 

  

4.1.1 Kravspecifikation 

 Den modell som tas fram skall kunna användas som ett konstruktionsstöd vid 

framtagning av hydrauliska svivlar. Modellen skall vidare i möjligaste mån 

vara generell. Om en generell metod inte kan fastställas skall den modell som 

tas fram i första hand inriktas mot Indexators befintliga svivellösningar.  

 

 Den testmetod som tas fram för verifiering skall otvetydigt knyta an till den 

modell som upparbetats i fas 1. Fokus skall ligga på att verifiera såväl 

tätningarnas som övriga komponenters egenskaper under ”driftsmässiga” 

förhållanden. 

 

 Testriggen skall förutom att möta ovanstående krav ha en flexibilitet som 

medger storleksvariation hos de olika svivlar som ska testas.  

 

4.2 Material för genomförandet 

Material som har används för att kunna genomföra metoden har varit datorprogrammen 

Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Visio samt har Indexator Rototilts egna 

konstruktions och tillverkningsunderlag, via deras intranät, används för att samla ihop 

information om deras svivlar. För att rita upp testriggen användes CAD-programmet 

Solidworks 2010. 
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4.3 Utvecklingsmodell 

För att utforma denna modell togs underlag först fram genom att spalta upp Rototilt Systems 

svivlar som de idag använder sig av, för att få en överblick över hur de är uppbyggda. 

Rubrikerna som sammanställdes i underlaget var toleranser, ytfinhet, tätningar, 

härdningstyper m.fl. Genom vissa parametrar, som material på motgående yta (ytan som 

tätningen glider mot) och tätningsleverantörer, kunde en avgränsning ske för att inte arbetet 

skulle bli allt för omfattande. Litteratur söktes på internet och kommunikation med 

handledarna hölls kontinuerligt.  

Genom handledarna togs det kontakt med Indexator Rotator Systems där det gjordes två 

intervjuer. Den ena med Krister Jonsson som har jobbat på Indexator AB i 25 år och har 

många års erfarenheter på konstruktionssidan av bland annat rotatorer. Den andra personen i 

fråga var Julia Forsberg, Konstruktör på Rotator, som jobbat mycket med parametrarna kring 

rotatorer och tätningar. Dessa två har framfört viktig bakgrundsinformation till parametrarna 

för modellen men också för uppbyggnaden av den. 

För att få fram mer information om vilka parametrar som är viktiga för en svivels 

uppbyggnad, med inriktning mot tätningsdelen, kontaktades två tätningsföretag. Dessa två var 

Trelleborg Sealing Solution, där kontaktpersonen har varit Pär Utterström och SKF, där 

kontaktpersonen har varit Anders Jönsson. Med dessa har regelbunden kontakt upprättats för 

att få ett nära sammarbete. Genom att framföra vilka arbetsförhållanden som gäller för 

tiltrotatorernas svivlar har de kommit med information om hur sviveln måste vara uppbyggd 

för att kunna använda en viss standardtätning.  

Under arbetets gång sammanställdes parametrarna och uppdaterades i ett flödesschema som 

gjordes i ett Word-dokument, Bilaga 3. När faktainsamlingen var klar och tidsramen för 

framtagningen av modellen började närma sig sitt slut gjordes en slutlig sammanställning, i 

två olika flödesscheman, på all information som hade tagits fram. För att göra den slutliga 

sammanställningen användes programmet Microsoft Visio. En redovisning gjordes för att visa 

handledarna hur modellerna fungerar men också för att verifiera om de skulle fungera för 

dagens tätningar.  
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4.4 Utformning av testmetod 

Det första som gjordes var att ta fram frågeställningar för utformningen av testmetoden. 

 Vad ska testas? 

 Hur ska testmetoden gå till? 

 Vad ska tänkas på när en testmetod ställs upp? 

 Vilka arbetsförhållanden ska det vara? 

 Ska en standard testmetod tas fram? 

För att ta fram en testmetod var utgångspunkten den generella modellen som tagits fram 

tidigare i fas ett av arbetet. Detta för att verifiera de olika parametrarna i modellen, men också 

för att följa de kravspecifikationer som har tagits fram i början av arbetet. Det andra som 

gjordes var att spalta upp de mest intressanta parametrarna ur modellen som kunde vara viktig 

att testa och verifiera. Ett flödesschema ritades upp på ett papper för att få en överblick över 

det hela.  

Informationen som kom fram under intervjuerna som gjordes var att styrning av hastigheten 

på rotationen borde kunna ske på ett smidigt sätt. Fast än tätningsdimensionerna varierar ska 

periferihastigheten vara den samma, detta för att få jämförbara resultat mellan testen. Det kan 

resultera i att en viss tätning har snurrats längre än en annan, vilket kan ha stor betydelse för 

resultatet.
[M1]

 Istället för att ha samma rotation fram och tillbaka lades ett förslag om ett 

rotationsschema som gör att den vrider sviveln olika långt vid varje vridning, vilket skulle bli 

mer likt verkligheten. Detta förslag togs positivt emot från båda personerna som intervjuades. 

Det som skulle vara bra är om det finns ett grundtryck. I dagsläget trycksätts svivlarna med 

pulsar, det vill säga först helt trycklöst och sen ett maxtryck. Det skulle vara mer 

verklighetstroget om testningen kunde ske exempelvis från ett visst grundtryck upp till max 

tryck och inte hela vägen ner till noll. 
[M3] 

 

4.4.1 Intervjuer testmetod 

En intervju gjordes med Johnny Näslund som är ansvarig provtekniker på Rototilt Systems. 

Detta för att höra vad han hade att säga om hur uppläggningen av testmetoden skulle göras på 

bästa sätt, vad som ska tänkas på och för att få lite idéer att bolla med. I intervjun togs det upp 

hur svivlarna testades i dagsläget för att få en grund att stå på för vidareutveckling.  
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För att få lite spridning och en bredare informationsinsamling inför sammanställningen 

kontaktades Julia Forsberg på Rotator Systems då hon också har erfarenhet av testmetoder. 

Efter intervjuerna och utvärdering av modellen ställdes testmetoden upp i ett flödesschema i 

Microsoft Word. 

 

4.5 Konstruktion av testrigg 

För att konstruera upp testriggen studerades först testmetoden för att se vad som var tvunget 

att vara med i konstruktionen för att kunna verifiera testmetoden.  Det som har kommit fram i 

utformningen av testmetoden är att det som huvudsaken ska verifieras i modellen är 

tätningarnas egenskaper gentemot svivelns egenskaper samt efterlikna den praktiska driften 

av en svivel. När en testmetod ställs upp är det en fördel att den ska efterlikna den verkliga 

driften av en svivel. Vilket också gäller konstruktionen av testriggen, men även för att kunna 

genomföra tester i labbmiljö. Utförandet i labbmiljöer ska göra att vissa parametrar går att öka 

i testmetoden jämfört med vad som är rekommenderat i den verkliga driften.  

 

En kravspecifikation ställdes upp för att få en överblick om vad som var tvunget att vara med. 

 Testriggen ska vara flexibel.  

 Ska kunna verifiera testmetoden. 

 Enkel konstruktion. 

 Ska köras i labb-miljö. 

 Lätt att övervaka testriggen medan körning. 

Det andra som gjordes var att skissa på olika lösningar av testriggen. Detta för att ha lite 

valmöjligheter vid uppritningen i CAD. Tre olika handritade skisser kom fram som förslag. 

Efter lite funderande och utvärdering valdes den skiss som matchade bäst utifrån 

kravspecifikationen. Testriggen ritades upp i Solidworks. Aspekter som kostnader, 

materialuppbyggnad, givare och hydraulikkomponenters verkan är inte medtagna i 

beräkningarna. 
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5 Resultat 

5.1 Utvecklingsmodell 

Arbetet resulterade i två stycken modeller. En generell modell, Bilaga 4, som kan användas 

vid framtagning av nya svivlar där tips och råd erhålls om vad som är värt att tänka på vid 

konstruktion av en hydraulisk svivel. Den andra tätningsmodellen, Bilaga 5, kan användas för 

att identifiera standardtätningar. Modellen kan användas när en ny konstruktion av en svivel 

tagits fram eller om det behövs tas fram standardtätningar till befintliga svivlar. 

 

5.2 Utformning av testmetod 

I figuren, Figur 7, ses resultatet av hur testmetoden ställts upp.  

Figur 7 – Flödesschema för testmetod 

Testmetoden som tagits fram ska vara en standard metod som utförs på alla svivlar för att 

kunna jämföra resultaten på testerna med varandra. För att dokumentera informationen som 

framkommer under testmetoden har ett testprotokoll tagits fram, se bilaga 6. 
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5.3 Konstruktion av testrigg 

Resultatet av arbetet med idén kring hur en framtida testrigg för hydruliska svivlar kan se ut. 

Testriggen har tagits fram i form av en 3D-modell i CAD-programmet Solidworks. Delar av 

konstruktionen kommer att redovisas med kommentarer om vad som är tänkt med dem. 

En översiktsbild på den slutgiltiga konstruktionen syns i figur 8 med samtliga komponenter. 

Detta rum, som testriggen är monterad i, ska efterlikna labbmiljö. Den har tagits fram för att 

kunna förvara alla delar till de olika svivlarna som behövs vid testningen samt verktyg, extra 

slangar, mätutrustning m.m. Via touchskärmen ska möjligheten finnas att styra saker som 

bland annat temperatur, hastigheter, rotationsscheman, tryck och antalet cykler. 

Touchskärmen ska även klara av att visa testprotokollet som tagits fram för testmetoden, detta 

för att enklast möjligast kunna föra in data i protokollet, spara, göra ändringar m.m. För att det 

ska se rent och snyggt ut ska hydraulslangar, hydraulikpumpar, styrsystem för tryck, rotation, 

reglering av cylindrar och avrinningsbunke kunna placeras innanför skåpdörrarna under 

testriggen, inne i labbrummet. Den böjda skyddsskärmen som sitter ovanför testriggen ska 

skydda för att inte hydraulolja eventuellt ska sprutas runt hela rummet om det skulle bli ett 

värre läckage. Den är även löstagbar när t.ex. sviveln ska bytas.   

Figur 8 – Översikt labb rum 
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Testriggen 

Figur 9 – Delar till testriggen 

1. Universalplatta för medbringare.  2. Medbringare för svivel. 

3. Ställbara och låsbara cylindrar med gängtapp.  4. Svivel. 

5. Undrefäste för svivel.    6. Universalplatta för undre svivelfäste.  

7. Rotorhus från en tiltrotator. 

 

Testriggen fungerar genom att på rotorhuset (7) sitter det en universalplatta (6) för det undre 

svivelfästet. På den universalplattan monteras det undre fästet för sviveln (5). I det fästet sätts 

sviveln fast (4). Höjden ljusteras in med hjälp av de ställbara cylindrarna (3). På cylindrarnas 

gängtappar sätts en universalplatta för medbringaren (1) fast. Medbringaren (2) för den 

specifika sviveln sätts fast i universalplattan (1) samtidigt justeras svivelns centrum att den 

passar i medbringarens hål. 
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Figur 10 – Komplett testrigg 
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6 Diskussion 

Det jag tyckte var svårt när det kommer till att ta fram en modell som tar hänsyn till viktiga 

parametrar för en svivel var att det inte fanns allt för mycket information om svivlar och deras 

egenskaper. Det som har stor betydelse i detta fall är att ha praktiskt erfarenhet och 

laboratorieresultat som stöd vid arbeten med svivlar eftersom de är komplexa och olika. Där 

av har jag haft stor nytta av Julia Forsberg på Indexator Rotator systems eftersom hon har 

jobbat väldigt mycket med deras rotatorer, vilket är någorlunda lik en svivel i uppbyggnad. 

Hon har bidragit till en stor del av bakgrundsinformationen som jag kände att jag saknade för 

att kunna förklara den generella modellen bättre.  

Jag valde att begränsa antalet tätningsleverantörer till två stycken för att inte arbetet med 

modellerna ska bli allt för omfattande. Tätningsleverantörerna var TSS och SKF. De har 

bidragit med information om vad som krävs av en svivel för att standardtätningarna ska kunna 

passa, vilket har varit nyttigt för tätningsmodellen. Detta har gjort att jag i princip har gått från 

att inte veta något till att ha en stadig grund av information att stå på när det gäller svivlar och 

dess egenskaper. 

Den generella modellen har jag tagit fram som ett hjälpmedel, alternativt underlag, i 

utvecklingen av svivlar. Modellen ska ge information om hur tankegångarna ska gå när 

konstruktion av nya svivlar sker, vid till exempel materialval, härdning, ytfinhet o.s.v. 

Tätningsmodellen är för att kunna identifiera tätningar som kan användas när en ny svivel har 

konstruerats eller om en gammal svivels tätningar ska bytas ut. Detta för att spara tid och 

pengar genom att slippa höra av sig till tätningsleverantören som måste sitta och leta fram en 

tätning som passar just den specifika sviveln. Denna modell ska göra att bara en beställning 

ska behöva skickas på tätningarna som ska användas. Båda modellerna ska vara till grund för 

utvecklingsarbetet av svivlar.  

I den generella modellen hade jag tänkt att informationen som kommer fram vid testningen av 

de olika parametrarna fylls i, detta för att delvis sprida kunskaperna vidare till nya 

medarbetare men också kunna standardisera arbetets gång genom informationen som kommer 

fram. I tätningsmodellen hade jag tänkt att de ska kunna fylla i värden som har kommit fram 

vid testning av de olika tätningarna.  
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Det ska finnas en möjlighet, anser jag, till att kunna lägga in nya standardtätningar som är 

verifierade via testmetoden, ta bort tätningar som inte är aktuella, kontakta och lägga till fler 

tätningsföretag. Detta ska vara företag som har tätningar som är intressanta för Indexator 

Rototilt Systems för att få bredare valmöjligheter. Jag anser också att Indexator Rototilt 

Systems ska försöka få en bredd på materialfronten, att få reda på vilka fler material som man 

skulle kunna använda sig av som en motgående yta för tätningen istället för dagens material.  

Jag anser att verifieringen av tätningsmodellen ska ske genom att handledarna beställer den 

tätning som stämde bäst överrens med en av svivlarnas egenskaper. När tätningen har 

levererats ska den testköras i sviveln för att se om standardtätningen fungerar i denna svivel. 

En utredning borde då utföras för att se om det är mer värt att satsa på standardtätningen eller 

gå tillbaka till den redan befintliga. Om verifieringen lyckas kan det leda till att tätningen i 

den nuvarande sviveln byts ut och möjligheten ges att sätta in den standardiserade tätningen 

istället för den speciellt framtagna tätningen. Vilket kan resultera i sparade kostnader för 

Indexator Rototilt Systems om standardtätningar kan börja användas istället för 

specialtätningar. 

Underhållet av modellerna ska ske kontinuerligt eftersom det kommer nya revolutionerande 

saker inom b.la. tätningsbranschen och ytbehandlings-/härdnings-branschen som kan vara 

viktigt för utvecklingsarbetet. På grund av detta skulle Rototilt Systems behöva utse en 

ansvarig inom detta, då det är ett viktigt område att betrakta för att bibehålla svivlarna 

utvecklingsmässigt i framkanten. Det jag tror skulle kunna hända om inte detta utförs är att 

viktiga utvecklingsmöjligheter går förlorad och risken kan bli att Rototilt Systems hamnar 

efter andra stora tillverkare i utvecklingen. Det kan också uppkomma problem med saker 

runtomkring sviveln, som skulle kunnat undvikas med hjälp av fortsatt utveckling av dessa 

modeller.  

Testmetoden som jag har tagit fram utifrån intervjuerna, egna antaganden och idéer tycker jag 

efterliknar den verkliga driften väldigt bra. Temperaturintervallet känns reellt då den normala 

temperaturen inte har någon större betydelse för svivel utan det är kylan som troligen har en 

större påverkan på sviveln. Jag har utgått ifrån det svenska klimatet då jag tog fram denna 

siffra. Den har inte satts allt för högt för att antingen tomgångs-körs grävaren en lång stund 

innan den ska köras, detta för att få upp temperaturen på hydrauloljan, eller så körs den inte 

alls vid dessa temperaturer (-40
○
).  
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När jag tog fram maxtrycket ville jag att det skulle vara lite i överkant eftersom företagen som 

använder tiltrotatorer inte alltid följer de anvisningar som finns på maxtrycket. Men också för 

att köra svivlarna lite hårdare för att se om de verkligen håller. Jag anser att ett grundtryck när 

tester körs alltid är bra att ha. Oftast i drift finns det ett tryck genom sviveln eftersom 

maskinen är igång och redskapsfästets låscylinder ska hela tiden försörjas med hydraulolja. 

Vilket gör att ett grundtryck ger bättre intryck av en verklig drift men också för att verifiera 

om tätningen tätar vid lägre tryck. 

När det kom till rotation av sviveln var hastigheten redan klar, för det som är valt är max 

hastighet på tiltrotatorerna. Gällande frekvensen på rotationen tycker jag att ett 

rotationsschema skulle vara bra att ta fram. Detta för att få många olika rotationer, för att 

efterlikna den verkliga driften hos sviveln. Tätningarna ska vägas både före och efter testet, 

detta för att se vart och vilken tätning som eventuellt nöts mest under testtiden eftersom 

tätningarna har en sådan stor betydelse i en svivel. Det är viktigt att se om tätningarna klarar 

påfrestningen i sviveln och om det är rätt tätning för sviveln. Detta kan sammankopplas till 

tätningsmodellen och kan vara viktigt för exempelvis reklamationer som kommer tillbaka. Ser 

man vart problemet ligger finns det möjlighet att åtgärda det, vilket kan vara en fördel för 

produktutveckligsidan där de får titta närmare på vart problemet sitter och åtgärda det.  

Det som känns lite osäkert är antalet cykler eftersom siffran bara är framtagen på ett ungefär. 

Men två olika värden har tagits fram, det större värdet för testning utav svivelns livslängd och 

det mindre värdet för att testa om svivlarna fungerar som de ska och för att verifiera modellen. 

Om man ska ta fram antalet cykler mer exakt skulle Rototilt Systems ha satt mätutrustning på 

en maskin som går regelbundet under ett år med en tiltrotator för att se ungefär hur många 

cykler som den körs. Vilket kan läggas fram som en rekommendation till Rototilt systems. Jag 

har delat upp kallkörningen och den vanliga temperaturkörningen i två delar eftersom att 

grävmaskinen inte körs lika ofta med tiltrotator på vintern på grund av tjälen i backen. 

Kallkörningen har fått en tredjedels mindre cykler jämtemot det normala, det är en siffra som 

jag själv har kommit fram till genom egna antaganden. 
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En sak som har fått positiv respons från provansvarige, Johnny Näslund, är testprotokollet 

som jag har tagit fram. Ett tag efter jag hade börjat med testmetoden satt jag och funderade på 

varför tester skulle utföras för att sedan tas muntligt. Sådant glöms bort väldigt fort och något 

vettigare borde kunna tas fram för att förenkla hanteringen av viktig information som 

uppkommer vid sviveltester. Någonstans där uppkom idén till ett testprotokoll. Denna 

dokumentation är bra för framtida tester av svivlar. Möjligheten ges att kunna gå tillbaka till 

ett visst test och kolla vad som var aktuellt då, avvikelser, vad resultatet blev, använda 

tätningar o.s.v. Detta för att inte allt ansvar ska ligga på att den som testar svivlarna ska 

komma ihåg alla tester som görs. Protokollen är också bra den dagen någon annan tar över 

ansvaret för testningen av svivlar.  

Testriggen som tagits fram för att verifiera testmetoden och testa svivlarna blev jag väldigt 

nöjd med. Det hade varit intressant, om det funnits resurser, att bygga upp en sådan testrigg 

och se hur bra den skulle verifiera testmetoden. Rent teoretiskt ser jag inga större problem 

med att få det att fungera. Det finns aspekter som jag inte har tagit med i beräkningarna som 

eventuellt kan sätta käppar i hjulet. Vilket kan vara material, hydraulikkomponenter och 

styrningar för de olika komponenterna. Val av material, ekonomiska aspekter, 

hydraulikkomponenter har jag som sagt inte tagit med i beräkningarna på grund av tiden som 

arbetet kräver.  

Labbet ritade jag upp eftersom det är tänkt att testningen ska utföras i labbmiljö. Fördelen 

med ett sådant labbrum är att den klarar av att ha alla verktyg och olika universalplattor som 

behövs vid testning av olika svivlar. Detta kan spara tid i jämförelse om testriggen är på 

öppen plats då utföraren av testningen måste springa runt och leta verktyg som försvunnit 

därifrån. Rummet är tänkt för att kunna göra tester i kyla, att den med hjälp av ett kylaggregat 

kyler ner rummet till den temperatur som sviveln ska testas i. Även ur ett säkerhetsperspektiv 

är det bra att testriggen är skild ifrån övrig omgivning om det skulle hända något under testet.  

Universalplattor togs fram för både infästning av medbringare och för det undre fästet för 

sviveln. Detta för att det ska bli enkelt att ha olika mindre plattor (medbringare och 

fästplattor) vilket gör att det blir lättare att byta och hantera dessa. Ställbara cylindrar ska 

användas för att det ska bli enkelt via skärmen att ställa in dem beroende på storleken på 

sviveln som ska testas.  
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För att få rotation på sviveln, samt en enklare och mer verklighetstrogen testrigg, ansåg jag att 

ett rotorhus som vänts uppochned skulle kunna användas. Där redskapsfästet sitter fast på 

tiltrotatorn sätts universalplattan fast för undre svivelfästet. Detta rotorhus är hydraulikstyrt 

med en motor som snurrar runt en snäckväxel. Testriggen som jag har tagit fram ska till 

största delen fungera som en universal testrigg. Där testning, av Rototilt Systems nuvarande 

och framtida svivlar, ska kunna ske. Finns det en testrigg som fungerar åt alla svivlar spar det 

mycket tid och pengar vilket jag anser kan löna sig i längden. 

När det kommer till delmålen med detta arbete tycker jag att dessa är uppfyllda. Jag har tagit 

fram en modell som tar hänsyn till vilka parametrar som är viktiga för en svivel. Men jag har 

även tagit fram en modell som tar hänsyn till tätningarnas data vilket gör att det går att 

kombinera dessa två modeller när konstruktion av nya svivlar ska ske. En testmetod som ska 

verifiera dessa två modeller har även tagits fram. Testmetoden anser jag skulle kunna verifiera 

en praktisk drift av en svivel. Det sista delmålet tycker jag också är uppfylld då jag har tagit 

fram en konstruktion av en testrigg, detta för att verifiera testmetoden som tagits fram men 

även för att testa svivelns egenskaper utifrån modellen.  

Det övergripande målet är svårt att se nu om det fått någon effekt men mina handledare och 

andra på teknikavdelningen verkar positivt inställda på det arbete som jag utfört och detta 

bådar gott inför framtiden. Jag tror att mitt arbete med svivlarna kan ge en bra grund för 

Indexator Rototilt Systems att stå på i vidare utveckling av svivlarna. 
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7 Slutsats 

Den slutsats som jag kan dra av hela detta arbete är att det inte finns ett komplett facit för hur 

man ska gå tillväga för att ta fram information om de komplexa svivlarnas egenskaper utan 

det som har stor betydelse i detta fall är att ha praktiskt erfarenhet och laboratorieresultat som 

stöd vid arbeten med dessa. Som tidigare nämnts har Rototilt Systems mycket praktiskt 

erfarenhet men inte mycket teoretiskt. Det är där jag kommit in och lagt en grund för 

vidareutveckling vid jobb med svivlarna i laboratoriemiljö. 

 

8 Rekommendationer 

Rekommendationer som jag kommit fram till är att Indexator Rototilt Systems måste sätta en 

bas för utvecklingen om hur de vill gå tillväga när en ny svivel ska tas fram. Vad som måste 

göras vid tester av svivlarna, samt sätta upp en standardiserad testmetod. Det som 

rekommenderas att göra är att fortsätta att utvärdera båda modellerna som tagits fram. I den 

generella modellen ska det fortsättas att fylla i viktig information som har kommit fram om de 

olika parametrarna.  

I tätningsmodellen ska det fyllas i hur tätningarna står sig i verkligheten jämfört med 

tätningsleverantörernas rekommendationer, lägga in nya tätningar som testats och ta bort de 

som inte uppfyller de krav som ställs. Testmetoden borde kompletteras med en verklig siffra 

på antalet cykler som en svivel utsätts för. Detta skulle kunna göras genom att sätta 

mätutrustning på en maskin som går regelbundet under ett år med en tiltrotator för att se 

ungefär hur många cykler sviveln körs. När det gäller testriggen skulle Rototilt Systems fått 

ha en diskussion om hur deras universella testrigg ska se ut som de kan använda sig av i sitt 

fortsatta arbete med svivlarna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Ytstrukturer 
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Bilaga 2 - Tätningsegenskaper 

Material 

Beteckning 

Typ Material Egenskaper 

FKM O-ring Fluorkolfiber baserat 

gummi 

Goda kemiska egenskaper, utmärkt 

prestanda, speciellt i höga 

temperaturer och i olika medier.  

EPDM O-ring Eten-propen-dien 

gummi, M-klass 

Bred temperaturanvändning, Bra 

beständighet mot olika medier. God 

nötningsbeständighet.  

NBR O-ring Nitrilgummi Beständig mot oljor och bland 

annat bränslen, god 

nötningsbeständighet. Bred 

temperaturanvändning 

PA6 Stödring Perlon (Nylon6) Hög draghållfasthet, elastisk, hög 

motstånd mot nötning och 

kemikalier. Tål höga temperaturer 

POM Stödring Polyoximetylen Bred temperaturanvändning, låg 

friktion. 

PUR Glidhylstätning Polyuretan God värme- och 

nötningsbeständighet. 

TPU Glidhylstätning Termoplastiskt 

Polyuretan 

Elastisk, olje-, nötnings- och fett-

beständig, tål låga temperaturer 

PTFE Glidhylstätning Polytetrafluoreten Kemikaliebeständig, bred 

temperaturanvändning, låg 

friktionskoefficient, 

självsmörjande, åldras inte 
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Bilaga 3 – Parametrar svivlar 
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Bilaga 4 – Generell modell 
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Bilaga 5 – Tätningsmodell 
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Bilaga 6 – Testprotokoll 

 


