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Sammanfattning
Detta examensarbete har som övergripande målsättning att ta fram det optimala
tätningssystemet mellan retarder och växellåda. Idag sitter det en tryckavlastning och
två radialtätningar som avskiljning mellan retarder och växellåda. Det har visat sig att
koksbildning kan uppstå mellan retarderaxel och tätningsläppar med i vissa fall läckage
som följd.
Vi har i detta arbete bland annat försökt förklara fenomenet koks, hur det bildas och
varför syns det just på tätningarna? Ett riggtest har utförts där vi visar hur friktion,
varvtal, växellådstemperatur och bromsande moment i retardern påverkar
temperaturer i tätningsmiljön. Faktorer som påverkar koksuppbyggnad redovisas
tillsammans med förslag på åtgärder som ger en mildrande tätningsmiljö. Materialet
PTFE som är standard i tätningarna idag tror vi fyller alla krav som kan ställas på
tätningsmaterialet.
Den slutliga rekommendationen är ett trepartssamarbete mellan Scania, ett oljebolag
och ett additivbolag där olika basoljor och additiv testas enligt ett flerfaktorförsök för
att identifiera vad som ger bäst resultat. På växellådssidan rekommenderar vi att man
säkerställer ett konstant oljeflöde till tätningen.
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Abstract
This thesis has the overall objective to develop the optimum sealing system between
the retarder and transmission. Today, there is a pressure-relief and two radial seals
separation between the retarder and transmission. It has been found that carbon
residue formation may occur between retarder axle and seal lips with, in some cases,
leakage as a result.
We have in this thesis tried to explain the phenomenon of carbon residue, how it is
formed and why it can be seen just on the seals? A rig test was conducted where we
show how friction, speed, transmission temperature and mitigation phases of the
retarder affects temperatures in the sealing environment. Factors affecting the coke
structure are reported, together with proposals for measures that provide a mitigating
seal environment. The material is PTFE, which is standard in the seals today; we
believe meets all requirements for the sealing material.
The final recommendation is a tripartite cooperation between Scania, a petroleum
company and an additive manufacturer where the different base oils and additive
tested as multi-factorial experiments to identify what gives the best results. On
transmission side we recommend to ensure a constant oil flow to the seal.
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Förord
Detta examensarbete är den avslutande delen i vår utbildning till civilingenjörer i
Maskinteknik. Under hösten 2008 utfördes detta på avdelningen för retarderutveckling
på Scania i Södertälje.
Vi vill passa på att tacka alla de personer som varit inblandade i detta projekt. Ett stort
tack riktas till Johnny Färm, Lennart Nylander och Mikael Sannelius för givande
diskussioner och stort stöd i arbetet. Tack också till Karl-Erik Rydberg, professor inom
Fluid och Mekanisk Systemteknik vid Linköpings universitet. Slutligen ett extra varmt
tack till våra handledare Martin Kwarnmark på Scania och Johan Ölvander vid
Linköpings universitet.
Södertälje, mars 2009
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Inledning

1 Inledning
Scania är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av
lastbilar och bussar samt industri- och marinmotorer. Scania är verksamt i stora delar
av världen med 35 000 anställda varav 2 400 arbetar inom forskning och utveckling.
Produktionsenheter finns i Europa och Sydamerika medan forskning och utveckling är
koncentrerad till Sverige.

1.1 Bakgrund
För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av
Scanias bussar och cirka hälften av Scanias lastbilar utrustade med en retarder. En
retarder är en hydrodynamisk tillsatsbroms som genom att slunga olja i ett
skovelsystem bromsar bilens kardanaxel. Bromsenergin omvandlas med hjälp av
friktion till värme som gör att oljan värms upp. Den uppvärmda oljan kyls i fordonets
ordinarie kylsystem.
Retardern är placerad på bakre delen av växellådan och sammankopplad med den,
men har sitt eget oljesystem. Det är radialtätningen runt retarderaxeln som håller
växellådans och retarderns oljor separerade. Vid ett för stort läckage i denna tätning
kan funktionen på retardern och växellådan försämras eller helt upphöra. Den miljö
tätningen är placerad i är väldigt påfrestande med tanke på temperaturer, fluider och
höga varvtal.

1.2 Uppgift
Uppgiften i detta examensarbete är att utreda vad som påverkar tätningens förmåga
att täta, undersöka vad det finns för alternativa tätningssystem och att dessutom
föreslå konstruktionsändringar, värdera dessa samt rekommendera en slutlig lösning.

1.3 Avgränsningar
Vi kKommer inte undersöka skillnader i de additivpaket som finns i olika oljor.
Additivpaket är tillsatser som läggs till en basolja för att skräddarsy den för specifika
endamål och av konkurrensskäl hålls exakta innehållsdeklarationer av additivpaketen
hemliga av tillverkarna. Visserligen har det en betydande effekt på resultatet av hur
smörjmedlet fungerar men det är inte behandlat i denna rapport.
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1.4 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att fram det optimala tätningssystemet mellan
Scanias retarder- och växellådsolja. Tätningssystemet ska förutom att hålla en lastbils
hela livslängd utan att behöva bytas ut även praktiskt gå att montera i serieproduktion.

1.5 Metod
Arbetet har följt en systematisk konstruktionsmetodik som lärts ut vid undervisningen
på Linköpings Universitet den är baserad på Hubkas procedur. Dessutom har
litteraturstudier samt besök och interjuver genomförts under arbetets gång.

1.6 Rapportens upplägg
Rapporten har följande upplägg.
Kapitel 1 Introduktion
Kapitel 2 Retarderns funktion
Hur fungerar Scanias retarder R2000
Kapitel 3 Teoridel
Avser att ge läsaren baskunskap inom områdena olja och tätningar
Kapitel 4 Funktionsanalys
Förklara vad problemet är och hur det uppstår, dessutom påvisa varför det
uppstår.
Kapitel 5 Koncept
Behandlar olika tätningsleverantörers tätningar för ändamålet och redogör för
framtagna lösningsförslag.
Kapitel 6 Resultat och rekommendation
Redogör för resultatet av examensarbetet.
Kapitel 7 Diskussion och vidare arbete
Kapitel 8 Referenser
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2 Retardens funktion
Kraftens väg vid en inbromsning går från bilens bakaxel via kardanaxel och en
uppväxling i växellådan till retardern. Retarderns rotor är konstant inkopplad till
retarderväxeln som i sin tur är mekaniskt inkopplad med kardanaxeln. Detta ger att så
fort bilen rör sig snurrar rotorn i retardern. Således om bilen backar backar även
retarderns rotor. Retarderväxelns utväxling är ca 3:1 vilket ger ett rotorvarvtal som är
ca tre gånger högre än kardanaxelns.
Retarderns bromsande delar består av en vid färd snurrande rotor och en alltid
stillastående stator. Vardera rotor och stator ser ut som en kluven torus (cirkelformad
tredimensionell med cirkulärt tvärsnitt) med ett antal små speciellt formade fack.
Rotor och stator sitter monterade mot varandra så att de tillsammans bildar en
torusliknande figur.

Figur 1 Stator och Rotor

Bromsmomentet uppstår genom att en matarpump pumpar in olja i utrymmet som
bildas mellan rotor och stator. Den olja som är mellan rotor och stator slungas med
hjälp av centrifugalkrafter ut till rotorns ytterdiameter och kommer över till statorns
ytterdiameter där den av farten åker in till statorns centrum för att återigen komma
över till rotorns innerdiameter för att slungas ut igen. Under denna omlänkning av olja
skapas både axiella och radiella krafter samt friktion, dessa skapar i sin tur ett
bromsande moment på rotor i förhållande till stator. Friktionen ger en uppvärmning av
13

Radialtätning till Retarder

oljan. Oljan kan bara ta upp en viss mängd värmeenergi innan den måste kylas av.
Avkylningen sker genom att oljan byts ut kontinuerligt genom ett antal dräneringshål i
statorns yttersida till värmeväxlaren som växlar över värme från den heta oljan till
bilens kylsystem.
Tack vare högt rotorvarvtal och höga periferihastigheter fås naturligt ett högt drivtryck
för oljan vilket gör att man kan tillåta ett högt tryckfall i värmeväxlaren. Ett högt
tryckfall i värmeväxlaren ger bra förutsättningar för att få en liten effekttät
värmeväxlare. Efter värmeväxlaren skickas samma olja in i rotorn igen. Ett kontinuerligt
utbyte av nyttjad olja sker genom ett medvetet läckage mellan rotor och stator,
påfyllning av systemet med olja från sumpen sker via matarpumpen.
För att reglera bromsmoment på rotorn kan man delfylla rotor och stator med luft, då
luft bara har en bråkdel av den densitet olja har så minskar det bromsande momentet
vid luftfyllning. Steglös reglering av det bromsande momentet fås genom att reglera
mängden luft i förhållande till olja i utrymmet mellan stator och rotor. Vid urkoppling
av retardern fyller man hela utrymmet mellan rotor och stator med luft.
Lastbilar och bussar har idag stora motorer med avgasrening och laddluftkylning som
genererar mycket värme, speciellt vid hård belastning. Vid liten eller ingen belastning
genereras mycket lite värme, således kan lastbilen i utförsbackar genom retardern
nyttja fordonets frontkylare till större grad. Största begränsningen med hela
retardersystemet är frontkylarens kapacitet. Retardern kan leverera mer effekt än vad
frontkylaren kan bli av med. Retarderns maximala prestanda regleras på tre sätt, första
är en begränsning i maximal effekt, det andra är en begränsning i maximalt moment
och det tredje är att fordonets frontkylsystem inte klarar att kyla bort effekten
fortvarigt.
Den olja som läcker ut mellan rotor och stator in till rotorhuset har högsta
temperaturen och högsta trycket. För att få ner trycket nyttjas en stillastående glidring
i brons med friktionsyta mot axeln. I glidringen finns ett antal smörjspår som ökar
oljeflödet genom friktionsytan, med ökat oljeflöde ges ökad kylning av glidytan. Efter
glidringen kommer oljan i det närmaste trycklös till ett dränerat utrymme mot
retardertätningens framsida. Mellan det lilla dränerade utrymmet och växellådan sitter
två radialtätningar, en på retarderns sida och en på växellådans sida, dessa tätningar
skiljer de olika oljorna åt och hindrar dem från att blanda sig.
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3 Teori
3.1 Olja
Ett smörjmedel kan ha många arbetsuppgifter och användningsområden.
Arbetsuppgifterna består bl.a. av att kyla, transportera värme, utföra mekaniskt arbete
i linjära energiomvandlare, minska friktion på alla möjliga sätt, bygga upp
hydrodynamisk film för att undvika nötande kontakt. Andra funktioner kan vara att
föra fram vissa reagerande ämnen (additiver) till utsatta ställen för att kunna bilda så
kallade offermetaller. Ett exempel på bildande av offermetall är en slutväxel med högt
kuggtryck, där bildas lokalt hög värme i kuggytorna, denna höga värme får vissa ämnen
i oljan att bilda bland annat järnsulfider mitt på slitytorna. Nästa gång kuggen kommer
tillbaka finns således ett skikt med metall som kan offras utan att nötning sker på
ordinarie kuggytor. En ytterligare egenskap är att transportera skadliga partiklar från
föroreningsställen till filtreringsanordning.
Man kan tycka att smörjolja har funnits i alla tider och att det alltid har fungerat,
smörjolja har haft en stor utveckling och är idag ett vetenskapsområde i sig.
Som smörjmedel kan de flesta fluider användas allt ifrån luft och vatten till
silikonbaserade syntetiska vätskor. Vi kommer till huvuddelen att behandla den
vanligaste typen av smörjmedel, en blandning som till huvuddelen består av
petroleumbaserad bas och resten kemiska tillsatser (additiver).
Smörjmedel delas in i fem grupper i stigande ordning på basoljekvalitet, vanligaste
klasserna är mineralolja, delsyntetisk och helsyntetisk motorolja. Dessa stämmer inte
helt men ändå delvis in i grupperingen. Observera att detta bara gäller basoljorna och
inte kvaliteten på den färdiga produkten. Varje färdig produkt är en individuellt
utprovad produkt bestående av en basolja och ett additivpaket.
Tillverkarna av petroleumbaserad basolja är ett fåtal stora oljebolag som erbjuder ett
fåtal olika sorters basolja, medan tillverkarna av additiver är ett flertal kemiföretag
som alla erbjuder många olika additivpaket till smörjoljetillverkare att blanda med
lämplig basolja för att få fram en lämplig smörjolja till ändamålet. Många
smörjoljetillverkare köper således in både basolja och ett färdigt additivpaket,
alternativt en kombination av additivpaket/egna tillsatser. De är således inga
oljetillverkare utan de blandar till oljan, paketerar och säljer den. Andra exempel är
företag som köper en helt färdig produkt och sätter sitt eget varumärke på.
För olika applikationer önskas olika tjocka oljor. Som bekant minskar en oljas viskositet
med ökad temperatur, speciellt är det problem när oljorna närmar sig så låga
temperaturer så att de inte längre är flytande. På samma sätt vill man inte att oljor ska
bli alltför tunna vid höga temperaturer. Oljetillverkarna jobbar hårt med att få en så
flat viskositetskurva som möjligt. För att kunna mäta hur bra oljan klarar olika
temperaturer har man infört en enhet som kallas viskositetsindex, hädanefter kallad
VI. VI är ett omvänt mått på hur viskositeten ändras med ökande temperatur. Ett högt
15
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VI-värde motsvarar en låg förändring i viskositet med ökad temperatur, således en olja
som kan fylla fler användningsmöjligheter. Ökningen av VI-värdet är en av de
egenskaper som skiljer en modern olja från en omodern.

3.1.1 Basolja
Basoljans gruppindelning beror på dess egenskaper, det som skiljer de olika grupperna
åt är olika faktorer som viskositetsindex (VI), svavelhalt och mättnadsgrad. Grupp I är
konventionella basoljor som tillverkas genom solventraffinering, det är den enklaste
basoljan. Genom att använda sig av tillverkningsprocesser som hydrering eller kraftig
hydrering så kan man tillverka Grupp II respektive Grupp III basoljor som är renare än
de konventionella basoljorna. Dessutom går det att genom kraftig hydrering tillverka
basoljor av Grupp III så att de får så hög renhet att de blir jämförbara med basoljor av
Grupp IV det vill säga samma klass som de syntetiska Polyalfaolefiner (PAO) oljorna.
Mättnadsgrad %

Svavel %

Viskositets Index

Grupp I

< 90

>0,03

80-119

Grupp II

≈ 90

<0,03

80-119

Grupp III

≈ 90

<0,03

≈ 120

Grupp IV (PAO)

100

0

140-160

Grupp V

Alla andra typer av basoljor som inte täcks in i I-IV

Tabell 1 Klassindelning av basoljor Källa: Chevron Corporation

Oljans kemiska struktur består av kolväten vilket är molekyler uppbyggda av kolatomer
och väteatomer, exempel på kolväten är paraffiner, naftener och aromater. Paraffiner
är mättade raka kolkedjor och mindre reaktiva än naftener som också är mättade
kolväten men kedjorna är inte raka utan cirkelformade och de är mindre stabila vilket
medför att de är mer reaktionsbenägna. Den sista typen är aromater som har goda
lösningsegenskaper då det är ett omättat kolväte. Detta innebär också en lägre kvalitet
på oljan då de är bland de mest reaktiva komponenterna. Oxidation av aromater kan
medföra kedjereaktioner som dramatiskt förkortar livslängden på oljan.
De olika basoljorna skiljer i molekylstrukturer och detta kommer påverka
egenskaperna hos dem. En Grupp I olja består av ca 60 % parafiner, 30 % naftener och
10 % aromater medan en Grupp II nästan inte har kvar några aromater och en kraftig
hydrerad Grupp III olja har få naftener kvar.
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Figur 2 Paraffiner, Naftener och Aromater Källa: Svenska Petroleum Institutet
Paraffiner är mättade och stabila, naftenerna är mättade men har en mindre stabil
struktur och aromater som med sina dubbelbindingar är omättade och är lätt lösliga
med andra ämnen men också mer reaktiva.
Oxidation av kolväten sker via fria-radikalmekanismen. Reaktionsmekanismen är enkel
i princip men mycket komplex i verkligheten. Den följer i huvudsak fyra steg: initiering,
förökning, förgrening och avslut (Stephen M. Hsu, Modern Tribology Handbook). Det
produkter som bildas vid denna primära oxidation är bland annat alkoholer och
ketoner, i andra steget ger reaktioner som föregår slambildning. De första
reaktionerna kräver höga temperaturer men när de väl bildats så kan oxidation ske vid
normal arbetstemperatur (Robert V. Brink, Handbook of Fluid Sealing).

3.1.2 Additiv
Additiv tillsätts i stort sett i alla oljor från den minsta motorsågsmotorn till de största
marina motorer man kan hitta, de spelar även en stor roll i industriella maskiner.
Normalt består ett färdigt smörjmedel av ca 1-30% additiver. Additiv tillsätts för att
anpassa oljan till dess specifika användningsområde, i de allra flesta fall har de positiv
inverkan på smörjmedlet men kan också ha en skadlig effekt, speciellt med överdriven
dosering eller om negativt samspel med andra additiver sker. Därför gäller det att
balansera de additiver man tillsätter så att inte oönskade bieffekter sker. Additiv kan
även bidra till skadliga effekter om oljan nyttjas till ett felaktigt användningsområde,
ett bra exempel på detta är att man häller växellådsolja i motorn som troligtvis skulle
ge tråkiga konsekvenser i form av förkortad livslängd och i värsta fall ett motorhaveri.
Överhettning är en annan orsak till att olja bryts ned snabbt, förutom att oxidering sker
kommer vissa additiver, framför allt svavel att triggas mycket snabbt, med bieffekter
som följd. Antiskum additiv, varken förbrukas eller bryts ner.
Den grupp av additiver som skyddar mot nötning och friktion har alla gemensamt att
de triggas av högt tryck och hög temperatur. Dessa lämpar sig bäst för att underlätta
vid tunnfilmssmörjning. De flesta additiver bryts ner eftersom, speciellt vid höga
temperaturer.
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3.1.3 De vanligaste tillsatserna och deras viktigaste egenskaper
Slitagehämmare
Består oftast av zinkdialkyldithiofosfat, ZDTP. Dessa reagerar antingen med metallytor
och bildar metallföreningar, eller att de sätter sig utanpå metallen och bildar en
slitageskyddande film.
Friktionsmodifierare
Dessa består oftast av en lång kolvätekedja med en polär ända som kan bestå av en
syra, alkohol, amid eller ester. Dessa kedjor reagerar oftast inte med metaller utan
antingen absorberas eller lägger de sig utanpå metallen som en hinna och pga sin låga
friktion minskar de värmeuppbyggnaden i oljefilmen. Plätteringsprocessen är ofta
triggad av tryck, vilket innebär att i en del fall bildar friktionsmodifieraren en löpande
plätteringsprocess på en roterande axel under tätningsläpparna. Denna plättering
skrapas sedan av på tätningsläpparna i samma takt som plätteringen bildas, vilket kan
leda till ett tidigt läckage.
EP(Extreme pressure)-tillsats
En additiv man tillsätter för att klara höga kontakttryck. Dessa består oftast av relativt
stor mängd fosfor eller svavel som bildar en offermetall. I en växel med högt kuggtryck
bildas mycket värme i kontaktytor. Värme och tryck är det som triggar denna additiv
att bilda offermetaller, ofta bestående av järnsulfider bildat på kuggytorna. Nästa gång
kuggen kommer tillbaka finns således ett skikt med metall som kan offras med minimal
nötning på ordinarie kuggytor. Denna additiv återfinns oftast i kuggväxlar.
Dispergent
I förbränningsmotorer bildar bränslerester föroreningar i motoroljan, dessa
föroreningar kan med tiden sätta sig på väggar i oljekanaler och minska oljetillförseln. I
lågtempererade användningsområden är kondensvatten en stor faktor som bidrar till
bildandet av föroreningar i oljan. Dispergenter för lågtempererade oljor fungerar som
en upplösande tvål och är särskilt bra då vatten är inblandat i föroreningarna. En väl
dispergerad olja ser till att föroreningar följer med oljan ut vid ett oljebyte och lämnar
motorn hyfsat ren invändigt.
Detergenter
Kemiskt och termiskt nedbruten olja har i förbränningsmotorer en förmåga att bilda
koks runt kolvringar, speciellt bakom. Detta kan ge en nedsatt funktion av kolvringens
tätningsförmåga. Oftast är den översta kolvringen mest utsatt för att den har den
högsta temperaturen. Detergenterna fungerar lite som en tvål som lyfter kokset från
metallen och håller det flytande.
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Viskositetsförbättrare
Raka mineraloljor är inte rekommenderade att använda i ett brett
temperaturspektrum, dessa oljor ändras snabbt i viskositet med ändrad temperatur.
En för låg viskositet vid hög temperatur ger en tunn och instabil oljefilm medan en för
hög viskositet vid låg temperatur ger hög friktion. För att räta ut viskositetskurvan
tillsätts viskositetsförbättrare (VI-improvers). Dessa består av en polymer som vid låga
temperaturer är ihoprullad som små bollar och påverkar således inte särskilt mycket på
viskositeten. Medan i höga temperaturer rätar bollarna ut sig och blir mer som raka
bitar av polymerkedjor som kan ”trassla” in sig i kolvätekedjorna, vilket ger ökad
viskositet med ökad temperatur.

Figur 3 Viskositetsförbättrare
Antioxidanter
Antioxidanter tillsätts för att förebygga nedbrytning/oxidering av basoljan. Syre
reagerar med basoljans polymerer och bildar väteperoxider. Dessa instabila molekyler
kan leda till att basoljan polymeriserar sig med ökad viskositet som följd. Ökad
viskositet kan leda till minskad smörjning och ökade effektförluster. Vanliga
antioxidanter kan bl.a. bestå av svavelföreningar, fenoler, aromatiska aminer samt zink
dialkyldithiofosfat, ZDTP.
Antiskum
I många applikationer sker mekanisk luftinträngning, skumbildning i olja. Detta
förhindras enkelt genom att tillsätta ett additiv som minskar ytspänningen. Oftast
består detta additiv av olika silikoner.
Korrosions inhibitorer
Oxiderad olja innehåller syror som kan oxidera metallytor i olika applikationer. Vissa EP
additiver (svavel) kan vara aggressiva mot metall. Korrosions inhibitorer delas in i två
grupper, den ena skyddar metaller baserade på järn, medan den andra skyddar
gulmetaller som är baserade på koppar. Båda dessa grupper lägger sig som en film på
metallen och skyddar mot fukt, syra och svavel.
Det finns additiver som har flera funktioner, några exempel är viskositetsförbättrare
som fungerar även som flytpunktssänkare, det vill säga att lägre temperatur kan nås
innan oljan stelnar. De fungerar även som dispergeringsmedel. Antislitage fungerar
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inte bara som ett medel för att minska slitage utan även som ett anti-oxidationsmedel.
Svavel i svavelhaltig basolja kan fungera bl.a. som antislitage och antioxidant.

3.2 Tätningar
När man utvärderar ett tätningssystem bör man skilja på dynamiska tätningar och
statiska tätningar. Detta examensarbete behandlar ett roterande system och med
rotation bildas ett dynamiskt tätningsglapp mellan ytorna i form av en fluidfilm som
skiljer ytorna från varandra. Detta innebär att läckage i små mängder kan ske då det
inte blir helt tätt som det blir med en statisk tätning.
Det finns två typer av dynamiska tätningar som skulle vara möjliga att använda för att
täta i ett roterande system, dessa är radialtätningar och mekaniska tätningar.
Radialtätningar går att dela in i två typer, Elastomer (a) eller PTFE (b).

Figur 4 Elastomer- och PTFE-tätningar

(a) tätningarna tillverkas nästan uteslutande med fjäderförspänning för att öka
kontaktkraften men det finns även modeller för lågfriktion som inte har någon fjäder.
Det finns en modell av denna typ av tätningar som har en kontaktyta i PTFE
(polytetrafloureten) på spetsen. PTFE är det material som används i tätningarna (b), de
finns i olika modeller. Utan gängor och mönster som på bilden ovan eller sådana med
snitt för att böjas lättare och på så sätt få lägre kontakttryck och då en lägre
temperaturökning. Vill man få förstärkt pumpverkan finns det spiralmönster enligt
bilden nedan. Dessa kan även ha en tätningsyta i spiralen för att kunna täta statiskt.

Figur 5 PTFE-tätningar med spiralmönster källa Simrit
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Ett sätt att minska detta läckage som dynamiska tätningar medför är att skapa en
pumpverkan genom att styra vinklarna mot luft- respektive oljesidan och på så sätt får
man en tryckdifferensprofil som tillsammans med ojämnheter i axelytan medför en
pumpverkan från luft- till oljesida. Detta kräver rotation för att fungera, det finns
ytterligare ett sätt att utnyttja rotation och det är att ha pumpverkande mönster i
tätningsläppen.

Figur 6 Pumpverkan med hjälp av vinklar Källa Simrit
Det finns ett antal parametrar man ska titta närmare på när man konstruerar ett
tätningssystem. Dessa är arbetstemperatur för tätningen, periferihastigheter, glidyta,
tätningsmaterial och kemiska reaktioner mellan fluid och material.
Det är framförallt temperatur som är avgörande när man väljer rotationstätningar.
Detta på grund av att temperaturen vid tätningen påverkas av ett flertal parametrar;
fluidens smörjnings- och värmeavledningsförmåga, periferihastigheten samt trycket på
tätningen. Vid tätningen kan temperaturen öka med upp till 50 %. Värmegenereringen
under tätningsläppen, och avledningen av värmen som genererats av friktionen sker
via mediet självt, tätningen och axeln.
Hur glidytan ser ut spelar också in på hur väl tätningssystemet fungerar, det får inte
vara svarvat då detta kan leda till att en oönskad pumpverkan uppstår och med det en
läckagerisk. Leverantörer av tätningar har i stort sett samma riktlinjer på vad för
ytjämnhet som ska gälla på glidytan. Den får inte vara för grov för då sliter man ut
tätningen och det får inte vara för fint då detta kan innebära att inget smörjmedel
kommer åt att smörja mellan tätningsläpp och glidyta. Axeln behöver vara nog hård för
att stå emot slitage.
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RZ

1,0-5,0 µm

Ra

0,2-0,8 µm

Rmax

≥6,3µm

Tabell 2 Ytjämnhetskriterier Källa Simrit
Rz är ett mått som anger den genomsnittliga höjdskillnaden mellan de fem högsta
topparna och de fem lägsta dalarna. Ra är det aritmetiska medelvärdet av absolut
värdena på profilens avvikelser från medellinjen och Rmax är höjdskillnaden mellan
högsta topp och lägsta dal. Det är inte bara dessa standardkriterier om ytjämnhet som
är relevanta utan även bärigheten hos en yta, Rmr. Enligt Seals and Sealing Handbook är
det bästa är en jämnt småskrovlig yta, då fås tillräcklig smörjning utan för mycket
slitage. En för grov yta ger för högt slitage och en för fin ger för lite smörjning.

Figur 7 Bärighet hos en yta
Det temperaturområde som är intressant är arbetstemperaturen men de flesta
material klarar kortvarigt högre temperaturer. Det som påverkar materialet och avgör
om det är ett lämpligt tätningsmaterial är inte bara temperaturen utan även vilka
additiv som finns i smörjmedlet. Det finns många olika material för tätningar som är
mer eller mindre lämpliga för olika områden.
AEM (Ethylene Acrylic Elastomer) är ett material som är beständigt mot mineraloljor
och aggressiva additivpaket men är inte beständigt mot bränslen och glykolbaserade
bromsvätskor. Ett annat material är FKM (Flourgummi) som klarar temperaturer från 15ºC upp till 200ºC. Materialet har sämre beständighet mot polära vätskor och klarar
inte höga temperaturer på vatten. Det material som sticker ut i egenskaper är PTFE
(polytetrafloureten) som klarar temperaturer från -100ºC upp till 280ºC. Materialet
kännetecknas för dess låga friktion och resistans mot alla typer av smörjmedel.
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Figur 8 Vad är vad i en tätning Källa Simrit
Static part

Statisk del

Out casing

Yttre huset

Metal insert

Metall infogning

Tension spring

spändfjäder

Sealing lip

Tätnigsläpp

Diaphragm

Diaphragm

Sealing edge

Tätningsyta

Dust lip

Dammläpp

Springplane

Fjäder planet

Tabell 3 Översättning av figurtext till figur 8

Tätningen har flera olika delar i olika material, som i figur 8 ovan är till exempel yttre
huset i tätningen gjort i plast men det finns även de som är i metall. När metall
används som hölje på tätningen krävs oftast en högre ytjämnhet på huset för att
tätningen ska bli korrekt monterad. Tätningsläpparna är tillverkade i olika plaster med
olika fyllnadsmaterial beroende på vilka egenskaper man vill erhålla. Exempel på
fyllnadsmaterial är kimrök för att reglera hårdhet samt olika oljor som mjukmedel. För
PTFE finns det två vanligt förekommande fyllnadsmaterial nämligen brons som kräver
smörjning eller kolfiber som klarar torrgång bättre.
Material bör testas i förhållanden som representerar den tilltänkta miljön för att
utvärdera om de är lämpliga till applikationen eller inte. De faktorer man vill undersöka
är kemiska attacker och svällning, detta genomförs enklast genom att utföra ett
standardtest där man doppar ner en bit av materialet i ett prov med den fluid som ska
tätas. Sedan kan man utvärdera hur hårdhet, svällning, töjning och brottgräns har
påverkats för att se om materialet är lämpligt för ändamålet.
23

Radialtätning till Retarder

Det finns ytterligare en typ av tätningar nämligen mekaniska tätningar de består av
flera komponenter. Dessa är: en roterande del, en stationär del samt någon form av
konstruktion för att hålla ihop tätningsytorna till exempel fjädrar, o-ringar eller
magneter. Tätningen består av två halvor där varje halva har en primär dynamisk
tätningsyta och en sekundär statisk tätning. Det är de primära ytorna som går mot
varandra och avskiljer fluiderna. Det finns även en variation av material att välja på till
tätningsytorna till exempel keramer, grafit eller stål till de primära tätningarna och allt
från vanliga o-ringar till PTFE och expandertätningar i grafit till de sekundära. En
speciell egenskap som gäller alla mekaniska tätningar är att tätningsytorna är extremt
fina och att tätningspalten är extremt tunn.

Figur 9 En Mekanisktätning Källa Modern Tribology Handbook
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4 Funktionsanalys
4.1 DEFINERING AV PROBLEMET
Mellan retarder och växellåda sitter två radialtätningar som ska åtskilja de två
smörjmedlen ifrån varandra. Problemet är att om ett för stort läckage av olja uppstår
kommer funktionen på växellåda och retarder att försämras eller helt upphöra. I
följande avsnitt utreds vilka faktorer som påverkar läckaget.
Analyser av tester visar att läckage nödvändigtvis inte behöver inträffa bara för att
koks har bildats. Utan för att tätningskonceptet inte ska fungera krävs att en tillräckligt
stor mängd koks bildas, koks är kemisk och eller termiskt nedbruten olja. Koksbildning
är med andra ord anledningen till att det kan läcka. För att förstå problemet bättre
behöver man titta närmare på miljön som tätningarna befinner sig i och hur den
inverkar på uppbyggnaden av koks.

Bild 1 En ny tätning
Retarderns olja är ett bromsmedium som genom friktion värms upp till höga
temperaturer när den slungas fram och tillbaka mellan rotor och stator. Från detta
område kommer den heta oljan genom en kanal till en glidring vilkens uppgift är att ta
upp det tryck på upp till 25 bar så att trycket vid tätningen inte är mer än cirka 0 - 0,3
bar. Glidringen ställer in sitt läge med en hydrodynamisk film och förbi den flödar olja
som lokalt värms upp av friktionen mellan den roterande axeln och den stillastående
glidringen. Flödet förbi glidringen är ca 0,5 liter olja per minut, vilket innebär att
utrymmet mellan glidring och tätning är oljefyllt.
Det är i detta utrymme dagens tätningssystem en så kallad back-to-back PTFEläpptätning är placerad. Mellan glidringen och retardertätningen finns en dränering till
sump, men visst flöde kommer igenom tätningen, med hjälp av den förstärkta
pumpverkan som spiraldesignen medför sugs den tillbaka. För att inte bygga upp högt
undertryck mellan tätningarna finns ett luftinsläpp. Mot växellådan sitter en tätning
som är vänd tvärtom den första och pumpar växellådsoljan åter.
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Dessa tätningar bygger upp en oljefilm mellan sig och axeln för minska slitaget och
friktion, här sker ytterligare en lokal värmeuppbyggnad mellan den roterande axeln
och den stillastående tätningsläppen. Oljefilmen verkar kunna bli överhettad och bilda
koks.

Figur 10 Detaljerad figur över tätningen och dess närområde

Figur 11 Närmiljön för tätningarna
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Med hänsyn till denna miljö identifieras följande tre huvudorsaker som bidragande till
att koks kan uppstå. Temperatur, det vill säga mer specifikt läpptemperaturen vid
tätningen, vilken typ av olja som används samt tid.

Figur 12 Relationen mellan identifierade faktorer
De tre huvudorsaker har ett flertal faktorer som påverkar dem och då också
koksuppbyggnaden och alla går att påverka mer eller mindre med undantag för tiden
som förblir opåverkad. Detta då att ändra på användningstiden på retardern inte anses
vara en lösning utan snarare ett sätt att gå runt problemet. Mellan de olika faktorerna
finns ett visst samspel och de kan även delas upp i fler underkategorier.
Temperaturfaktorn kan delas in sex kategorier; periferihastighet, friktion, tätningstyp,
omsättning av olja kring tätningarna och växelådstemperaturen samt
retardertemperaturen.
Periferihastigheten
Hastigheten vid axelytan påverkar filmuppbyggnaden och har ett samspel med
friktionen, de båda tillsammans ökar temperaturen vid tätningen. Periferihastigheten
går att variera genom att rotationshastigheten på axel minskas men även genom att
ändra på diametern på axeln.
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Friktionen
Friktionen har som tidigare sagt ett samspel med periferihastigheten i
värmeuppbyggnaden vid tätningen. Den har också en påverkan av hur tätningen är
konstruerad, hur stort kontakttryck som är inbyggt i tätningen. Systemtrycket kommer
även det inverka på friktionen och ett högt systemtryck kommer ge en högre friktion,
men då glidringen tar upp det höga systemtrycket så är trycket vid tätningsområdet
lågt 0 till 0,3 bar.
Tätningstyp
Vilken typ av tätning som används kommer även det inverka på hur den lokala
värmeuppbyggnaden ter sig. Materialvalet är något som kan ändras då olika material
kan ha olika värmeledning och olika friktion. Valet av material begränsas av
temperaturerna på systemet och med de temperaturerna som råder lokalt vid
tätningarna är PTFE det bästa valet inte bara utifrån att det klarar temperaturerna utan
också på grund av dess låga friktion. Värmeledningen för PTFE är relativt lågt, ca 0,25
W/mK men tätningar är inte tillverkade av enbart PTFE utan det är en blandning av
material.
Anliggningsbredden på tätningen är den sträcka som tätningen har emot axeln. En
längre bredd medför större släpområde som bidrar till släpförluster om än relativt låga
och större värmeuppbyggnad.
Omsättning av olja kring tätning
Oljan i systemet fungerar som ett kylmedium om den är kallare än temperaturen vid
tätningsläpparna och det är i så fall med oljan värmen som genereras vid tätningen ska
transporteras bort men oljan är dessutom det material som bryts ner och bildar koks.
Retardertemperatur & Växellådstemperatur
Båda dessa temperaturer samverkar och påverkar hur varmt det blir lokalt vid
tätningarna. När retardern är kall kyler den växellådan och vice versa, när båda är
varma och används för fullt; maxfart i en lång nedförsbacke fås en sämre kylande
effekt och den lokala temperaturen vid tätningen bör vara hög. Troligtvis mycket över
det normala.
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Oljefaktorn kan delas in i två kategorier, oljetyp och oljeföroreningar. När det kommer
till olja är det värt att notera att en oxiderad olja fungerar i retardern under en
förvånansvärd lång tid men den innebär redan i tidigt stadium ett problem för
tätningarna, då koks är just nedbruten olja. Retardern körs med oxiderad olja mycket
längre än vad man skulle om det varit en motor, då skulle man ha bytt för länge sedan.
Detta framförallt då smörjande eller viskösa egenskaper inte är av större betydelse.
Oljeföroreningar
Oljeföroreningar kan vara mycket olika saker, det är allt ifrån nedbrutna additiv,
metallpartiklar som slagits lös och oxiderad olja. Detta påverkar som sagt inte
retarderns funktion särskilt mycket. Koks är inget annat än oljeföroreningar i form av
partiklar som brutits ner i oljan till sådan grad att den inte längre tas omhand i oljan
utan den fastnar där den bildas och där det är varmt. Bytesintervall på oljan och hur
mycket olja som byts åt gången är sätt att påverka graden av föroreningar i oljan.
Oljetyp
Eftersom oljan är det som bryts ner och bildar koks är det också rimligt att anta att
valet av oljetyp påverkar koksuppbyggnaden. Olika oljetyper har olika komposition, de
har olika basoljor och olika additivpaket, vilket innebär en stor variation i
användningsområden. Det bör med andra ord finnas oljor som är mer lämpade ur
kokshänseende än de oljor som används idag. Valet av olja påverkar en rad intressanta
egenskaper såsom viskositet, värmeledningsförmåga, värmekapacitivitet och densitet.
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4.2 Test
Vi har tidigare konstaterat att vi kommer att ha en temperaturhöjning på grund av
friktion mellan stillastående tätningsläppar och roterande axel. Detta då vi vet att
oljans nedbrytning sker till huvuddelen på grund av värme och tid. Således är vi
intresserede av att få veta hur länge och hur varm oljefilmen är mellan tätningsläpp
och roterande axel. De kända temperaturer vi har att tillgå är från av Scania utförda
tester; är temperaturerna på växellådsoljan och utgående olja från retarder.
Testet avser att fastställa temperaturförhållandena mellan tätningsläpp och
retarderaxel, hur oljans temperatur påverkas då den passerar över glidringen, vad för
inverkan oljetyp har på temperaturökningen, samt att undersöka hur temperaturen
påverkas av in- respektive urkopplingsförlopp.

4.2.1 Utförande
För att kunna utföra de tester vi vill göra har vi fått tillgång till en av Scanias testriggar
för retarder. Riggen är eldriven och kyls med ett glykolsystem. För att få hela systemet
så billikt som möjligt monteras en komplett växellåda med retarder direkt på en
frekvensomriktad luftkyld elmotor. Mellan elmotorns utgående axel och växellådans
ingående axel sitter en drivdisk som kan mäta i växellådan ingående moment. Med
hjälp av ingående moment beräknas bromsad effekt. På retardern sitter precis som på
en bil en plattvärmeväxlare, denna växlar värme från retarderns utgående olja till
riggsystemets kylvätska.

Bild 2 Retarder monterad i rigg för test
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De mätningar vi vill göra kräver att vi mäter temperaturerna i den roterande axeln. För
att lyckas med detta valde vi att använda oss av termoelement. Termoelementens
spets monterandes så nära axelns yta som möjligt (se Figur 13) och drogs genom hål in
till centrum och ut ur ena axeländen. Monteringen skedde med ett lim som fyllde igen
hålen så att termoelementen hölls på plats.
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Figur 13 Axel med urborrningar och
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Bild 3 Svivel monterad på utsidan av retarder
I ordinarie riggprov har det visat sig att vid drift blir påfrestningarna på drev i
transmissionen för stora, för att slippa bygga specialdrivningar av retarder och att
kunna nyttja en vanlig växellåda har man valt att sänka oljetemperaturen i växellådan
till ca 70ºC. I ordinarie drift kan växellådsoljan normalt komma upp i ca 100ºC.
Då den radialtätning som sitter mot växellådan har växellådsolja med dess temperatur
att avtäta valde vi att öka temperaturen på växellådsoljan till ca 100ºC istället för det i
rigg normala 70ºC. I rigg saknas möjlighet till extern uppvärmning av växellådan således
för att värma upp växellådan körde vi med högt bromsmoment med splitväxel
inkopplad i växellådan. För att minska utvändig avkylning, och behålla temperaturen
på växellådsoljan efter urkoppling av splitväxel, isolerades lådan och börvärdet för
växellådskylningen ökades.

Bild 4 Bild på Isolerad växellåda
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4.2.2 Mätningar
Termoelementens kablage löddes fast på utsidan av sviveln men på grund av kraftiga
vibrationer i installationen vibrerade helt enkelt kablarna av allt eftersom testerna
fortgick. Tråkigt nog innebar det redan från början att inga användbara mätdata ur
mätpunkt A (retardertätningen) kunde erhållas. Detta gjorde att inga slutsatser kunde
göras om hur de olika oljetyperna påverkar friktionsvärmen. Det som var tur i oturen
med att kablarna gick av var att det lätt kunde inses vilka mätpunkter som fungerade
eller inte.

Mätdata

Enhet

Växellådstemperatur

ºC

D1, Växellådstätning 1

ºC

D2, Växellådstätning 2

ºC

A, Retardertätning (ur fkn)

ºC

B, Retardertätning i gods

ºC

C, Centrum av axel

ºC

Efter glidring

ºC

Oljetemp till kylare

ºC

Varvtal (Kardan)

rpm

Moment

Nm

Tabell 5 Mätdata från rigg
I diagram redovisade varvtal är genomgående kardanaxelns varvtal och med en
utväxling på 3:1 ger det att retarderaxeln alltid roterar tre gånger så snabbt som
kardanaxeln. Olika lastbils- och transportapplikationer har olika utväxlingar beroende
på användningsområde. Några exempel som gör att transmissionsutväxlingen skiljer
från fall till fall är om man har valt navreduktioner, storlek på hjul, överväxel till
växellådan kanske en utväxling gjord för stadstrafik istället för fjärrtrafik. Ett
kardanaxelvarvtal på 1500 rpm valdes då det kan antas motsvara någon sorts
medelutväxling, extremfallen kan ha betydligt högre varvtal med högre temperaturer
som följd.
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För temperaturmätningarna vid växellådstätningen finns två mätpunkter 120º mellan
varandra, dessa två mätpunkter som rimligtvis borde visa samma värde gör inte det
utan skiljer något. Att de två mätpunkterna visar olika beror på en turlig slump i
monteringen som låter oss dra ett par intressanta slutsatser om hur monteringen av
termoelement påverkar vad vi mäter.

Termoelement
D2
D1
Lim
Metall
Figur 14 Mätpunkternas placering för D2 respektive D1
Termoelement D1 är monterat så att det är isolerat av plasten och element D2 är
monterat med kontakt mot metallen i axeln. Ett termoelement mäter sin egen
temperatur och den kommer att påverkas av hur utbytet av värme är mot
omgivningen. Det vill säga ett isolerat termoelement kommer visa en högre
temperatur än ett oisolerat.
Tätningssläpp

Oljefilm

Temperaturprofil
för oljefilmen

Plast/Metall
Termoelement
Figur 15 Värmeutbyte och Temperaturprofil vid termoelement
Hur den exakta fördelningen av värmen uppför sig går inte att fastställa. Vi gör
bedömningen efter diskussion med Professor i Värme och Strömningslära Dan Loyd vid
Linköpings Universitet att det är termoelement D1 som ger mest filmlik temperatur.

Plast
Figur 16 Värmetransport isolerat vs oisolerat termoelement
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Inledningsvis undersöktes hur tätningens friktion påverkar temperaturen under
tätningsläpp, detta genom att kall retarder och växellåda startas upp till 1500 rpm utan
bromsande moment.

Här ser vi tydligt en snabb initial temperaturuppbyggnad vid axelns yta och naturligt
eftersläpar temperaturhöjningen längre in i godset. Efter 2,5 minut stiger
temperaturerna fortfarande men har börjat plana ut.
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Temperaturens uppförande vid urkoppling undersöktes genom att utföra ett test där vi
går från ett högt bromsmoment till noll med ett varvtal på 1500 rpm. Detta test
motsvarar en avslutad bromsning men fortsatt körning i full hastighet.

Efter avslutad bromsning kyls retardern ner snabbt medan temperaturen vid
tätningsläpp ligger kvar på höga nivåer under lång tid. Vid bromsning kan vi även se att
det inte är någon noterbar temperaturhöjning då oljan passerar glidringen. Notera den
höga växellådstemperaturen.
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Ytterligare ett samband som noterats under testernas gång är att
växellådsuppvärmningen hade större inverkan på tätningsmiljön än vad tidigare
misstänkts.

Här jämförs två körningar, en med förhöjd växellådstemperatur samt en med lägre
växellådstemperatur och som vi kan se är temperaturhöjningen vid tätningarna
markant högre i det senare av de två testerna. Notera det höga varvtalet samt
observera att testerna startar att logga vid olika tidpunkter.
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4.2.3 Felkällor
Som med alla mätningar finns det mätfel som uppstår pågrund av olika faktorer,
förutom termoelementens felmarginal som är ± 1,5°C, svivelns påverkan som enligt
Scanias mätcentrum är försumbar och annan mätutrustning som även dessa bedömts
som försumbara.
Den värmealstrande ytan, oljefilmen under tätningsläpparna, är som bekant mycket
liten. Termoelementen är placerade ingjutet i ett temperaturisolerande lim så nära
oljefilmen som möjligt, men beroende på exakt var mätspetsarna hamnar leder detta
oavsett till en stor felkälla. Fasfel är en annan felkälla som beror på hur bra montaget
har blivit utfört. En mätspets långtifrån oljefilmen som ligger ingjuten mitt i hålet har
en tidsfördröjning jämfört med en som ligger nära ytan.

4.2.4 Utvärdering av mätning
Värt att notera om mätningen
 Temperaturen under växellådstätningen är kraftigt beroende på
rotationshastighet och växellådstemperatur.
 Efter en bromsning och fortsatt körning i hög hastighet ligger höga temperaturer
kvar vid växellådstätningen under lång tid.
 Glidringen ger ingen noterbar höjning av temperaturen hos passerad olja
 Vi har utfört mätningarna vid ett antaget medeldriftsförhållande, inte vid något
extremfall.
 En möjlig stor felkälla är placering av termoelement i förhållande till den lilla
värmealstrande ytan under växellådstätningen.
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4.3 Konstruktionskriterier
För att minska eller helt konstruera bort koksuppbyggnad krävs en lösning som
minskar de höga temperaturerna vid tätningarna. Under detta examensarbete har
följande kriterier identifierats via tester och diskussion med experter från
tätningsleverantörer och oljebolag.
Kriterielistan är uppbyggd med flera grenar då det finns fler än en väg att gå. Alla
kriterier behöver inte nödvändigtvis ändras för att lösa problemet. Problemet koksning
är en kombination av tid och höga temperaturer.
Funktion
Skall förhindra läckage av olja mellan retarder och växellåda (max läckage 5ml/240h)
(Krav)
Funktionsbestämmande
Skall klara av extrema temperaturer (Krav)
Alternativ lösningsgång:
Sänka temperaturer i växellåda så extrema temperaturer inte uppnås
Kyla så extrema temperaturer inte uppnås
Lägre rotationshastighet så att inte extrema temperaturer uppnås
Mindre Axeldiameter på så att inte extrema temperaturer uppnås
Lägre periferihastighet på (kombination av rotationshastighet och
axeldiameter)
Lösningen skall inte vrängas vid montering (Krav)
Lösningen skall inte vandra i drift (Krav)
Lösningen skall vara kemiskt resistent mot fluiden (Krav)
Bruksegenskaper
Produkten skall klara ett fordons hela livslängd.
Ekonomiska egenskaper
Vara så billig som möjligt (Önskemål)
Övrigt
Vara okänsligt vid hantering innan montering (Önskemål)
Väga så lite som möjligt (Önskemål)
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Om man inför begränsningen att inga konstruktionsändringar kan införas mot
nuvarande konstruktion begränsas möjligheterna till att åtgärda koksningsproblemet
till följande.


Kortare inkoppling (Tid tillsammans med höga temperaturer bildar koks)



Annan tätning som genererar mindre friktion.



Byte av fluid till en fluid som klarar extrema temperaturer.



Ändra flöden.

4.4 Konkurrent
För att få ett exempel på hur någon konkurrent har löst problemet demonterade vi en
retarder 115 HV från Voith. Både Scanias R2000 och Voiths 115 HV används i tunga
lastbilar. Förutom att Scanias retarder bromsar med lite högre effekt har dessa i stort
liknande prestanda. Då det inte har funnits möjlighet att köra en Voith retarder 115HV
i rigg har vi således inga jämförbara data på temperaturer i tätningsområdet utan kan
bara titta på tätningskonstruktionen som sådan.

Bild 5 Voiths axeltätningssystem
Axeltätningssystem Voith 115HV. Ytterst är en plåthylsa som tätar mot glidring och
innanför kommer två radialtätningar monterade åt var sitt håll
Om vi tittar på tätningssystemet så är det snarlikt Scanias på flera punkter men skiljer
sig på flera punkter. Både R2000 och 115 HV har två radialtätningar och en glidring
som tar upp det största trycket från retardern vid bromsning. Det som skiljer här är att
115HV dränerar trycket mellan radialtätning och glidring till sump som kan vara
trycksatt med upp till 10 bar, medan R2000 dränerar till en trycklös sump. Således får
115HV:s retardertätning utstå ett högre tryck än R2000:s. Radialtätningar i R2000 är
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gjorda av PTFE medan 115HV:s tätningar troligtvis är gjorda av det mindre
temperaturresistenta FKM.
Voith115HV har radialtätningar med smal värmealstrande yta och låg pumpverkan till
skillnad mot Scanias R2000 som har bred värmealstrande yta och hög pumpverkan
samt en dränering mellan för att undvika vakuum.
Varvtalet är en sak som skiljer retardrarna väsentligt från varandra. Scanias retarder
har cirka 3:1 medan Voith har två olika utväxlingar cirka 2:1 eller 1,7:1. Om vi antar att
kardanaxelvarvtalen är snarlika på applikationsfordonen ger detta ger att Voiths
retarderaxel har betydligt lägre varvtal på retarderaxeln.
En annan sak värt att notera är att R115HV har på växellådssidan mycket goda
möjligheter till kylning av tätningssystemet tack vare växellådsolja som passerar
genom lagret direkt på tätningen. Detta borde ge goda möjligheter till kylning av
växellådssidans radialtätning till skillnad mot Scanias R2000 som har en mer avskärmad
tätningsplacering, se bild 5 ovan.
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5 Koncept
Minska/Ta bort
Koksbildning

Kyla/Ändra Flöden

Tätningssystem

Byta Fluid

Figur 17 Tekniska principer för att lösa problemet
Lösningsidéerna är framtagna via brainstorming, diskussion och
marknadsundersökning.

5.1 Marknadsundersökning
Vi kontaktade ett flertal tätningsleverantörer för att undersöka vad de tycker man
borde använda för tätningssystem mellan retarder och växellåda. Vid de förhållanden
som råder samt om de med sin kunskap ser några möjligheter till att ändringar som
skulle ge en minskad koksuppbyggnad.
Miljöbeskrivning
Oljetemperatur (Topvärde) 200ºC
Varvtal

0-7000 rpm

Axeldiameter

55 mm

Tryck

0,1 - 0,3 bar

Fluidflöde vid bromsning

0,5 liters

Ytjämnhet (Ra)

0,8

Tabell 6 Miljöbeskrivning
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5.1.1 Freudenberg
En rygg-mot-rygg konstruktion i PTFE, är det tätningssystem som används idag och är
också det som rekommenderas som tätningssystem för täta mellan retarder och
växellåda. Freudenberg ser inte dagsläget några konkreta ändringar på sitt koncept som
skulle medföra en mindre koksbenägen miljö.

Figur 18 Freudenberg tätning Källa Simrit

5.1.2 SKF
Förslag på tätningssystem för att täta mellan retarder är växellåda är även ifrån SKF en
rygg-mot-rygg lösning i materialet PTFE. Tätningen har spiralmönster för att ge ökad
pumpverkan.

Figur 19 SKFs tätningsförslag Källa SKF

5.1.3 Trelleborg
Trelleborg har lämnat förslag på en tätning av typen Turcon Varilip PDR material 7280,
vilket är ett PTFE-material, som de har haft bra resultat med i oljeapplikationer
tidigare. De har några synpunkter på nuvarande inbyggnad där de rekommenderar en
annan ytjämnhet för att minska slitage och bildandet av oljerester. De har som normal
rekommendation att Ra ska ha ett värde mellan 0,2-0,4 µm.
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Figur 20 Tätningsläpp med spiralmönster källa Trelleborg Sealing Solution
De påpekar också att med så höga temperaturer som råder i retardern och hastigheten
vid läppen att kraften mot ytan kommer att minska på grund av att materialet relaxar,
det vill säga materialet i tätningsläppen blir mjukare och att då mer olja kan tränga in
under tätningsläppen. Vilket skulle kunna leda till ett läckage som då kommer att
riskera att koksa under tätningsläppen och skapa ett större läckage. Därför tycker de
att de är lämpligt att använda en tätning med högre läppkraft än normalt och för att
detta ska fungera kan axelns hårdhet troligtvis behöva ökas. Deras normala
rekommendation är på 55+ HRC och de tror att över 60+ HRC kan behövas.

5.2 Lösningsförslag
Det finns många yttre faktorer som indirekt påverkar miljön för retarderns tätningar.
De flesta av dessa faktorer är svåra att påverka och behandlas inte särskilt här, gäller
exempelvis är utväxling och kylarprestanda. En del av dessa faktorer skulle ge ett bra
resultat men skulle påverka retarderns prestanda eller funktion. Ett lösningsförslag
som skulle ge ett bra resultat är att maxbegränsa utgående temperatur på retardern
till cirka 175ºC. Idag är temperaturen på retardern indirekt reglerad från frontkylarens
maxeffekt. Med en sådan ändring införd ändrar vi retarderns prestanda, maxeffekt och
maxmoment förblir lika medan inbromsad tid blir kortare. Mindre energi kommer att
kunna överföras till bilens frontkylsystem vid en inbromsning. En annan yttre faktor
som skulle ge ett bra resultat är att sänka temperaturen på växellådan.
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Byta olja
Ett alternativ att minska koksuppbygganden är att byta ut dagens retarderolja som är
en vanlig motorolja mot en mer lämpad olja. De faktorer som gör att dagens olja inte
känns lämplig för att användas i retardern är att den inte är särskilt oxidationsstabil
och den innehåller ett flertal additiver som inte gör någon nytta i retardern utan
snarare tvärt om. En bra olja består av en oxidationsstabil basolja och ett till ändamålet
anpassat additivpaket. I hittills testade oljor har bara basoljor baserade på mineraloljor
i grupp tre eller lägre testats. En faktor som är tämligen okänd i oljekriterier är
nedskjuvningen av olja. I retardern har vi som bekant en mycket kraftig nedskjuvning
av oljan som vi vet påskyndar oxideringen. Tyvärr finns det ingen extern relevant
testdata att tillgå på något som liknar retarderns extremt nedskjuvande miljö. Följande
analys baserar sig på normala oxidationskriterier. Ingen olja som idag finns på
marknaden är optimerad för att klara retarderns extrema förhållanden.
Statoil Esterolja
Statoils Esterbaserade basolja har ett antal intressanta egenskaper. Förutom att den
tillhör basoljegrupp fem har den ett lägre omvänt viskositetsindex, detta innebär att
oljan inte förtunnas lika mycket som andra vid höga temperaturer. Dessutom har den
högre viskositet, värmekapacitivitet och värmekonduktivitet. Dessa tre faktorer
innebär att ett högre bromsmoment och en högre effekt till lägre temperaturer borde
kunna överföras i retardern. Alternativt kan man nyttja dessa faktorer till att sänka
temperaturerna och bibehålla dagens prestanda. Förutom att den esterbaserade
basoljan är mycket oxidationsstabil är den även miljövänlig.
Castrol Transmax Z
Ett annat alternativ till olja är att nyttja en grupp fyra PAO-baserad basolja. Ett
exempel på en sådan är Castrols Transmax Z. Transmax Z är en högkvalitativ
oxidationsstabil ATF-olja. Denna olja innehåller additiver som gynnar funktionen i
automatlådor som den utvecklades för, men som i retardern kan komma att påskynda
koksbildning och oxidation. Datamässigt är Transmax Z tämligen lik en mineralolja,
förutom ett långsammare oxidationsförlopp väntas inga särskilda
prestandaförändringar. Castrol föreslog tester med denna olja och vi har även fått reda
på att den är godkänd för Voiths retarder.

Typ

Omvänt
Viskositet Index

Densitet
kg/dm3

Värmekonduktivitet Värmekapacitivitet
W/mK
kJ/kgK

Ester

0,044

0,924

0,170

1,95

PAO

0,054

0,843

0,139

1,80

Mineral

0,058

0,876

0,126

1,75

Tabell 7 Fysikaliska egenskaper Källa Statoil
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Tätningsmaterial
Ett av alternativen att påverka koksuppbyggnaden är att hitta ett material med bättre
värmeledningsförmåga än PTFE som har relativt låg ledningsförmåga. Tätningsläpparna
består inte enbart av PTFE utan innehåller andra fyllnadsmaterial som ger tätningen
dess egenskaper. Att ändra på denna blandning för att öka värmeledningsförmågan är
en teoretisk lösning.
Hur vida det skulle medföra nog effekt är svårt att avgöra och att ändra på
blandningen kommer även ändra andra egenskaper på tätningen. Freudenberg fick
förfrågan om det skulle vara möjligt att med andra fyllnadsmaterial öka
värmeledningsförmågan och på så sätt kunna minska den lokala värmeuppbyggnaden.
De trodde inte på det som en lösning utan pekade på att andra viktiga egenskaper som
styvhet, flexibilitet med mera skulle försämras och tätningen inte skulle fungera som
tänkt.
Det finns även andra material än PTFE att tillgå för tätningar, men med den miljö
tätningarna existerar så är det väldigt få material som teoretiskt sätt skulle ge goda
resultat. FKM är ett material som används i liknande applikationer bland annat finns
just en sådan i konkurrentretardern omnämnd i tidigare avsnitt.
Enligt trelleborgs materialrekomedation klarar en tätning tillverkad i FKM växellådsolja
fortvarigt i temperaturer på 150ºC och motorolja i 170ºC, kortvarigt tål den högre
temperaturer. Retardern har låg intermittens och således den tid retarderoljan är över
170ºC bedöms kort. När man konstruerade retardern bedömdes inte FKM vara ett
lämpligt material till tätningarna då dessa tätningar riskerar att få termiska och
kemiska skador i den miljön som råder.
Tätningssystem: Mekanisk tätning
En lite mer extrem variant är att titta på hur man gör i oljetillverkningsindustrin för att
pumpa olja som är i temperaturområdet för sönderfall. I samtliga fall nyttjar man
mekaniska tätningar, beroende på temperatur och risk för torrkörning har en del
extern kylning och smörjning medan andra inte har det. Fördelen med kylning är att
beroendet av de avtätade medierna minskar, det spelar inte så stor roll om dessa är
varma eller smörjande eller inte. Tätningarnas smörjning och kylning tillgodoses i kylda
tätningar av kylmediet. Nackdelen är att det krävs dubbelt så många avtätade ytor,
tätningarna blir mer komplexa, tar mer plats. Jämfört med läpptätningar är mekaniska
tätningar mycket kostsamma.
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Figur 21 Principskiss för kylda mekaniska tätningar

Som exempel på ett enkelt tätningssystem som inte har extern kylning är ett system
från John Crane typ 609. Denna tätning har istället för en fjäder en hel metallbälg och
expandertätning i grafit som sekundärtätning. Denna tätning kan ersätta dagens
radialtätningar, inte glidringen för att den klarar inte trycket direkt från retardern vid
bromsning.

Bild 6 John Crane mekanisk expandertätning Källa John Crane

Fredrik Ylander på M-seals i Halmstad har tagit fram ett förslag på ett lyftkylt
tätningssystem. Förslaget ersätter både dagens radialtätningar och glidring. Två
stycken mekaniska tätningar, ställer dem rygg mot rygg mot varandra och kyler
området emellan med tryckluft. Normalt kyler och smörjer man tätningarna med
antingen någon av de avtätade fluiderna eller en extern kylvätska.

48

Koncept

Axeldiameter
Beroende på den avtätade fluidens egenskaper att leda värme bort från tätningens yta
kan periferihastigheten behöva sänkas för att kompensera för den lokala
värmeuppbyggnaden vid tätningarna. Sänkt periferihastighet ger lägre friktionsvärme
och därför en långsammare koksbildning. Som lösning har detta marginell inverkan då
det skulle krävas stor minskning av diametern för att utgöra någon markant skillnad i
värmeuppbyggnaden.
Öka flöde
Ett ökat flöde till tätningen skulle medföra bättre kylning samt högre utbyte av olja
kring tätningen. Att öka flödet till retardertätningen går att genomföra genom att
antingen öka antal spår i glidringen eller öka storleken på de spår som är där idag. På
växellådssidan tror vi det bör ge mest effekt att öppna upp och säkerställa ett flöde till
tätningsläppen.
Kylning
En metod att motverka koksuppbyggnaden är att sänka temperaturen på olja som
kommer till tätningarna. Genom att utnyttja att retardersumpen är 40-50 grader
kallare än varmaste oljan som kommer till tätningsområdet är ett sätt att få ner
temperaturen på oljan som kyler tätningsområdet. Genom att via omkonstruktion av
matarpump leda in kallare olja till tätningsområdet kan effekten av friktionsvärmen
dämpas. Vi tror även att ett konstant flöde till tätningsområdet skulle vara gynnsamt
då temperaturen kring tätningarna hålls ner. En svalare axel ger också det en positiv
inverkan på värmeflödena ifrån det kritiska tätningsområdet.
Möjligheter till att dra nya kanaler är begränsat av den kompakta konstruktionen men
ett alternativ är att utnyttja axeln.

Pumpa in sumpolja,
t.ex via axel

Figur 22 Layoutskiss för förslag
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5.3 Utvärdering
För att utvärdera koncepten mot uppställda kriterier börjar vi med att vikta kriterierna
mot varandra. De kriterier som är valda att ta hänsyn till är tre stycken med en
relevevansskala på 1-3. Där viktningen tre av kriteriet är tre gånger mer relevant än
viktningen ett. Högst upp på denna skala är något som kallas potential, med det menar
vi möjlighet att minska koksbildning på tätningsytor. Det andra kriteriet är ”Lätt att
applicera”, alltså hur svårt är det konstruera in och kunna prova om det är en bra
lösning eller inte. ”Lätt att applicera” har viktats till en tvåa på kriterielistan. Det tredje
är priset som har viktats till en etta men trots den låga viktningen är priset alltid en
viktig faktor i sammanhanget.

V
VI
VII

Förslag
Staoil Esterolja
Castrol transmax Z
Mekanisk tätning
Ökat flöde till retardertätning via
glidring
Ökan flöde till växellådstätning
Ändra axeldiameter
Kyla med sumpolja

Förklaring
λ
e
t

Viktfaktor
Bedömt
Viktat

Nummer
I
II
III
IV

Lösningsförslag
Ideal
I
II
III
IV
Kriterier
λ e t e t e t e t e T
God potential
3 5 15 4 12 2 6 5 15 2 6
Lätt att applicera 2 5 10 4 8 5 10 1 2 4 8
Lågt pris
1 5 5 3 3 4 4 1 1 4 4
Summa
30
23
20
18
18
Rangordning
1
2
3
3

V
e t
3 9
3 6
3 3
18
3

VI
e t
1 3
2 4
2 2
9
7

VII
e t
3 9
1 2
2 2
13
6

Tabell 8 Utvärdering av lösningsförslag
Att notera är att rangordningen tar hänsyn till både pris och applicerbarhet.
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6 Resultat
Koks är oljeavlagringar i form av hårda svarta partiklar som bildas när additiv och
basolja förbrukas och bryts ner. Kokspartiklar fastnar antingen direkt på heta ytor eller
åker med i oljan och fastnar när det kommer till varma ytor vid lägre flöden. Höga
temperaturer och tid är ingående faktorer i koksbildningen.
Vid mätningar utförda i arbetet visas att det sker lokala temperaturökningar vid
tätningarna. Temperaturerna kan nå så högt som uppemot 230ºC under korta
perioder. Vid avslutad bromsning och fortsatt körning i hög hastighet ligger
temperaturerna kring tätningarna kvar vid höga temperaturer under lång tid till
skillnad från retarderoljan som snabbt kyls ner. Hur temperaturbilden ter sig vid
tätningarna är starkt beroende på rotationshastigheten och vilken temperatur oljan i
växellådan har.
Den lösning som har mest potential ur en teknisk synvinkel att lösa problemet är att
byta ut dagens tätningssystem mot ett mekaniskt. Men väger man in faktorer som pris
och hur lätt det är att konstruera in blir den bästa lösningen att byta fluid till någon
som är bättre lämpad för ändamålet. Baserat på detta är rekommendationen ett
trepartssamarbete mellan Scania, ett oljebolag och ett additivbolag där olika basoljor
och additiv testas enligt ett flerfaktorförsök för att identifiera vad som ger bäst
resultat. På växellådssidan rekommenderar vi att man säkerställer ett konstant flöde
till tätningen.
Tätningssystemet som används idag är tillverkat i PTFE, som även är det material som
alla kontaktade tätningsleverantörer tror på i sina föreslagna lösningsalternativ.
Huruvida någon skillnad kan nås i koksuppbyggnad genom att byta tätning är svårt att
förutse. De föreslagna lösningarna skiljer sig åt något i konstruktion och princip men är
relativt snarlika.
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7 Diskussion och fortsatt arbete
Materialet PTFE som är standard i tätningarna idag tror vi fyller alla krav som kan
ställas på tätningsmaterialet.
Att tänka på är att vi har i hela rapporten antagit medelfallet av lastbilsutväxling och
retarderanvändning. Vi har begränsat oss till att bara titta på utrustning i retarderns
närmiljö. Yttre faktorer såsom utväxlingar, däcksstorlek och kylarkapacitet har vi
behandlat som fasta indata.
Ett förslag till fortsatt arbete från oss är att tillsammans med ett olje- och additivbolag
prova ut en lämplig olja för retardern. Även om att byta oljetyp räcker för att lösa
koksningsproblemet på retardertätningen tycker vi att Scania ska prova någon eller en
kombination av många relativt enkla tidigare föreslagna förbättrande faktorer, såsom
rejält ökat flöde förbi glidring, helst konstant oljetryck mot retardertätningen, en
tidigare avreglerad temperatur på retarderoljan, att prova byta ut dagens tätningar
mot en Trelleborg lågfriktionstätning. Att fortsätta prova andra lösningar trots att den
nya utprovade oljan klarar uppställda krav är till för att eventuellt kunna förlänga
oljebytesintervallen. Att byta olja på växellådssidan är svårt, men att öppna upp och
säkerställa ett konstant kylflöde till växellådstätning borde inte vara någon omöjlighet.
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