
SKF SPEEDI-SLEEVE
Det snabbaste och billigaste sättet  
att reparera slitna axlar



SKF SPEEDI-SLEEVE

En enkel idé med 
imponerande resultat

SKF SPEEDI-SLEEVE har tagits fram av SKF 
för att lösa problemet med slitna tätnings-
ytor på axeländar. För att utgöra en optimal 
tätningsyta för en radialtätning har denna 
tunnväggiga hylsa en högkvalitativ finish. 
Hylsan förs helt enkelt på plats över det slitna 
området och där blir den en tätningsyta som 
är lika bra som en ny axel, om inte bättre.

Detta innbär att demontering eller bear-
betning av axeln inte behövs och att dyr stille-
ståndstid minimeras. Eftersom tätningar i 
samma storlek som originalet kan användas 
blir det inte nödvändigt att leta efter andra 
tätningar eller hålla flera storlekar i förråd, 
vilket också resulterar i sparad tid.

Det krävs heller inga speciella verktyg  
eftersom monteringsverktyget levereras med 
hylsan. En hammare och en plattång är allt 
som behövs vid monteringen.

Storleksområde
Utbudet av standardstorlekar täcker axel-
diametrar från 11,91 till 203,33 mm (0,472 
till 8 tum). Vid tillräckligt stort antal kan stor-
lekar som inte är standard tillverkas. Varje 
hylsa, med metriska mått eller tummått, är 
utformad för att passa ett specifikt axelom-
råde, vanligtvis över och under den nomi-
nella axeldiametern. Detta tillåter en viss 
flexibilitet för att klara av variationer inom 
den aktuella axelstorleken.

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold  
vid krävande applikationer

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold är en förbättrad 
version av SKF SPEEDI-SLEEVE i standard-
utförandet, som har förbättrad hållbarhet 
mot nötande slitage. SKF SPEEDI-SLEEVE 
Gold, som är framtagen för användning i 
krävande miljöer, kan vara ett alternativ till 
kostsamma specialbehandlingar av axlarna. 
En tunn metallfilm applicerad på en bas av 
rostfritt stål ger guldfärg och ökar hållbarheten 
avsevärt. Ythårdheten blir cirka 2 300 Vickers1) 
eller 80 till 85 HRC. SKF SPEEDI-SLEEVE 
Gold är speciellt effektiv i miljöer där det 
finns nötande föroreningar, i synnerhet i 
kombination med en tätning tillverkad av 
SKFs fluorgummi LongLife. 

Monteringsproceduren är identisk med  
en vanlig SKF SPEEDI-SLEEVE och den ur-
sprungliga tätningsstorleken kan fortfarande 
användas.

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold – lika bra som en ny 
axel – om inte bättre.

Genomsnittlig motståndskraft mot slitage
Testningar som utförts under förhållande med 
mycket kraftig nötning visar hur den hårdare ytan 
hos SKF SPEEDI-SLEEVE Gold motstår slitage.

1) På grund av den tunna väggkonstruktionen hos SKF 
SPEEDI-SLEEVE, kan hårdheten bara mätas noggrant 
med hjälp av mycket specialiserade instrument och 
metoder.
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En ny tätningsyta på några  
få minuter

Även om monteringen är enkel ska den göras 
noggrant för att bästa resultat ska uppnås. 
Eftersom den tunnväggiga hylsan har en 
presspassning kan alla felaktigheter på axel-
ytan ge upphov till ett likadant mönster på 
hylsytan och då kommer tätningen att läcka. 
Därför måste monteringsytan på axeln ren-
göras noggrant, och alla grader och ojämn-
heter måste filas ned före monteringen. 
Djupa slitagespår, repor eller mycket ojämna 
ytor ska behandlas med lämpligt fyllmedel 
av metallepoxy i pulverform. Hylsan måste 
placeras på axeln innan fyllmedlet har härdat.

SKF SPEEDI-SLEEVE får inte monteras 
över kilspår, hål, bomförband eller gängor 
eftersom detta kommer att leda till att hylsan 
deformeras, vilket gör att tätningen inte får 
korrekt anligg mot sin nya tätningsyta när 
den roterar.

Observera dessutom att SKF SPEEDI-
SLEEVE aldrig får värmas upp vid monte-
ringen. Värmen kommer att få hylsan att  
expandera, men när den svalnar är det inte 
säkert att den återfår sin ursprungliga storlek, 
vilket resulterar i en lös passning på axeln.

Val av rätt storlek
För att bestämma lämplig hylsstorlek måste 
axeln först rengöras noggrant. Diametern 
hos en oskadad sektion på tätningsytan bör 
sedan mätas på minst tre olika plan. Det 
aritmetiska medeltalet av dessa mätningar 
bestämmer storleken på SKF SPEEDI-
SLEEVE. Om värdet ligger inom de tillåtna 
gränserna som visas i produkttabellen för 
axeldiameter d1, kommer SKF SPEEDI-
SLEEVE att ha en tillräckligt hård passning 
på axeln, så att inget fästmedel behövs. 

Typiska applikationer för  
SKF SPEEDI-SLEEVE

Frihjulskoppling i ett •	
transportörssystem
Pappersmaskiner•	
Motorer och pumpar•	
Stolpar i varmbandvalsverk•	
Utrustning för livsmedelsproduktion•	
Jordbrukssystem, blåsmaskiner etc.•	

Om det inte finns någon lämplig hylsa i 
produkttabellen måste axeln omarbetas till 
en passande storlek. Detta innebär också att 
en ny tätningsstorlek kommer att behövas. 
Om antalet är stort nog kan SKF tillhanda-
hålla en specialdimensionerad SKF SPEEDI-
SLEEVE eller annan slithylselösning.

Montering av  
SKF SPEEDI-SLEEVE
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Monteringsprocedur

Rengör tätningsytan på axeln. Fila ned 1. 
grader och ojämnheter och se till att 
hylsan inte monteras över kilspår, hål, 
bomförband, gängor eller liknande.
Mät diametern på axeln där hylsan 2. 
kommer att placeras. Välj ett parti utan 
slitage. Mät på tre ställen och räkna ut 
medelvärdet (för att säkerställa att axeln 
ligger inom rekommenderade specifika-
tioner). Om medeldiametern ligger inom 
området för en given hylsstorlek är 
hylsans presspassning tillräcklig för att 
hindra den från att glida eller slira, utan 
användning av något fästmedel.
Bestäm var hylsan ska placeras för att 3. 
täcka slitspåren från den tidigare tät-
ningen. 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.
Ytliga slitagespår behöver inte fyllas 4. 
igen. Alternativt kan ett tunt lager av ett 
icke-härdande tätningsmedel läggas på 
hylsans innerdiameter. Torka bort tät-
ningsmedel som sprider sig till axeln  
eller till hylsans ytterdiameter.
Om axeln har djupa repor (se anmärk-5. 
ning ovan) ska dessa fyllas igen med 
fyllmedel av metallepoxy i pulverform. 
Montera hylsan innan fyllmedlet har 
härdat, så att hylsan kan stryka bort 
överflödigt fyllmedel. Torka bort eventuellt 
fyllmedel från hylsans ytterdiameter.
Observera att värme aldrig får användas 6. 
vid montering av SKF SPEEDI-SLEEVE.
Om flänsen ska avlägsnas måste den 7. 
före monteringen skäras upp på ett 
ställe, från ytterdiametern in till bryt-
spåret. Hylsan skjuts på axeln med fläns-
ändan först. Placera sedan monterings-
verktyget över hylsan.
Hylsan drivs på axeln med lätta, centralt 8. 
anbringade slag på monteringsverktyget 
tills hylsan täcker den slitna ytan. Om 
monteringsverktyget är för kort kan en 
rörbit med rätvinklig och gradfri ända  
användas. Kontrollera att innerdiametern 
hos röret är densamma som på monte-
ringsverktyget. Var försiktig, så att hylsans 
precisionsslipade ytterdiameter inte 
repas.

SKF SPEEDI-SLEEVE ska alltid monte-9. 
ras så att hylsans ytterkant har fullt stöd 
av axeln runt hela diametern. Den får 
inte placeras utanför fasområdet efter-
som den vassa kanten då kan skära 
sönder tätningsläppen vid monteringen 
av tätningen.
Om flänsen skurits upp för att kunna tas 10. 
bort ska en plattång användas för att 
gripa tag i den och hålla den från tät-
ningsytan samt vrida den till en rulle. 
Var försiktig så att inte hylsändan lyfts 
upp från axeln och lämnar en ojämn 
kant. Borttagning av flänsen måste  
utföras med stor försiktighet så att inte 
ytterdiametern på hylsan skadas.
Kontrollera ännu en gång när hylsan är 11. 
monterad att det inte finns grader kvar 
som kan skada tätningen.
Smörj hylsan med samma smörjmedel 12. 
som används i applikationen innan  
tätningen monteras.
Fortsätt med tätningsmonteringen.13. 

Demontering av  
SKF SPEEDI-SLEEVE

SKF SPEEDI-SLEEVE kan demonteras  
genom att den värms upp med en elektrisk 
varmluftspistol. Hylsan expanderar då till-
räckligt så att den kan glida av axeln utan  
att orsaka skada. 

Alternativt kan hylsan tas bort på något 
av följande sätt, under det att försiktighet 
iakttas så att inte axelytan skadas.

Lätta på presspassningens spänning  •	
genom att kallhamra hela hylsans bredd 
med en liten hammare 
Använd en mejsel för att skära igenom •	
hylsan 
Använd en avbitartång och börja klippa i •	
närheten av eller vid flänsen och sam-
tidigt vrida på tången. 

Observera att SKF SPEEDI-SLEEVE inte kan 
återanvändas.

2  Rengör och mät diametern på den slitna 
axeln och markera det skadade området  
på axeln som hylsan ska täcka.

7  Sätt SKF SPEEDI-SLEEVE på axeln och 
placera sedan specialverktyget för montering 
över hylsan.

8  Hylsan drivs på axeln med lätta, centralt 
anbringade slag på monteringsverktyget tills 
hylsan täcker den markerade ytan. Ta bort 
monteringsverktyget.
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b1
B

b

D d1

rmax 3,18 mm

Axeldiameter Nominella mått Beteckning

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm mm   –

11,91 12,07 12,00 15,50 6,00 8,40 47,60 CR 99049

14,96 15,06 15,00 19,05 5,00 8,99 47,29 CR 99059

16,94 17,04 17,00 22,23 7,95 11,00 50,80 CR 99068

17,87 18,00 18,00 24,43 8,00 11,00 46,00 CR 99082

19,94 20,04 20,00 23,62 8,00 11,00 50,80 CR 99078

21,87 22,00 22,00 30,17 8,00 11,99 46,05 CR 99085

24,94 25,04 25,00 33,02 7,95 11,00 50,80 CR 99098
25,00 33,02 7,95 11,00 50,80 CR 99813 *

27,94 28,04 28,00 34,92 9,52 12,70 46,81 CR 99111

29,95 30,08 30,00 35,56 8,00 11,00 17,48 CR 99114

31,92 32,08 32,00 38,10 8,00 11,13 17,48 CR 99128

34,92 35,08 35,00 41,60 13,01 16,00 20,65 CR 99139
35,00 41,60 13,01 16,00 20,65 CR 99820 *

37,85 38,00 38,00 45,24 13,01 16,99 24,99 CR 99147

39,93 40,08 40,00 46,99 13,01 16,00 25,98 CR 99825 *
40,09 40,00 46,99 13,01 16,00 25,98 CR 99157

41,84 42,00 42,00 53,01 14,30 17,50 21,01 CR 99169

44,93 45,09 45,00 53,01 13,99 16,99 20,63 CR 99177
45,08 45,00 53,97 16,87 20,32 26,98 CR 99830 *

47,93 48,09 48,00 56,01 14,00 16,97 24,99 CR 99189

49,91 50,07 50,00 57,00 14,00 17,00 24,99 CR 99196

54,91 55,07 54,99 62,00 19,99 22,99 31,75 CR 99863 *
55,00 62,00 19,99 22,99 31,75 CR 99215

57,12 57,28 57,20 64,29 7,95 11,13 33,35 CR 99227

59,92 60,08 60,00 70,74 9,40 11,43 37,36 CR 99241

61,85 62,01 62,00 71,83 12,70 15,88 36,20 CR 99242

64,92 65,08 65,00 72,39 19,99 22,99 34,93 CR 99254

69,85 70,01 70,00 79,38 10,31 14,30 31,75 CR 99272

Axeldiameter Nominella mått Beteckning

d1 d1 D b1 b B1)

min max ±1,6 ±0,8 ±0,8

mm mm   –

69,92 70,08 70,00 79,38 19,99 24,00 31,75 CR 99276

74,93 75,09 75,00 83,13 15,09 17,53 27,51 CR 99289
75,00 83,95 22,00 26,01 33,35 CR 99875 *
75,00 83,95 22,00 26,01 33,35 CR 99294

75,94 76,10 76,00 85,09 20,65 25,40 32,54 CR 99299

79,81 80,01 80,00 89,92 19,05 22,50 34,93 CR 99313

79,91 80,08 80,00 89,99 21,01 24,00 34,93 CR 99315

84,76 85,02 85,00 93,98 21,01 24,99 35,00 CR 99333

84,88 85,02 85,00 93,98 21,01 24,99 35,00 CR 99872 *

89,91 90,07 90,00 101,60 18,03 23,01 46,05 CR 99351
90,00 101,60 23,01 27,99 44,45 CR 99354

94,92 95,08 95,00 102,24 21,01 24,00 45,72 CR 99369

99,95 100,11 100,00 109,55 20,65 25,40 52,07 CR 99393

104,90 105,10 105,00 113,54 19,99 23,19 35,00 CR 99413

109,91 110,11 110,00 124,99 12,93 16,51 31,75 CR 99435

114,89 115,09 115,00 127,00 20,65 23,83 31,75 CR 99452

119,89 120,09 120,00 129,79 19,99 24,99 32,00 CR 99473

124,89 125,09 125,00 137,16 26,01 32,00 36,53 CR 99492

124,90 125,10 125,00 137,16 10,00 14,00 36,53 CR 99490

129,80 130,00 130,00 139,52 19,05 23,83 30,00 CR 99494

134,80 135,00 135,00 145,67 20,50 25,40 31,75 CR 99533

139,90 140,11 140,00 151,00 20,50 25,40 31,75 CR 99552

149,75 150,00 150,00 159,00 26,01 30,00 32,51 CR 99595

154,75 155,00 155,00 167,01 26,01 30,00 32,99 CR 99606

159,74 160,00 160,00 171,45 25,40 31,75 34,93 CR 99630

179,75 180,01 180,00 190,50 32,99 38,00 44,50 CR 99721

199,87 200,13 200,00 212,73 34,52 38,10 44,45 CR 99787

1) Största möjliga avstånd mellan brytspåret och axeländan vid användning av monteringsverktyget som levereras med hylsan.
* Anger SKF SPEEDI-SLEEVE Gold 

Denna sida visar bara ett begränsat 
urval av produkter. Kontakta SKF för 
mer information om vilka storlekar som 
kan levereras.
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® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF.

© SKF-koncernen 2009.

Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs skriftliga 
medgivande i förväg. Uppgifterna i denna trycksak har kontrol-
lerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något 
ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en 
konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.
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Denna trycksak ersätter trycksak 1316 EN.

Tryckt i Sverige på miljövänligt papper.

skf.com


