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Sammanfattning 

 
För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias 

lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt 

sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som 

bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk 

induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som 

bromsar bilens kardanaxel genom att slunga vätska inom ett skovelsystem. Bromsenergin 

övergår då till värmeenergi som i sin tur kyls bort av bilens ordinarie vattenkylsystem. 

Bromsmomentet styrs via trycket som råder mellan skovelbladen. Som mest överträffar retardern 

den effekt som bilens motor kan leverera. 

 

Då retardern inte används är skovelsystemet trycklöst. Men även då skapas det dock ett litet 

släpmoment i retardern eftersom den fortfarande roterar med växellådan. Detta 

släpförlustmoment är en bråkdel jämfört med det moment som skapas vid bromsning men ur 

bränslebesparingssynpunkt är det ändå viktigt att det hålls på minimal nivå. 

 

Detta examensarbete syftar till att utreda hur dessa släpförluster kan minimeras genom att via 

konceptstudier ta fram den bäst lämpade släpförlustreduceringsmetoden för Scanias retarder. En 

studie på konkurrenter och andra applikationer där inspiration skulle kunna inhämtas 

genomfördes och ett antal koncept togs fram. Därefter genomfördes en provkörning av en 

konkurrentretarder för ytterligare fördjupade kunskaper om problemet. Där samtidigt ett av 

koncepten med en bländarskiva mellan rotor och stator provades, dock med ett resultat som inte 

kunde anses tillräckligt. Efter detta kunde det konstateras att den bäst lämpade 

släpförlustreduceringsmetoden för Scania bör vara att helt frikoppla retardern från växellådan vid 

avaktivering då ett flertal av de största förlusterna som mättes upp kunde härledas in diverse 

tätningar och lager och inte till själva retardern. Denna frikoppling bör förslagsvis ske genom 

någon form av synkroniseringsinkoppling för att minimera vikt, storlek och kostnad. 

 

Slutligen kan det konstateras att kunskapen om vad som exakt sker i en retarder är begränsad och 

att det är ett komplext område. Vidare bör simuleringsmodeller användas för att minimera 

utvecklingsarbetet och ytterligare studier på hur en effektiv frikoppling kan användas bör 

genomföras. 

 

Nyckelord: retarder, släpförluster, växellåda 
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Abstract 
 

In order to increase the drive efficiency and safety as well as to minimize the brake wear, most 

Scania trucks and busses are equipped with a complementary brake system, also known as a 

retarder. A retarder generally works under one of the following two principles. An 

electromagnetic retarder that brakes the propeller shaft, drive axles or the gearbox using 

electromagnetic induction or as in Scania's case using a hydrodynamic brake that brakes the 

propeller shaft by pumping a fluid thru a rotating turbine shaped system. The braking energy 

then turns to heat which then cools off by the engine’s cooling system. The brake power is 

controlled by the fluid pressure in the retarder. At its maximum, the brake power exceeds the 

power of the engine. 

 

When the retarder is deactivated, the system is not pressurized. But even then, it creates a small 

slip loss, because the retarder is still rotating with the gearbox. This slip loss is a fraction 

compared to the braking torque than can be used, but from a fuel efficiency standpoint it is still 

important that it is kept at a minimum. 

 

The goal of this master thesis is to investigate how to minimize these losses. To find out which 

the best suited solution for Scania would be, different concept studies has been carried out. A 

study of competitors and other applications where further inspiration could be obtained was 

conducted and a number of concepts were developed. Thereafter a test run of a retarder from a 

competitor for further in-depth knowledge was conducted. At the same time one of the concepts 

with an aperture plate between the rotor and stator was tested on the competitor retarder. With a 

result that could not be considered sufficient. After this it was found that the most appropriate 

slip reduction method should be to completely disengage the retarder from the gearbox at 

deactivation since most of the losses that was measured could be traced to various seals and 

bearings and not to the retarder itself. The decoupling should be done through some kind of 

synchronization unit to minimize weight, size and cost. 

 
Finally it was observed that the knowledge about what’s exactly happening in the retarder is 

limited and that it is a complex area. Furthermore should the use of simulation models enhance 

to minimize the development work and further studies about how to disengage the retarder in the 

most effective way should be worked out  

 

Keywords: losses, retarder, slip  
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NOMENKLATUR 

 
Beteckningar 

 
Symbol  Beskrivning 
 

Pa·s   Pascal-sekund 

 

 

Förkortningar 
 

NTW   Transmissionsavdelningens mekanikergrupp 

ABS   Anti-lock braking system 

CFD   Computational fluid dynamics 

RV Riktningsventil (Styr den verksamma fluiden i retardern att passera genom 

torus vid aktivering eller leds förbi vid avaktivering) 

 

 

Utryck 
 

Retarder  En hydrodynamisk tillsatsbroms 

Opticruise  Scanias manuella växellåda med automatisk växling 

Primärretarder  Arbetar före växellådan 

Sekundärretarder Arbetar efter växellådan  

Rotor   Den roterande delen av retardern 

Stator   Den fasta delen av retardern 

Torus Det ringformade utrymmet som stator och rotor bildar mellan sig och där 

huvuddelen av utrymmet är försett med skovlar 

 

Skovel En typ av vinge som har till uppgift att styra fluiden i en viss riktning 

 

Utväxling Kvoten mellan retarderaxelns och växellådeaxelns varvtal 

 

Viskositet Fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" 

eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i 

vätskor 

 

Kavitation Det skadliga fenomen som uppstår då kaviteter (hålrum) i vätskor 

imploderar när trycket ökar. Detta ger upphov till ”jetstrålar” som förstör 

närliggande material 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B6de
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1 INTRODUKTION 
1.1 Scania CV AB 
 

Scania grundades 1891 som en mekanisk verkstad och tillverkade då framför allt cyklar, därav 

cykelnavet som är en del av Scanias logotyp, se figur 1. Efter 1905 kom produktionen att inrikta 

sig allt mer mot fordonsindustrin och 1911 slogs bolaget ihop med Vagnsaktiebolaget i 

Södertälje (VABIS). Sedan dess har Scania byggt och levererat över 1 400 000 lastbilar och 

bussar för tunga transportuppdrag.  

 

Scania är i dag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar och är verksamma 

i ungefär 100 länder. Industri- och marinmotorer är ett annat viktigt affärsområde för Scania. Till 

skillnad från konkurrenterna har Scania hela tiden koncentrerat sig på tunga transporter. Även i 

perioder då lastbilsmarknaden varit i gungning har Scania gjort bra ifrån sig. I över sju årtionden 

har Scania gått med vinst varje år. År 2000 var elva fabriker i fem länder involverade i att 

tillverka Scaniafordon nummer 1 000 000. (Scania CV AB, 2012), (Wikipedia)  

 

 

 

 
Figur 1. Scanias logotypförvandling från 1901–2012 (Scania CV AB) 
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1.2 Bakgrund 
 

För att öka köreffektivitet och säkerheten samt minska hjulbromsarnas slitage är de flesta av 

Scanias lastbilar och bussar utrustade med en tillsatsbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar 

generellt sett enligt någon av följande två principer. Antingen genom en elektromagnetisk variant 

av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja 

elektromagnetisk induktion. Eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk 

retarder som bromsar fordonets växellåda via kardanaxeln genom att slunga olja genom ett 

skovelsystem. Bromsenergin övergår då till värmeenergi som i sin tur kyls bort i en 

värmeväxlare med hjälp av fordonets ordinarie vattenkylsystem. Bromsmomentet styrs via 

trycket som råder mellan skovelbladen och detta regleras via ett ventilpaket och en intern pump. 

Vid maximal bromsning överträffar retarderns effekt den effekt som lastbilens eller bussens 

motor kan leverera. Tillverkaren Voith har även lanserat en retarder som använder sig av vatten 

istället för olja. Vilket kan innebära nya problem och andra lösningar på 

släpförlustproblematiken samt eventuellt vinster med avseende på antal artiklar samt möjligheten 

att eliminera det separata oljesystem som krävs för en oljeretarder. Naturligtvis är detta även 

positivt ur ett miljöperspektiv. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Då retardern inte används är skovelsystemet trycklöst. Men även då skapas det dock ett litet 

släpmoment i retardern eftersom den fortfarande roterar med växellådan. Detta 

släpförlustmoment är en bråkdel jämfört med det moment som skapas vid bromsning men ur 

bränslebesparingssynpunkt är det ändå viktigt att det hålls på en minimal nivå. Om man 

använder sig av en vattenretarder kan inte befintliga släpförlustreduceringsmetoder användas på 

samma sätt. En vattenretardern kan ej tömmas på medium vid urkoppling så som en oljeretarder, 

eftersom att den vanligtvis delar kylvatten med motorn och att ha luft i kylsystemet är icke 

önskvärt. Att låta en växellåda driva runt en vattenretarder med 100 % fyllnadsgrad vid 

urkoppling, dock med stängt tillopp innebär ett släpmoment på i storleksordningen 100 Nm. 

Vilket får anses vara oacceptabelt. Därtill ställer en vattenretarder helt andra krav på material, 

lager och tätningar då vatten är betydligt svårare att arbeta med än olja vad gäller smörjning, 

slitage och liknande. 

 

1.4 Syfte 
 

Det som skulle behandlas i detta examensarbete var att via konceptstudier och idéer komma fram 

till den bäst lämpade släpförlustreduceringsmetoden för Scanias framtida retardrar, utan att göra 

intrång på existerande patent eller göra avkall på retarderns bromsprestanda. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Då retardern fungerar enligt en relativt enkel princip men är desto mer avancerad 

konstruktionsmässigt så gjordes vissa avgränsningar då detta arbete först och främst var en 

konceptstudie och för att kunna hålla tidsplanen. Avgränsningarna har legat i att framförallt ta 

fram olika koncept och utvärdera dessa för att därefter kunna göra jämförelser och till slut kunna 

leverera en rekommendation till Scania på vilket eller vilka koncept som är möjliga att arbeta 

vidare med, samt vilka för- och nackdelar dessa har. Någon direkt provning blir svår att 

genomföra då någon ”framtida” retarder ej finns tillgänglig utanför ritbordet. Detta innebär att 

några jämförande konceptprov ej är möjliga att genomföra. Förhoppningsvis kommer en 

provkörning att genomföras på Voiths vattenretarder för att få lite indikationer på var problemen 
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med släpförluster finns på en vattenretarder samt hur effektivt konkurrentens retarder minimerar 

dessa i förhållande till en traditionell oljeretarder. 

 

I detta examensarbete skulle främst retarderns släpförluster undersökas. Övriga krav och detaljer 

på retarder, transmissionen och andra berörda system kommer ej att behandlas på detaljnivå utan 

endast eventuellt omnämnas om de visar sig att de har en viss inverkan när det kommer till 

minimeringen av retarderns släpförluster. 

 

1.6 Metod 
 

Vid produktutveckling på Scania använder man sig av en intern metod som benämns PD-

processen (Product Development Process). Varje avdelning har en pd-koordinator och processen 

styrs centralt via möten mellan grupperna så kallade PDMM, (Product Development Method 

Meeting). Denna process innebär att all utveckling delas upp i tre kategorier som illustreras med 

pilar enligt figur 2. Gulpil (förstudie), grönpil (utveckling) samt rödpil (produktuppföljning). 

 

 

 
 

Figur 2. Scanias utvecklingsmetod "PD-Processen” (Scania CV AB) 

För att en produkt skall utvecklas (grönpil), krävs ett utvecklingsdirektiv om detta som beslutas 

vid ett särskilt möte. För att kunna ta ett beslut om detta krävs en förstudie (gulpil) som 

undersöker om idén har potential nog att utvecklas vidare. Detta examensarbete är att betrakta 

som en del av en förstudie för framtida vattenretarder. Ett grönpilsprojekt har till skillnad från 

gulpilsprojekt ett preliminärt produktionsstartsdatum så kallad SOP (Start of production). När 

sedan utvecklingen är färdig och produkten går i produktion tar produktuppföljning (rödpil) över 

eventuell uppföljning och problem med en befintlig produkt. 
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Examensarbetet delades upp i fyra delar. Förstudie, konceptförslag, konceptpotential och 

sammanställning. Förstudien inleddes med att studera retarderns princip, funktion och den 

nuvarande retarderns effekt och släpförlustreducerande lösningar. Därefter studerades olika 

tillsatsbromsar för lastbilsbruk och sedan konkurrenternas retardrar och deras 

släpförlustreducerande lösningar samt diverse övriga konstruktioner som skulle kunna appliceras 

på en retarder. 

 

Framtagning av koncept bestod av att kombinera de förslag och idéer som Scania funderat på 

med brainstorming, diskussioner, konkurrentanalyser och studier av andra applikationer där 

liknande lösningar eventuellt har använts. Utifrån detta togs de fram olika förslag och teorier 

som tillfredställer den kravspecifikation som Scania har ställt upp. Även idéer om hur dessa 

skulle kunna provas och vilka potentiella problem som kan uppstå begrundades. 

 

Kapitlet konceptutredning innefattar mera konkret vilka förslag som är realistiska, dess för- och 

nackdelar, de tester och provkörningar som eventuellt skall genomföras samt jämförelser mellan 

konkurrenterna och Scaniatardern. 

 

Sist och slutligen sammanställs alla resultat och teorier till en rekommendation med diskussion 

om vad som bör behandlas i framtiden, vart eventuella problem ligger samt hur dessa bäst bör 

hanteras. 

 

1.7 Retarderprestanda 
 

De krav som Scania ställer på retardern är följande. (Faktiska siffror är sekretessbelagda) 

 

 Minimala släpförluster 

 Urkoppla tillräckligt fort för att inte påverka körförmågan negativt 

 God livslängd  

 Hög bromseffekt 

 Storleksmässigt mindre och lättare än nuvarande retarder 

 Minimala tryckspikar i systemet 

 Servicefri 

 Ej inkräkta på befintliga patent 

 

Retarder Typ2 finns med två versioner av utväxling då man vill växla upp varvtalet på retardern 

olika beroende på applikation för att förbättra bromsmomentet. Prestandan för dessa är följande: 

 

Med utväxling 3,04 erhålls: 

Max moment: 3500 Nm 

Urkopplingstid ≤ 0,2 s 

 

Med utväxling 3,26 erhålls: 

Max moment: 4100 Nm 

Urkopplingstid ≤ 0,2 s 
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1.8 Släpförlustreduceringens villkor 
 

Generell formel för det maximala moment en retarder kan bromsa med är formeln (1) nedan. 

 

𝑀 = 𝐾 × 𝜌 × 𝑅5 × 𝑖3 × 𝑛2    (1) 

 

Dock kan denna preciseras mera noggrant. Ett exempel på detta är formeln (2). Hela stycket 

nedan är utdrag ur (Scania Internmeddelande Retarderdimensionering). Obs. att denna formel 

(2) gäller för en retarder enligt befintlig funktion och princip, vid helt nytt koncept av retarder 

där den geometriska modellen förändras principiellt gäller ej denna. 

 

𝑀 = 𝐾 × 𝜌 × 𝑅1
𝑍 × 𝑟𝑌 × 𝑖𝑎 × 𝑛𝑏    (2) 

Där: 

 

M = Maximala momentet 

𝐾= Ett slags godhetstal/effektivitet där ett högt värde anger att man får ut ett högt moment ur 

en viss dimension 

𝜌 = Densitet på fluiden 

R = Karaktäristiskt dimension 

R1 = Centrumradie torus 

r =  Torusradie 

i =  Utväxling mellan retarderaxel och utgående axel, i >1 

n =  Varvtal 

Y =  Tillverkarspecifika värden (Scanias värden är sekretessbelagda) 

Z =  Tillverkarspecifika värden (Scanias värden är sekretessbelagda) 

a =  Tillverkarspecifika värden (Scanias värden är sekretessbelagda) 

b = Tillverkarspecifika värden (Scanias värden är sekretessbelagda) 

 
Värdet på Y och Z är dock något osäkert. Vid dimensionering av en ny retarderdimension bör 

man ta höjd för detta. Y och Z kan avvika något i storleksordningen: Z= 3 - 3,5 och Y= 1,5 – 2 

pga. faktorer nedan. I praktiska tillämpningar är värdet på K2 inte riktigt konstant utan påverkas 

bl.a. av: 

 

 Skovlarna (lutning, tjocklek, form, antal) 

 Friktionsförluster (ytråheten/ytfinheten på de ytor som vätskan strömmar vid, 

makroojämnheter t.ex. Scanias borrhål för in- och utlopp) 

 Stötförluster (vätskans övergång och avstånd mellan stator och rotor, ej ideala 

strömningsvägar dvs. flödesomlänkningar) 

 Dimensionerna r, R och varvet n (t.ex. påverkar r andel våt yta i förhållande till 

vätskevolym och därmed även ytornas råhet i förhållande till torusstorleken, varvtalet 

påverkar flödesbilden och därmed t.ex. stötförlusterna) 

 

Den geometriska formen på torus är ofta inte precis cirkulär på grund av olika 

konstruktionsaspekter vilket gör att dimensionerna r och R måste approximeras ur de verkliga 

måtten. Prioritering bör där läggas vid att rotorns ytter- och innerdiameter (R+r, R-r) ska ligga 

nära de verkliga måtten eftersom det är på rotorn som momentet verkar. 

 

Dessa ovan nämnda villkor innebär i praktiken att eventuella släpförlustreducerande förändringar 

direkt kan komma att påverka bromsmomentet om de på något sätt inverkar på retardern när den 

skall aktiveras. Denna inverkan kommer att beaktas vid framtagning av förslag och om möjligt 

undvikas. 
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2 REFERENSRAM 
2.1 Retarderns Historia 
 

Den första retardern som konstruerades för kommersiellt bruk tillverkades av Voith 1960 och 

satt på ett godståg som trafikerade Klippiga bergen i USA. Det var 5 km långt, vägde 10000 ton 

och drevs av en 4000 hk stark dieselmotor. Voith tillverkade transmissionen för detta tåg och 

fick till uppgift att ta fram ett bromssystem som på ett säkert sätt kunde hantera lutningar på 

uppåt 30%. 1968 lanserades retardern B180 för montering i SETRA bussar. Den första retardern 

som Voith tillverkade för lastbilsbruk lanserades inte förrän 1975 (Voith AG), (Fleetwatch). 

Scania började inte tillverkade någon egen retarder förrän 1981 då växellådan GAV-762, en 4-

stegad automatlåda anpassad för buss lanserades. Scanias första egna sekundärretarder typ1 för 

manuell växellåda lanserades 1993 tillsammans med Scania opticruise och var föregångaren till 

R2000.  

 

2.2 Tillsatsbromsar 
 

Att minimera slitaget på hjulbromsarna samt öka den totala bromseffektiviteten hos tunga 

lastbilar, särskilt i långa utförsbackar har varit högprioriterat för fordonstillverkarna sedan många 

år. För åkerinäringen så är det även önskvärt med minskade slitagekostnader på bland annat 

bromsar.  Dessutom finns det olika lagkrav på någon form av tillsatsbroms vid transport av 

farligt gods (MSB, 2010) Detta kombinerat har resulterat i diverse olika mer eller mindre 

effektiva varianter av bromsanordningar. De vanligaste varianterna av tillsatsbromsar är 

hydrodynamisk retarder, elektrodynamisk retarder, avgasbroms samt kompressionsbroms. 

Vidare skiljer man även på placeringen av tillsatsbromsen. Är tillsatsbromsen placerad före 

huvudväxellådan kallas den för primär tillsatsbroms, sitter den placerad efter huvudväxellådan, 

se inringat i figur 3, är det en så kallas sekundär tillsatsbroms. Bromseffekten på dessa beror på 

lite olika faktorer. Bromseffekten för en primärretarder beror framförallt på motorvarvtalet och 

ett högt motorvarvtal är önskvärt vid aktivering då det ger en bättre bromseffekt medan 

bromseffekten på en sekundärretarder beror på fordonets hastighet då den är monterad på 

växellådans utgående axel och således är proportionell mot drivhjulens rotationshastighet. 

 

 
 

Figur 3. Scaniaväxellåda med hydrodynamisk sekundärretarder inringat. (Scania CV AB) 
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2.2.1 Hydrodynamisk retarder 
 

En hydrodynamisk sekundärretarder enligt figur 3 ovan, arbetar enligt principen att rotorn via 

kardanaxeln accelererar en fluid (Vanligtvis olja) som därefter retarderas i statorn på grund av 

fluidens turbulens och dess viskositet. Utförligare förklaring om detta under avsnitt 2.3. Detta 

förlopp skapar en enorm värme som därefter kyls bort via fordonets kylsystem som då är 

obelastat eftersom motorn inte arbetar under inbromsning. En hydrodynamisk primärretarder 

bygger på samma princip som hydrodynamisk sekundärretarder men istället för att låta 

drivningen av retardern sitta efter växellådan så har man den placerat före. T.ex. genom att låta 

vevaxeln i motorn direkt driva rotorn i retardern. Detta gör att en primärretarder har något bättre 

effekt vid låga hastigheter än en sekundärretarder eftersom bromsmomentet är beroende av 

rotationshastigheten i retardern och vid låga hastigheter så har motorn ett relativt högt varvtal 

trots att fordonets hastighet är låg. Omvänt kräver en sekundärretarder inget motorvarvtal för att 

ge effektiv bromsprestanda då dess hastighet växlas upp med hjälp av kugghjul från växellådan 

via kardanaxeln och således är oberoende av motorvarvtalet, utan endast av fordonets faktiska 

hastighet. 

 

Fördelen med en hydrodynamisk retarder är att den är extremt effektiv, relativt kompakt och 

relativt tyst. Endast ett vinande kan uppfattas vid aktivering. Vidare har en hydrodynamisk 

retarder fördelen att den kan jobba med en jämn och ryckfri gång oavsett hur föraren väljer att 

växla och koppla. Nackdelen är dess vikt och att det krävs ett oljesystem och kylare vid 

användning av olja, vilket är det vanligaste mediet. Men framförallt för att det även vid 

avaktivering förekommer en viss släpförlust vilket är vad denna rapport behandlar. 

 

2.2.2 Elektrodynamisk retarder 
 

En elektrodynamisk retarder använder sig av elektromagnetisk induktion för att bromsa fordonet 

och kan placeras antingen på växellådan, kardanaxeln eller på drivaxlarna då statorn är fast 

monterad i chassikonstruktionen och rotorn snurrar med likt den hydrodynamiska varianten. Vid 

aktivering förses statorn med ström från fordonets elsystem och skapar ett magnetiskt fält som 

bromsar rotorn och därmed den del som är kopplad till rotorn t.ex. kardanaxeln. Vid aktivering 

av retardern omvandlas rörelseenergin hos fordonet till värmeenergi hos retardern, vilken sedan 

leds bort via rotorn som är ventilerad likt en bromsskiva och kyls via den omgivande luften.  

 

Fördelen med en elektrodynamisk retarder är att den i princip är ljudlös, kan arbeta utan att 

påverka fordonets kylsystem, har minimala släpförluster och kan likt den hydrodynamiska 

retardern arbeta jämnt och ryckfritt. Dess nackdel är att den inte kan hantera lika höga 

bromsmoment som en hydrodynamisk retarder då storleken på en elektrodynamisk retarder med 

samma effekt som en hydrodynamisk retarder blir betydligt större och tyngre, samt att det är 

svårt att kyla bort den värme som produceras vid inbromsning. Figur 4 visar Voith Magnetarder 

och ett exempel på montering på kardanaxeln. Den väger ungefär 39 kg och har ett maximalt 

bromsmoment på 650 Nm och lämpar sig för lastbilar upp till 16 ton. Större varianter av 

elektrodynamiska retardrar förekommer också. De används bland annat till tåg, men då är 

storleken på retardern motsvarande en halv tågvagn. Det fungerar på ett tåg då storlek och vikt 

inte är lika kritiska punkter som på en lastbil där varje gram räknas. Historiskt sett är franska 

Telma den största tillverkaren av elektrodynamiska retardrar för lastbil och buss. Som jämförelse 

ger Telmas kraftigaste lastbilsretarder ett bromsmoment på 3300Nm, vilket är mindre än Scanias 

R2000. Men den väger 257 kg för den variant som monteras på växellådan och hela 390 kg för 

den varianten som monteras separat på kardanaxeln. 
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Figur 4. Voith Magnetarder, t.h. monterad på en kardanaxel. (Voith AG) 

2.2.3 Avgasbroms 
 

Avgasbromsen sitter monterad på i princip alla tyngre lastbilar och fungerar genom att ett spjäll 

stänger för en del av avgasröret, se figur 5. Detta skapar ett kraftigt mottryck i motorn som 

bromsar kolvarnas rörelse och på det viset bromsas fordonet. Fördelen med denna broms är att 

den är relativt lätt att bygga in och är enkel i sin konstruktion. Dess nackdel är att det skapas ett 

väldigt högt oljud, kräver höga varv på motorn för att vara effektiv, är mycket svagare än en 

retarder och framförallt så tappas all bromsverkan temporärt vid nedväxling då motorn 

frikopplas, vilket kan skapa en ryckig och obekväm inbromsning. 

 

 
Figur 5. Spjäll avgasbroms. (Scania CV AB) 

2.2.4 Kompressionsbroms 
 

Kompressionsbromsen även känd som ”Jake-Brake” vilket kommer från Jacobs engine brake. 

Fungerar genom att avgasventilen öppnar precis innan maximal kompression och släpper ut 

trycket, vilket gör att den kraft som vanligtvis pressar ner kolven försvinner ut i atmosfären. 

Därefter öppnas åter ventilen när kolven är på väg neråt vilket innebär att motorn måste suga i 

sig luft på nytt som därefter åter komprimeras och sedan släpps ut igen. Det vill säga motorn går 

tungt då den arbetar som en stor luftkompressor vilket innebär att fordonet saktar in. Den 
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traditionella kompressionsbromsen skapar kraftiga ljudpulser och ett så pass högt ljud att den på 

vissa ställen är förbjuden utan kraftiga ljuddämpare. En modernare och mer sofistikerad variant 

används bland annat av Volvo i deras tillsatsbroms VEB, Volvo Engine Brake, som är en 

kombination av avgasbroms och kompressionsbroms. Likt avgasbromsen fungerar 

kompressionsbromsen effektivare desto högre varvtal motorn har. Exempelvis ger Volvos FH16 

VEB en bromseffekt på 380 kW/ 515 hk vid 2200 varv/min (Volvo, 2012). Vilket är ett väldigt 

högt varvtal i lastbil vars normala arbetsvarvtal ligger runt 1300 varv/min, detta innebär att 

nedväxling måste ske kontinuerligt för att hålla uppe motorvarvtalet om maximal bromsverkan 

önskas. Fördelen med kompressionsbromsen är att det i stort sett inte finns några släpförluster 

samt att den endast väger i storleksordningen 11 kg. Nackdelen ligger i att som det tidigare 

nämnts, det krävs höga varvtal på motorn för att få ut maximal bromsverkan vilket i sin tur 

skapar mycket buller. Vidare tappar man temporärt bromsverkan vid nedväxling, vilket inte sker 

med till exempel en sekundärretarder. Detta gör även att inbromsningen kan bli ryckig och 

obekväm. 

 

2.2.5 För och nackdelar med tillsatsbroms 
 

Den största fördelen med en tillsatsbroms är att den kan integreras i bilens andra system och 

hjälper föraren att hålla en säker hastighet eftersom den inte riskerar att överhettas på samma sätt 

som hjulbromsarna. Dessutom finns en stor ekonomisk vinning då slitaget på bromsskivor, 

bromstrummor och bromsbelägg minskar radikalt. Den största nackdelen med en tillsatsbroms 

kontra hjulbromsarna är att tillsatsbromsen endast bromsar drivhjulen medan hjulbromsarna 

bromsar alla hjul. Detta bör tas i beaktning vid val av användningsområden samt vid 

programmering av styrsystem för dessa, då t.ex. halt väglag och ABS har en hög inverkan på 

bromseffekten. Om en tillsatsbroms bromsar drivhjulen på halt väglag riskerar ekipaget att få 

sladd, vilket gör att de ställs höga krav på avreglering av denna. Utöver detta behövs 

hjulbromsarna för att kunna hålla fordonet helt stillastående samt som parkeringsbroms. Ett nytt 

bekymmer som dessvärre uppstått i takt med att tillsatsbromsarna blivit allt effektivare är att 

hjulbromsarna behöver användas allt mindre och därmed kärvar ihop oftare på grund av vatten 

och saltstänk (Ny teknik, 2009).  
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2.3 Scanias tillsatsbroms Typ2 
 

Scanias nuvarande tillsatsbroms benämnd retarder Typ2, se figur 6 lanserades 2006 som 

efterföljaren till Scanias första retarder Typ1 och är en hydrodynamisk sekundärretarder som 

finns som ett tillval till Scanias växellådsprogram. Den monteras i bakkant på växellådshuset 

enligt figur 3. Den arbetar tillsammans med avgasbromsen samt hjulbromsarna. I retardern sitter 

två stycken turbinliknande skovelhjul som kallas rotor och stator, se figur 7.  

 
Figur 6. Scania Retarder Typ2. (Scania CV AB) 

 
Figur 7. Beskrivning Retarder Typ2. (Scania CV AB) 
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Principen för hur den fungerar kan ses i figur 8 och processen som sker kan beskrivas enligt 

följande. Vid aktivering av föraren antingen via en spak på instrumentbrädan, via bilens 

automatiska farthållare eller vid ett lätt tryck på bromspedalen, skickas en signal via lastbilens 

styrbox till retarderns ventilpaket som med hjälp av tryckluft påverkar hydrauliska ventiler som 

via en pump pumpar in olja från en oljesump in mellan rotor och stator i retardern. En 

tryckluftsdriven ackumulator hjälper till att snabbt tvinga in olja i skovelsystemet, vilket gör att 

inkopplingstiden blir kortare. Då rotorn roterar och statorn är fixerad i retarderhuset samt att 

rotor och stator är försedda med skovelblad som oljan tvingas att följa så tvingas oljan att börja 

rotera mellan rotor och stator. På grund av trögheten mot riktningsändring i oljan så går detta 

tyngre desto högre rotationshastighet som används. Detta innebär att låg viskositet är att önska 

då viskositeten motverkar hastighetsökningen. Det är denna tröghet som bromsar hela fordonet. 

Beroende på utväxling utvecklas ett bromsande moment på maximalt 3500 Nm eller 4100 Nm. 

Denna tröghet omvandlas i oljan till värme som i sin tur leds bort via en värmeväxlare som i sin 

tur är ansluten till bilens ordinarie kylvätskesystem. Detta kan beskådas i figur 8. Totala vikten 

på komplett retarder med 7 liter olja ligger på ca 66 kg. 

 

 

 

 
 

Figur 8. Principskiss för Typ2 (Scania CV AB) 

 

2.3.1 Släpförlustreducerande åtgärder på Typ2 
 

Vid avaktivering av Typ2 har Scania som krav att bromsmomentet skall vara lågt vid urkoppling 

samt att retardern skall kunna kopplas ur snabbt för att kunna samspela med ABS och 

stabilitetskontrollsystemen. Detta sker genom att tillförseln av olja stängs och den olja som är 

kvar i retardern snabbt släpps ut ur retardern via en snabbtömningsventil och en reglerventil ner i 

oljesumpen och ersätts via avluftningshål och atmosfärstrycket av luft. Men för att denna 

luftmängd inte skall accelereras i retardern likt oljan och börja bromsa så skjuter man in en liten 

mängd olja via ytterligare några strategiskt placerade hål i statorn, mot luftströmmen för att störa 

dess strömning och rotation. Dessa hål samt de andra hålen och dess funktioner kan beskådas i 

figur 9. 
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Figur 9. Stator Typ2 

Släpförlusterna på Typ2 är uppmätta i provrigg och uppgår till 2.31 normerat utan oljesprut och 

1,28 normerat med oljesprut vid ett kardanaxelvarvtal på 1500 varv/min (Sannelius, Scania CV). 

Ett intressant fenomen är att vid provning av släpförlusterna separat i testrigg så uppgår den 

teoretiska släpförlusten till 1 normerat. Vilket innebär att någon form av interaktion mellan 

förlusterna bidrar till öka den totala förlusten. Se figur 10. 

 

 
Figur 10. Normerade värden Släpförlustmätning av Typ2. (Sannelius, Scania CV AB) 

2.3.2 Skillnader mellan olje- och vattenretarder 
 

De två stora skillnaderna mellan en oljeretarder och vattenretarder är själva fluiden samt att 

oljeretardern har ett eget system med egen olja, medan vattenretardern delar arbetsfluid 

(kylarvätska) med bilens kylsystem. En del andra skillnader förekommer också. Framförallt vad 

0,66 
0,47 

0,12 

1 

1,28 

2,31 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Rotor, lager,
transm.,tätring

bronsring

Pump. Lager,
transm.,
tätring

Lager,
transm.,
tätring

Teoretisk
summa

Uppmätt
summa med

oljesprut

Uppmätt
summa utan

oljesprut

Släpförluster mätta i rigg 

Inloppshål 

Utloppshål 

Avluftning av torus 

Oljesprut 



 

14 
 

gäller släpförluster då det som tidigare nämnts, ej är möjligt att enkelt tömma retardern på vatten 

vid urkoppling, då man ej vill få in luft i kylsystemet. Vidare så regleras bromsmomentet i en 

vattenretarder förslagsvis genom att via en reglerventil ”strypa” utloppet och på så vis tvinga 

kvar vattnet i skovelsystemet vilket gör att trycket i retardern ökar och så även det bromsande 

momentet. När sedan retardern avaktiveras vill man på motsvarande sätt förhindra att vattnet 

roterar runt i skovelsystemet vilket förhindras genom att exempelvis en riktningsventil leder 

vattnet förbi retardern. Önskvärt är minimala tryckpulserna i kylsystemet och låg belastningen på 

vattenpumpen vilket gör att inloppet bör placeras i den så kallade lågtryckszonen, se figur 11, 

eftersom vattnet roterar i torus så blir trycket som lägst i centrum av rotationen där det i princip 

är trycklöst. Vilket i sin tur innebär mindre belastning på den pump som skall pumpa in vatten i 

retardern. 

 

 
 

Figur 11. Exempel på vattenretarderprincip. (Scania CV AB) 

2.4 Konkurrenter 
 

På den konkurrerande marknaden finns det för närvarande två stycken kända kommersiella 

vattenretardrar. Båda är tillverkade av Voith. Den ena är MAN:s primärretarder Voith VR 190 

”PriTarder”, som sitter monterad i framkant av motorn och är den första versionen av 

vattenretarder. Den andra är Voith SWR ”Aquatarder”. En sekundärretarder som sitter på bl.a. 

Mercedes-Benz Actros senaste generation som presenterades hösten 2011. Vilket är den som 

påminner mest om Scanias retarder Typ2 rent funktions och placeringsmässigt. Dessutom har 

Voith ett antal traditionella oljeretardrar som sitter monterade på bl.a. Volvo och Renault. Den 

andra stora tillverkaren är ZF Friedrichshafen, som tillverkar oljeretardrar som de kallar 

”Intarder” till bl.a. DAF och Iveco. Den tredje tillverkaren är amerikanska Allison som även 

tillverkar automatiska växellådor åt bland annat Scania. Retardrar i automatiska växellådor är 

integrerade i konstruktionen på ett helt annat sätt, så dess design skiljer sig en del från de 

retardrar som används till manuella växellådor. Dock är funktionsprincipen densamma vad gäller 

eventuella släpförluster och kylsystem. Därefter har vi även amerikanska Caterpillar med sin 

brake saver som även den är integrerad i deras automatiska växellådor. 

 

Säkerligen finns det ytterligare några mindre tillverkare. Bl.a. den kinesiska tillverkaren Shaanxi 

Fast Auto Drive Group som våren 2011 släppte en hydrodynamisk retarder som heter Fast 

FH400B. Något mer information om denna har ej hittats. Troligtvis påminner funktioner och 

lösningar på dessa med de redan uppräknade varianterna. 
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2.4.1 Voith SWR Aquatarder 
 

Voith Aquatarder SWR (Secondary water retarder), se figur 12.  Sitter monterad i bl.a. 

Mercedes-Benz Actros och har en maximalt bromsande effekt på 850 kW/1156 hk och upp till 

3500Nm (Mercedes-Benz)  

 

 
Figur 12. Voith SWR Aquatarder. (Scania CV AB) 

De släpförlustreducerande åtgärder som kan uppfattas rent visuellt, består av att stänga av 

vattentillförseln samt att dela på torus genom att låta rotorn vridas runt diagonala splines på 

axeln och med hjälp av en kraftig fjäder flyttas ut axiellt från statorn vilket kan ses på figur 13 

och figur 14. (Patenterat enligt Drive unit comprising a retarder US2007102251A19) och genom 

en särskild evakueringspump (Patenterat enligt Automotive drive comprising a water-based 

retarder US20060090971A1), som snabbt suger ut kvarvarande vatten för att minimera det 

bromsande trycket, då det bromsande momentet styrs av trycket i retardern. Totalt använder sig 

Voith av uppskattningsvis tre stycken släpförlustreduceringsmetoder. Lösningen med att 

separera rotor och stator förefaller vara en effektiv metod då Voith valt att använda denna 

lösning på flera av sina retardervarianter. Exempelvis Voith VR115HV som är en äldre 

sekundärretarder med olja som fluid, använder sig av denna teknik för att minska släpförlusterna 

tillsammans med en del andra mer eller mindre vid denna tidpunkt klarlagda detaljer. 

 

  
Figur 13. Spline Voith SWR (Scania CV AB)        Figur 14. Rotor Voith SWR (Scania CV AB) 

Anslutning 

kylsystem 

Inkoppling 

mot växellåda 

Ventilpaket 



 

16 
 

2.4.2 Voith PriTarder 
 

MAN:s PriTarder är den första kommersiella vattenretardern och lanserades 2004. Det är en 

vattendriven primärretarder, därav namnet PriTarder. Den är tillverkad av Voith med namnet 

WR190 och arbetar tillsammans med avgasbromsen på MAN:s tyngre lastbilar. Den sitter 

monterad i framkant av motorn, se figur 15 och drivs direkt av vevaxeln. Den ger ett 

bromsmoment på upp till 1450 Nm och en maximal bromseffekt på 300 kW inom 

hastighetsintervallet 10–90 km/h och väger endast 32 kg. Den enda släpförlustreducerande 

åtgärd de genomfört som går att lokalisera är att stänga tillförseln av nytt kylvatten. Vilket tyder 

på att de finns relativt stora släpförluster. Enligt provkörning i rigg uppgår släpförlusterna till 6 

kW vid ett rotorvarvtal på 1500 varv/min. Som jämförelse kan nämnas att Typ2 ligger betydligt 

lägre. Exakta siffor är sekretessbelagt. 

 

 

 
 

Figur 15. MAN med Voith PriTarder. (Voith AG)  

2.4.3 Voith Oljeretardrar 
 

Voith har även fyra stycken oljeretardrar med namnen VR115-CN, VR115-HV, VR120-QLM 

och VR-3250. Voith VR-3250, till vänster i figur 16. Sitter monterad i Volvos FH och FM serier 

samt i Volvos bussar, dessutom sitter den monterad på flera av Renaults tunga lastbilar och 

sedan 2012 kan den även köpas till Nissan Diesels tunga lastbilar. Den har en utväxling på 2.03 

och ger ett bromsande moment på 3250 Nm, rymmer 5,4 liter olja och väger ca 59 kg. VR115-

CN och VR120-QLM riktar sig framförallt mot den kinesiska marknaden. Voith VR115HV, till 

höger i figur 16. Sitter monterad i bl.a. gamla modeller av Mercedes modeller Actros, Axos och 

Atego och är en av de oljebaserad hydrodynamisk sekundärretardrar som Voith tillverkar.  
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Figur 16. T.v. Voith 3250, t.h. Voith 115 HV (Voith AG) 

De har två utväxlingar på 1,68 respektive 2,13 där den senare ger dess maximala bromsmoment 

på 3500 Nm och avregleras vid en maxeffekt på 500 kW. Dess vikt ligger på 68 kg komplett med 

6 liter olja. Dess släpförlustreducering består av att tömma retardern på olja via en 

snabbtömningsventil samt att separera rotor och stator via en fjäderbelastad diagonal spline på 

samma sätt som i deras modell SWR i figur 17. Vidare finns några icke klargjorde lösningar som 

eventuellt kan bidra till släpförlustreducering på något vis. En av dessa är en skåra i ett av 

rotorbladet, vars funktion är något förbryllande, inringad i figur 18.  

 

 
Figur 17. Voith 115 HV Rotor     Figur 18. Förbryllande spår i rotor 
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2.4.4 ZF-Intarder 
 

ZF-Intarder finns i några olika varianter. Deras senaste version integrerad i deras ZF-Ecosplit 

växellåda, se figur 19, väger 69 kg utan olja och har en bromsande effekt på maximalt 500 kW 

och ett bromsande moment på 3250 Nm. Namnet Intarder kommer från att alla ZF:s retardrar till 

skillnad från Scania och Voith är integrerade i växellådan och delar även olja och oljekylare med 

denna. Enda bekräftade förlustreducering består av att tömma retardern på olja. Scania har inte 

kört några förlustmätningar på denna, men enligt e-postkorrespondens med ZF så har de förluster 

i kugghjul och lager. Samt att de har förluster på grund av luftcirkulationen mellan rotor och 

stator som de enligt dem själva minimerar enligt ett ”speciellt system”. Vidare förklaring lämnas 

ej ut till andra än deras kunder. En eventuell släpförlustreducerande åtgärd har lokaliserats på 

bilder och videoklipp och tycks bestå av en form av bländarlösning vilket kan beskådas i figur 

20. Vilket tycks vara två halvor av en bländare monterade i över respektive underkant av 

rotor/statorpaketet. I figur 19 kan ett utrymme för ”utdragen” bländare anas. 

 

 
Figur 19. ZF-Intarder på Ecosplitväxellåda. (ZF Friedrichshafen AG) 

 

Figur 20. Rotor och stator med bländare? (ZF Friedrichshafen AG) 

Fjäderbelastade 

skivor? 

Utrymme för 

utdragen 
bländarskiva? 
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Den fjäder som ses i ovankant av figur 20 samt även i underkant, håller troligtvis bländaren i 

släpförlustreducerande läge men vid aktivering av retardern så kan de tänkas att trycket som 

uppstår i retardern pressar ut kolven vilket drar med sig bländaren ut ur torus. 

 

2.4.5  Retarder för automatiska växellådor 
 

Allison, Caterpillar, Voith och ZF tillverkar även automatiska växellådor med integrerade 

retardrar. Dessa är hydrodynamiska och fungerar principiellt likadant som 

påbyggnadsvarianterna. Samma problem med släpförlusterna existerar även här. Några 

släpförluståtgärder finns ej att finna, då detta är information som företagen ej är villiga att dela 

med sig av. Scania har ej några mätningar eller prov på dessa. Framförallt för att Scania ej själva 

tillverkar automatiska växellådor. Gissningsvis är det en för liten förlust i förhållande till kostnad 

för att tillverkarna skall göra något stort åt detta. Figur 21 nedan visar en Allison automatisk 

växellåda med retarderdelen inringad. 

 

 
Figur 21. Allison Automatväxellåda med retarder (Allison Transmission Inc.) 

Något som teoretiskt sett bör ske är att rotationen av luft bör störas på något vis, då luften annars 

börjar cirkulera likt de retardrar som nämnt tidigare. Förutom släpförlusten kan temperaturen på 

luften nå fler hundra grader om den får rotera fritt i retardern vilket även kan skada lager och 

tätningar samt bidrar till onödig uppvärmning av växellådshuset. 

 

  

Retarderdel 
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3 FRAMTAGNING AV KONCEPT 
 

3.1 Utvecklingskriterier 
 

Då detta examensarbetes problemställning bestod av att ta fram koncept för att minimera 

släpförlusterna på en kommande retarder, så är en av begränsningarna att anpassa 

släpförlustreduceringen efter den princip som Scanias nästa retarder är tänkt att arbeta efter, samt 

efter de krav som ställs på denna. 

 

3.2 Fasta förluster 
 

En del förluster är näst intill omöjliga att göra sig av med. Ett exempel på detta är lager, 

transmission och tätningsring till retarderaxeln samt oljepumpen. Effekten av dessa fyra som 

alltid kommer finnas där så länge retardern fungerar som i nuläget. Dessa släpförluster visades i 

figur 10. Vid användning av vatten i retardern finns det anledning att anta att framförallt lager 

och tätring kommer att generera större förluster då det krävs större noggrannhet och mer 

avancerade lösningar på dessa när vatten används som fluid istället för olja, vilken är 

skonsammare för mekaniken. Förhoppningsvis kan man slippa oljepumpen. Dessa data bör tas i 

beaktning för de nya koncepten. Vilka är mer eller mindre effektiva beroende på om olja eller 

vatten används i retardern. 

 

3.3 Koncept 
 

Det släpförlustreducerande förslag som begrundats består av en kombination av existerande 

lösningar hos konkurrenter eller för liknande applikationer, Scanias avdelning NTBR:s idéer, 

samt författarens egna tankar och funderingar. De förslag som togs fram var följande. 

 

 Urkopplingsbar rotor 

 Dela torus 

 Föra in något mellan skovlarna 

 Dela på stator eller rotor 

 Rörliga skovlar 

 Ändra torusform 

 Vakuum 

 Förskjutbar stator 

 Variator 

 Låta statorn rotera med 
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3.3.1 Urkopplingsbar rotor 
 

Principen innebär att retardern helt kopplas ur från växellådan via någon form av i- och 

urkopplingsenhet och således helt stannar vid urkoppling. Försök har gjorts på en inkoppling där  

synkroniseringsringar sköter i- och urkoppling. Dessa försök pekar på en kraftig reducering av 

släpförlusterna. Värden är sekretessbelagda. (Mätprotokoll, Scania). Det som trots allt orsakar 

förluster är att de synkroniseringsringar samt spärrkoner som sköter inkoppling tenderar att 

rotera med något på grund av den oljefilm som bildas mellan innerkona, mellankona och 

ytterkona. Dessa spärrkonor är de som glider mot varandra för att styra inkopplingen mellan 

retarderns kugghjul och växellådans kugghjul vid aktivering av retardern då retardern står still 

medans växellådan roterar. Dessutom bidrar den mekanism som används för att koppla in 

retardern med en viss tröghet, samt friktion från tätringar och lager. Problematiken i att införa 

detta rakt av på en vätskefylld retarder är de höga initialmoment som uppstår vid aktivering av 

retardern då retardern är konstant vätskefylld till skillnad från Typ2 som endast innehåller luft 

vid aktivering. Dessutom tillkommer masströgheten för att accelerera retardern från stillastående 

till aktuell hastighet. Ett av de vanligaste driftsfallet då retardern behövs är vid en inbromsning 

från ca 90 km/h, detta motsvarar i en av de vanligaste konfigurationerna ett kardanaxelvarvtal på 

ca 1300 varv/min, beroende på lastbilens växellåda, slutväxel och däckdimension. 

Dimensioneringen av retardern görs däremot för att klara 2300 varv/min som är det teoretiska 

maxvarvtalet som är möjligt för en viss kombination av komponenter i drivlinan inklusive 

däckdimensionen. Den mest utsatta delen som skall klara av denna påfrestning är framförallt 

inkopplingen. Ett första prov har körts av Scania då man provat att köra Typ2 konstant 

vätskefylld för att få en första inblick i vad som skulle tänkas hända utan tömning av retardern. 

 
Figur 22. Provning i rigg av konstant vätskefylld Typ2 av Mikael Sannelius (Scania CV AB) 

Om en den nya retardern beter sig likadant som en vätskefylld Typ2 retarder, innebär det att 

inkopplingen ska klara av ett moment som börjar på ca 80 Nm vid ett kardanaxelvarv på 800 

varv/min upp till 160 Nm vid 2300 varv/min i kardanaxelvarvtal, se figur 22. Vilket är det 

släpmoment som uppstår i retardern när man låter Typ2 snurra vätskefylld utan att aktivt bromsa. 
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Därutöver tillkommer masströghetmomentets bidrag enligt ekvation 3 som uppgår till 105 Nm 

vid ett kardanaxelvarv på 800 varv/min upp till 400 Nm vid 2300 varv/min, räknat med ett värde 

på (I) på 0,25 för vätskan. Totalt handlar det om i storleksordningen 500 Nm som 

synkroniseringen eller inkopplingen skall klara av att hantera vid en inkopplingstid på önskvärda 

0,2 s enligt ekvation 4 och ekvation 5 instoppat i ekvation 3. Där M är momentet, α är 

vinkelaccelerationen och I är en masströghet. 

 

𝑀 = 𝛼 ∙ 𝐼      (3) 

 

 

𝜔 =
2∙𝑛∙𝜋

60
      (4) 

 

Där ω är vinkelhastigheten och 𝑛 är kardanaxelvarvtalet. 

 

𝛼 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
       (5) 

 

Får man denna inkoppling att fungera på den nya retardern vore det troligtvis den optimala 

lösningen med hänsyn till släpförlusterna, då hela retardern helt enkelt kopplas bort vid 

avaktivering. Men här ligger problemet i att lösa i- och urkopplingen. Vilket eventuellt skulle 

kunna lösas med några andra typer av kopplingar. Till exempel har företaget Ortlinghaus olika 

varianter av hydrauliska och pneumatiska kopplingar från 20 Nm till 100,000 Nm vilket skulle 

kunna användas för att snabbt koppla i och ur drivningen till retardern likt kopplingen på en bil, 

medan inkopplingen av en mekanisk drivning av retardern sker innan själva bromsningen 

påbörjas. Detta för att den mekaniska kopplingen, exempelvis drev skall ta upp bromsmomentet 

istället för själva kopplingslamellen. Nackdelen med dessa kopplingar är storleken, kostnaden 

samt vikten. Dessutom tillkommer troligtvis en viss förlust i själva kopplingen i form av friktion 

och masströghetsmomentet för att accelerera igång kopplingen. Ett masströghetsmoment som 

ökar kvadratiskt med radien på den roterande massan. Ortlinghaus har exempelvis pneumatiska 

kopplingar som vid 6 bars tryckluftstryck kan hantera moment på 500 Nm vid en vikt på endast 

8,5 kg 

 

3.3.2 Dela torus 
 

Denna princip innebär att något skjuts in i spalten mellan rotor och stator och på detta vis 

förhindrar att vätskan börjar rotera i torus utan leds förbi retardern. Exempelvis ett irisspäll enligt 

figur 23. Dessa är vanliga inom ventilationsanläggningar för att anpassa luftflöden. Se figur 24. 

Denna mekanism bör av praktiska skäl monteras på statorn. Fördelen med detta är att det är 

relativt billigt och ej särskilt utrymmeskrävande. Svårigheterna bör vara att få hållfastheten på 

”bladen” tillräckligt kraftig utan att det för den delen blir allt för klumpig då den skall få plats 

mellan rotor och stator där avståndet endast handlar om millimetrar. 
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Figur 23. Bländare. Källa: Wikipedia 

 
 

Figur 24. Irisspjäll 

Alternativet är att låta ett glidspjäll avgränsa utrymmet. Denna princip är enklare att konstruera 

rent mekaniskt, samt att få stabil, men kräver mer utrymme åt det håll som spjället skall röra sig 

åt vid urkoppling av retardern. Vilket blir uppåt enligt fallet i figur 25. Dessutom krävs en 

omkonstruktion av retardern då retarderaxeln måste sluta jäms med rotorn för att kunna ge plats 

för glidspjället att röra sig mellan rotor och stator. Vidare innebär detta koncept problem när de 

gäller tätningen mellan spjäll och torusutrymmet samt mellan torusutrymme och omgivningen. 

 

 

 
Figur 25. Glidspjäll 

Effekten av att ha en slät yta mellan rotor och stator har provats i rigg i ett tidigare 

examensarbete genom att fylla torusutrymmet i statorn med en plastmassa som fick stelna. 

Genom detta kom statorn att få en i princip slät yta gentemot rotorn. Effekten av detta sänkte 

Glidspjäll 

Torusutrymme 

Irisspjäll Torusutrymme 



 

25 
 

släpförlusten med 87 %, (Kwarnmark, 2007). Effekten av detta borde kunna efterliknas väl i ett 

prov genom att föra in en slät plåt mellan rotor och stator och på så vis simulera en 

bländarkonstruktion. 

 

3.3.3 Föra in något mellan skovlarna 
 

Att föra in något mellan skovlarna för att störa rotationen har använts av Voith på tidigare 

modell av deras oljeretardrar med beteckning R133-2. Teorin innebar att en del av statorns 

”torusbotten” var fjäderbelastad och således fjädrade ut när retardern var inaktiverad och 

torusutrymmet tömt på olja. Inringat i figur 26. Detta skapade strömningsstörande hinder i 

torusutrymmet som sänkte släpförlusterna. Dessvärre är det okänt hur effektivt detta var då 

någon mätning ej är utförd. När sedan retardern aktiverades och olja pressades in så tvingade 

oljan in dessa hinder och torus återfick sin grundform. 

 

 
Figur 26. Voith R133-2 (Scania CV AB) 

Dock bör den principen fungera bättre då retardern helt töms samt fylls med en fluid för att 

åstadkomma tillräckligt stora tryckskillnader för att tvinga ner de fjäderbelastade stiften. Denna 

metod är osäker på vatten som medium då denna fluid är betydligt trögare att störa ut till skillnad 

från luft. Dessutom kommer troligtvis inte en vattenretarder att tömmas på fluiden vid 

avaktivering så som en oljeretarder utan eventuellt vara delvis vatten/ångfylld. 

 

3.3.4 Dela på stator eller rotor 
 

Att dela på rotorn eller statorn genom en viss rotationssymetrisk radie med ett snitt och således 

tillåta en viss vinkelvridning så att varje skovel delas. I figur 27 illustreras detta genom att den 
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yttre ringen vrids enligt den röda pilen och den inre delen är fixerad. Med hjälp av detta skulle 

torusutrymmets form förändras och strömning som uppstår när rotorn snurrar bli störd, vilket 

borde minska släpförlusterna. Problematiken med denna metod är densamma som ovanstående 

koncept om vatten används. Det vill säga att det troligtvis är svårare att minska förlusterna 

genom att bara störa strömningen då vattnet i sig är en betydligt mer trögflytande fluid till 

skillnad från luft som med relativt enkla medel kan störas ut så att rotationen minimeras. Om 

vattnet vid avaktivering tvingas ut och inloppet är stängt, kan det tänkas att det vatten som är 

kvar förångas. Vid ett sådant scenario bör denna metod kunna tillämpas på samma sätt som på  

en tömd oljeretarder där en delning av skovlarn förhindrar att luften kan rotera. 

 

 
Figur 27. Delning av torus enligt rotationssymetrisk linje 

 

3.3.5 Rörliga skovlar 
 

Genom att ha rörliga skovlar på statorn kan momentet justeras enligt önskemål. Genom att vrida 

på skovlarna kan man helt förhindra rotation av fluiden i torusen genom att vrida skovlarna så att 

de ligger pararellt med gränssnittet gentemot rotorn och på så vis skapa en mer eller mindre slät 

yta. För att vid inkoppling kunna vrida tillbaka dem till önskat läge. Dock kräver det ganska 

avancerade reglersystem för att fungera samt ställer höga krav på hållfastheten samt den 

mekaniska konstruktionen. ZF har ett patent på en variant där skovlarna vrids. EP1295768 (A2) -

2003 Hydrodynamic retarder. För att ytterligare effektivisera denna metod kan skovlarna även 

på rotorn vridas på samma sätt. I och med detta fås två stycken i princip släta ytor, likt två 

bländarskivor. Detta bör teoretiskt sett minimera släpförlusterna ytterligare. 

 

 

 

3.3.6 Ändra torusform 
 

Statorns torusform, hela eller delar görs rörlig. Skulle kunna göras genom att exempelvis låta 

statorn bestå av två delar som ligger i varandra likt två skålar. Där den undre skålen har hål i sig i 

torusbotten med samma antal och form som torusutrymmena och den övre skålen med bladen 

har hål även den i botten på torus. Detta gör att vid en lätt vridning växlar torus från att vara 
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sluten till att vara perforerad se figur 28. Där den gråa (inre) skålen kan vrida sig i den blåa 

(yttre) skålen. Vilket gör att hålen kan stänga alternativt öppnas enligt önskemål. Vid öppet läge 

(avaktiverad) kan fluiden i retardern tillåtas strömma genom och vid stängt läge (aktiverad) så 

tvingas fluiden rotera som den ska vid bromsning. 

 

 
Figur 28. Perforerad torus 

3.3.7 Vakuum 
 

Genom att stänga inloppet till retardern och pumpa ur eller suga ur all vätska och skapa 

vakuum/undertryck mellan rotor och stator med hjälp av en vakuumpump eller liknande kan man 

minska den totala massan som förflyttas i retardern, vilket i sin tur ger lägre förluster. Om vatten 

används skulle troligtvis ånga skapas vilket därefter i stort sett kan behandlas som luft vid 

beräkningar på släpförlusterna enligt tabell 1.  

 
Tabell 1. Viskositet och densitet för olika fluider. 

Fluid Viskositet Densitet 

Olja (Vid 20°C) ≈90 · 10
−3

 Pa*s ≈900kg/m
3 

Vatten (Vid 20°C) ≈1,03 · 10
−3 

Pa*s ≈998 kg/m
3 

Vattenånga (Vid 50°C) ≈10 · 10
−6

 Pa*s ≈0,7 kg/m
3 

Luft (Vid 20°C) ≈18 · 10
−6

 Pa*s ≈1,2 kg/m
3 

 

Vidare är det lätt att konstatera att vattenånga eller luft är att föredra gentemot vatten eller olja 

med avseende på både densiteten och viskositeten. Då vatten och olja i grova drag har samma 

egenskaper i retardern. Vad som egentligen händer lokalt i retardern är svårt att fundera ut utan 

att ha genomfört några faktiska prov. Enligt simuleringsmodeller som gjort på retardrar i CFD-

program tyder det på att det skapas ett undertryck i centrum av torusen. 

  

Skulle det vara så innebär det att eventuella problem så som kavitation kan uppstå. Dessa bör 

behandlas varsamt då de kan orsaka stora skador på materialet i retardern. Se figur 29. Där bitar 

lossnat från en skovel. Detta är problem som kan uppstå om det skapas undertryck i retardern 

och det samtidigt är olja eller vatten kvar. 
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Figur 29. Exempel på kavitationsskada. 

Både vatten och olja är så kallad newtonska fluider
 
vilket innebär att skjuvspänningen τ mellan 

lagren i fluiden är linjärt proportionerlig mot hastighetens gradient ∂u/∂y i vinkelrät riktning mot 

lagren. Det vill säga de är helt opåverkade av skjuvningshastigheten, vilket gör att dess 

funktionalitet i retardern inte påverkas nämnvärt av rotationshastigheten, utan tryck och 

temperatur påverkar desto mer. Exempel på en icke newtonsk fluid är de allra flesta limsorter 

vilka påverkas av skjuvningshastigheten (eller omrörningshastigheten).  

 

3.3.8 Separera rotor och stator axiellt 
 

Genom att låta rotorn snurra med likt tidigare men att låta statorn vara monterad på en axel med 

splines och således vara skjutbar i längdled förhindrar man att vatten kan börja rotera i retardern. 

Idén är vettig och relativt enkel att genomföra. Den lösning som först tänktes ut för att låta rotorn 

vara flyttbar i längdled var dessvärre redan patenterad av Voith (Patenterat enligt Drive unit 

comprising a retarder US2007102251A1), vilket innebar att rotorn flyttas axiellt kring en 

spiralformad spline. Det bör dock inte begränsa konceptet då ett flertal lösningar på detta är 

möjliga. Alternativ vore att konstruera om den på detaljnivå så att eventuella patentkrockar kan 

undvikas eller genom att istället flytta statorn. 

 

3.3.9 Variator 

Exempelvis snöskotrar använder sig av en så kallad variator som består av två stycken hjul som 

är sammanbundna med varandra via en bred rem enligt figur 30. Genom att remhjulen är delade i 

två koniska halvor och genom att variera avståndet mellan halvorna tvingas remmen upp och ned 

mellan dessa. Detta innebär i sin tur att remhjulens effektiva diameter varieras. Genom att 

använda fjädrar och centrifugalvikter styrs transmissionen att i varje ögonblick ge lämplig 

utväxling för en given kombination av belastning, hastighet och önskad hastighetsökning. Denna 

princip skulle istället kunna användas där man med hjälp av t.ex. tryckluft istället för vikter 

kopplar in drivningen genom att reglera avståndet mellan remhjulens koniska halvor. Som det 

fungerar på snöskotrar använder man sig av en fiberarmerad gummirem vilket av förklarliga skäl 

ej har tillräckligt hög hållfasthet för retarderbruk. 



 

29 
 

 

Figur 30. Exempel på en variator. (Wikipedia) 

 

Det tyska teknikföretaget Bosch har utvecklat detta system som de kallar CVT (Continuously 

Variable Transmission) och används hos en del personbilar. Då använder de sig av en 

specialutvecklad stålrem, denna är betydligt kraftigare och klarar upp till 400 Nm (Bosch). Vilket 

dessvärre ändå är alldeles för lågt för retardern. Dock är konceptet med urkoppling mycket 

intressant och med en variator kan man i princip komma mycket nära en urkoppling genom att 

ändra utväxlingen så mycket att varvtalet på rotorn blir mycket lågt vid avaktivering av retardern 

och således minska förlusten, för att vid aktivering förändra förhållandet till det motsatta att 

retardern får en mycket högre hastighet i förhållande till kardanaxeln och då ge ett högre 

bromsmoment. En framtida utveckling av remmen eller konstruktionen kanske kan möjliggöra 

att denna lösning kan överföra ännu större moment, vilket skulle göra det möjligt att nyttja för 

retardern. Dess fördel är att den är väldigt simpel i sin konstruktion och relativt kompakt med få 

delar. 

 

3.3.10 Låta statorn rotera med 
 

Genom att låta statorn frihjula så kan man tillåta att statorn roterar med rotorn. För att vid 

aktivering låsa statorn igen och då börja bromsa. Svårigheterna ligger här i att få till en 

inkoppling som håller då belastningen borde bli ungefär samma som att använda en 

urkopplingsbar rotor. Här tillkommer dock ett problem, då man i dagens läge använder statorn 

för att reglera vätskemängden i torus genom diverse till- och frånlopp. Genom att tillåta statorn 

att rotera så måste man ändra detta. Vidare kommer man att få ytterligare förluster, då statorn om 

den skall kunna rotera med kräver en axel med lager och tätningar som i sin tur bidrar till 

släpförluster. 
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4 KONCEPTUTREDNING 
 

Framtagning av kriterier samt utredning av vilka för- och nackdelar varje koncept har. 

 

Släpförlustreducering 

Det primära målet är naturligtvis att minimera släpförlusterna, vilket kommer att prioriteras i 

första hand. Släpförlusterna har visat sig komma från rotor/stator ventilation, tätningsringar, 

lager och transmission. Vilket gör att de olika koncepten löser dessa problem på lite olika vis. 

 

Ekonomi 

Ekonomin är av hög betydelse och en noggrann studie av kostnaderna för att genomföra dessa 

släpförlustreducerande åtgärder bör göras. Då bränslepriserna med största sannolikhet kommer 

att fortsätta öka, kommer vikten av att vara världsledande när det gäller låg bränsleförbrukning 

att vara ett allt effektivare försäljningsargument. Samtidigt får inköpskostnaden för kunden inte 

påverkas märkbart. Några ekonomiska kalkyler kommer ej att genomföras då detta är en 

konceptstudie. 

 

Vikt 

Vikten är otroligt betydelsefull och bör prioriteras högt eftersom lägre vikt på lastbilen ger en 

högre möjlig lastvikt samt lägre drivmedelsförbrukning, vilka är starka försäljningsargument och 

är prioriterat hos Scania. 

 

Ergonomi 

Förarupplevelsen är naturligtvis av hög vikt. I detta hänseende skall ingen av de åtgärder som 

införs påverka förarupplevelsen av retardern negativt. Exempelvis så skall ingen märkbar 

fördröjning uppstå vid aktivering eller avaktivering av retardern. Inte heller ska något ryck, oljud 

eller liknande uppstå. 

 

4.1 Urkopplingsbar rotor 
 

Det stora problemet med att använda sig av en urkopplingsbar rotor bör vara att få hållfastheten 

och livslängden att klara de krav som ställs. De frågor som måste utredas är i sådana fall. Vilken 

typ av inkoppling skall användas? Synkringar? Typ av koppling? Lamellkoppling? I sådana fall 

våtlamell och för vilka medier fungerar dessa eller är torrlamell bättre? Vart skall kopplingen 

placeras? I växellådan, i retardern eller vid rotorn? Se figur 31. Vid användning av vatten 

kommer ett betydligt större inkopplingsmoment att uppstå. Om inkopplingsmomentet kan 

minskas med hjälp av någon släpförluståtgärd som tillfälligt aktiveras, samtidigt som inkoppling 

sker så kan en enklare variant inkopplingsenhet användas.  
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Figur 31. Principskiss inkopplingsenhet 

 

Val av placering: 

Som det ser ut finns det tre möjliga placeringar av kopplingen. Antingen placeras kopplingen i 

växellådan och frikopplar växellådsaxeln eller så placeras den i retardern och frikopplar 

retarderaxeln eller som sista alternativ, en placering så att kopplingen frikopplar rotorn. 

 

Den bästa lösningen ur släpförlustsynpunkt bör vara att placera kopplingen på växellådsaxeln 

enligt Alt 1 i figur 31, eftersom man då frikopplar i princip allt som har med retardern att göra. 

Med denna lösning har men dessutom enkelt tillgång till smörjning tack vare växellådsoljan. 

Nackdelen är att växellådshuset behöver konstrueras om för att rymma denna samt att det i detta 

fall ger högst masströghetsmoment för att accelerera igång retardern. 

 

Väljer man att placera inkopplingen på retarderaxeln som i Alt 2 i figur 31, kan man använda 

befintliga växellådor utan några större modifikationer. Dessvärre innebär detta att fler kugghjul 

och lager behöver rotera med vilket skapar släpförluster. Om annat medium än olja används 

uppstår ytterligare ett bekymmer, vilket är att lösa smörjningen till de lager som är placerade på 

axeln då retardern är fylld med något annat än smörjande olja kräver detta någon form av tätning 

mellan den vätskefyllda delen och de lager som kräver olja. 

 

Det sista alternativet Alt 3 i figur 31, att placera inkopplingen vid rotorn har förutom att som i 

föregående fall slippa påverka växellådan fördelen att i detta fall fås lägst massa att accelerera 

igång vid inkoppling. Däremot är nackdelarna desto fler då man ändå behöver dra runt i princip 

alla lager och tätningar som bevisligen har relativt höga släpförluster. Eftersom det dessutom är 

en utväxling mellan växellåda och retarder som växlar upp hastigheten på retardern så kommer 

en placering av inkopplingen på retarderaxeln eller vid rotorn att innebära ytterligare högre 

varvtal att hantera gentemot en placering på växellådsaxeln. Ett högre varvtal innebär mer 

belastning på inkopplingen. 

 

 

 

 

 

Alt 1. Koppling 

vid växellåda 

Alt 2. Koppling 

vid retarder 

Alt 3. Koppling 

vid rotor 

Växellådsaxel 

Retarderaxel 
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Inkoppling 

De prov som NTBR tidigare genomfört med synkringar för att sköta i och urkoppling, tyder på 

att de höga moment som retardern uppvisar vid tomgång, (se avsnitt 3.3.1) gör att det kan bli ett 

problem att få en synk att klara av att hantera detta. Möjligtvis skulle en synkringslösning kunna 

användas om man i samband med inkoppling temporärt skulle kunna minska momentet. Ett 

annat alternativ är annars en lamellkoppling och då finns de två alternativ, torrlamell eller 

våtlamell. Skillnaden är att våtlamellkoppling arbetar i vätska, exempelvis en 

motorcykelkoppling som badar i motorolja och att en torrlamellkoppling arbetar i luft som på en 

bilkoppling. En viss slirning bör tillåtas för att inte skapa en ryckig inkoppling. 

 

Synkroniseringsringar 

Har till syfte att synkronisera hastigheten mellan ett drivande kugghjul till ett kugghjul som skall 

börja rotera. Detta åstadkoms genom en viss slirning mellan ringarna. När slirningen accelererat 

upp det mottagande kugghjul till matchande hastighet kan kugghjulen skjutas ihop. I figur 32 

syns en synkroniseringsringsvariant med tre friktionsytor. Fler friktionsytor ger möjlighet att 

hantera högre hastighet och högre moment, det vill säga mer energi. Förfarandet påminner om en 

flerskivig våtlamellkoppling. En variant för att kunna hantera högre inkopplingsmoment är att 

använda sig av en så kallas tvåstegs synkronisering. Vilket förenklat innebär att synkroniseringen 

sker i två steg för att underlätta inkopplingen. 

 

 
 

 

 
Figur 32. Synkronisering med 3 friktionsytor (kfz-tech) 

 

Fördel/Nackdel 

 + Enklare konstruktion 

 + Mindre och lättare 

 - Momenthantering 

 - Visst slitage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friktionsyta 
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Torrlamell 

Figur 33 nedan visar ett exempel på en torrlamellkoppling. I detta fall är det en koppling med 

dubbla lameller. Principiellt fungerar det likadant som med singellamell. Det arbetar i torr miljö 

då olja på lamellerna förstör lamellmaterialet och kyls utav omgivande luft. 

 

 
 

Figur 33. Torr dubbellamellkoppling (kfz-tech) 

 + Bättre verkningsgrad då oljan annars absorberar en del av energin 

 + Smutsar inte ner oljan (Om oljan delas med t.ex. växellådan ) 

 + Mindre risk för slirning (Högre friktion utan olja) 

 - Slits fortare 

 - Sämre kylning 

 - Högre ljudnivå 

 

Våtlamell 

I figur 34 visas en flerskivig våtlamellkoppling. Som synes arbetar en våtlamellkoppling med 

många fler lameller än en torrlamellkoppling. Detta pga. att friktionen mellan lamellerna är lägre 

då hela kopplingen badar i olja och för att förhindra oönskad slirning används fler kontaktytor. 

 

 
Figur 34. Flerskivig våtlamellkoppling (kfz-tech) 

Lameller 

Lameller 
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 + Bättre hållbarhet. (Mindre underhåll) 

 + Klarar slirning och slitage bättre (Pga. bättre kylning) 

 + Tystare 

- Smutsar ner oljan 

- Något sämre verkningsgrad 

- Kräver tätningar som innebär risk för läckage 

- Undersökningen tyder på att olja krävs som medium 

 

Någon våtlamellkoppling som fungerar direkt i andra medier än olja har ej hittats. Vilket innebär 

att kopplingsenheten inte kan placeras i retarderns vätska om något annat än olja används som 

medium. Noteras bör även att en viss släpförlust kommer att kvarstå även med 

synkroniseringsring eller lameller då dessa har en tendens att släpa med något även vid 

urkoppling. 

 

Lamellkoppling med kopplingskugg 

En lösning där tryckluftsstyrda kolvar vid aktivering av retardern pressar samma ett lamellpaket 

som först slirar igång rotorn. Sedan pressas en mekanisk låsning ihop mellan den roterande axeln 

och rotorn som vid det här laget håller samma hastighet som axeln. Därefter kopplas själva 

bromsningen in. 

 

Lamellmaterial 

Det finns några olika materialval när det gäller lameller. De två mest förekommande är, 

organiska vilket är det allra vanligaste och sitter bland annat i personbilskopplingar. Det andra 

alternativet är så kallade sinterlamell där ett tunt lager av ett friktionsmaterial av metall eller 

keram är sintrat direkt på en stålskiva. Dessa förekommer framförallt inom motorsport där det 

handlar om höga effekter. Dessa klarar högre moment men hugger mer vid ingrepp än en 

organisk lamell som däremot är mer benägen att slira och därför kopplar in mjukare, men klarar 

då inte lika höga moment. 

 

Styrning 

Styrningen av kopplingen kan i teorin ske mekaniskt, hydrauliskt eller pneumatiskt, där 

hydrauliskt eller pneumatiskt är att föredra då det handlar om snabba, exakta och tunga rörelser. 

Förslagsvis bör man nyttja lastbilens tryckluftssystem och sköta det hela pneumatiskt 

 

Fördelar/Nackdelar med urkopplingsbar rotor 

 + Minimerar släpförlusterna 

 + Befintlig retarder kan användas 

 + Relativt enkelt att prova 

+ Gör att framtida retarder kan utvecklas och förändras utan att det i princip påverkar   

   Inkopplingen. Det vill säga samma inkoppling kan användas 

 - Inkopplingsenhet som slits (Pga. i och urkoppling) 

 - Ger något högre vikt 

- Eventuellt visst återstående släpmoment i inkopplingsenheten så som synkringar eller   

  koppling 

 

4.2 Bländare 
 

För utvärdera effekten av att dela torus med antingen ett irisspjäll eller glidspjäll bör man först 

göra en provkörning med en fast avskärmning mellan rotor och stator för att få fram effekten av 

spjället vid stängt läge, det vill säga då retardern är urkopplad. Om släpförlustminskningen är 

tillfredställande bör man gå vidare med att få en mekanism som klarar av belastning och 
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reglering. I detta fall behöver någon finreglering ej ske, då de intressanta endast är fullt öppet 

läge (Retarder aktiverad) och fullt stängt läge (Retarder avaktiverad). 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Storlek och vikt → Passar i princip på nuvarande retarder 

 + Minskade släpförluster enligt provkörning i kapitel 5.1.3 

 + Förhållandevis enkelt och billigt 

 + Applicerbart på befintlig konstruktion 

 + Enkelt att prova 

- Mekaniken för bländarkonstruktionen 

- Tillräcklig förlustreducering? 

 

4.3 Föra in något mellan skovlarna 
 

Mekaniskt sett svårare att genomföra än t.ex. bländare, samtidigt som det med största 

sannolikhet har en sämre effekt. Det är däremot bevisligen genomförbart då det använts på äldre 

variant av Voiths retardrar. Men då på en klassisk oljeretarder som även töms på olja vid 

urkoppling. Kan provköras på befintlig retarder genom att prototyptillverka en stator med fasta 

hinder mellan skovlarna. 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Stör rotationen i torus 

 + Storlek på lösning 

 + Relativt lätt att prova 

 - Krånglig mekanik 

 - Fungerar troligtvis sämre på andra medier än på luft och ånga   

 

4.4 Dela på stator eller rotor 
 

Genom att dela på stator med ett snitt på en rotationssymetrisk radie och vrida en viss vinkel så 

att varje skovel delas. Detta kan vara relativt svårt att rent mekaniskt genomföra, men denna 

lösning torde ge i princip samma effekt som att föra in något mellan skovlarna, dvs. att störa 

strömningen genom torus. För att prova detta koncept kan man låta tillverka en stator med en fast 

vriden vinkel alternativt en vridbar prototyp. Denna bör kunna provas i befintligt retarderhus. 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Stör rotationen 

 + Liten storleksökning 

 + Relativt enkelt att prova 

 - Svår mekanik 

 - Påverkar bromsmomentet negativt då en skarv uppstår i torus 

 - Fungerar troligtvis sämre på andra medier än på luft och ånga 

 

4.5 Rörliga skovlar 
 

Borde kunna ge bra reducering av släpförlusten genom att ställa skovlarna i 90 graders vinkel 

gentemot rotationen och därmed fungera som en avgränsare likt bländaren. Samt möjlighet att 

reglera bromsmomentet genom att ställa vinkeln på skovlarna. Svårigheten är att få mekaniken 

bakom att fungera. Speciellt om vridbara skovlar skall använas även på rotorn. Enkelt att prova 

genom att låta tillverka stator och rotor med olika fasta vinklar för att kunna provköra i testrigg. 
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Fördelar/Nackdelar 

 + Variabelt bromsmoment 

 + Liten storleksökning 

 + Relativt enkelt att prova 

- Svårigheter att få torusutrymmet optimalt 

- Svår mekanik 

 

4.6  Ändra torusform 
 

Denna teori är lite svårare att avgöra den faktiska effekten av. Storleksmässigt gör den inte 

retardern speciellt mycket större. Då det som behövs är att göra om statorn till två delar, samt en 

vridmekanism som vrider statorn från öppet till stängt läge. Kräver större ingrepp på befintlig 

retarder för att kunna provköras. 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Liten storleksökning 

 + Variabelt bromsmoment 

 - Tveksamt resultat på släpförlustreducering 

 - Svårt att prova 

 

4.7  Vakuum 
 

Här består problemet i att snabbt få ur och i vätskan i retardern. Vilket sätt vakuumet ska skapas 

på samt i vad som händer i retardern då ett teoretisk perfekt vakuum där det inte finns någon 

materia alls är omöjligt att uppnå i praktiken För att åstadkomma detta krävs en pump av något 

slag som kan pumpa ur torus och på så vis skapa ett undertryck (Vilket är vad vakuum i 

vardagligt bruk definieras som). Troligtvis skapas det någon form av ånga, antingen i hela 

torusen eller delvis. Detta är lite osäkert och därmed är det även osäkert hur mycket 

släpförlusterna kommer att minska. Men att de bör minska råder de inga tvivel om. Att låta en 

pump skapa undertryck är vad Voith använder sig av på vattenretardern SWR. Detta är enkelt att 

prova och har så även gjorts i mindre försök på Scania. 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Skapar ångbildning i torus = kraftigt minskade släpförluster 

 + Vakuumpumpen kan placeras valfritt 

 + Kan kombineras med alla andra koncept 

 + Enkelt att prova 

 - Tillförlitlighet 

 - Robusthet 

 - Kavitation 

 - Tillräcklig reducering? 

 

4.8  Separera rotor och stator axiellt 
 

Ytterligare en metod som Voith använder sig av. Dess effekt återstår att se i riggproven. Men det 

finns anledning att tro att det fungerar relativt bra. Detta är svårt att prova på befintlig retarder då 

det kräver större modifieringar av retardern. 
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Fördelar/Nackdelar 

 + Relativt enkel mekanik 

 + Stör strömningen 

 - Effekten med vätska kvar i retadern 

 - Svårt att prova 

 - Patent 

 

4.9 Variator 
 

En variator som i princip frikopplar hela retardern borde få nästan samma effektiva 

förlustreducering som en urkopplingsbar retarder. Det stora problemet med detta är hållfastheten, 

vilket gör att detta koncept får anses som orimligt med de tekniker och material som finns 

tillgängliga i dagens läge. Vidare innebär även en variator att ett visst slitage förekommer varje 

gång remmen pressas upp eller ner mellan de två halvorna, både på remmen samt på 

sidostyckena. Att kunna variera utväxlingen steglöst mellan retarder och växellåda skulle även 

kunna innebära att man kombinerar detta med en inkopplingsenhet som kan koppla in i väldigt 

låga hastigheter med lågt moment som följd och därefter växla upp till man når de varvtal som är 

önskvärt för själva bromsningen. Kräver ingen förändring av befintlig retardern för att kunna 

provas. Däremot krävs en anslutning för att kunna montera variatorn på retardern. 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Minimala släpförluster 

 + Lägre inkopplingsmoment 

 + Förhållandevis enkelt att prova 

 - Tveksam hållfasthet 

 - Utrymmeskrävande 

 - Dyrt 

 - Slitage 

 

4.10 Låta statorn rotera med 
 

Tveksamt resultat då ytterligare lager och tätningar kommer att öka förlusterna. Samt att det blir 

konstruktionsmässigt svårt att lösa. Ett alternativ skulle vara att låta statorn driva något när den 

roterar med för att utnyttja dess rotation. Dock skulle verkningsgraden troligtvis bli alldeles för 

låg för att det skall löna sig. Detta är troligtvis svårt att prova då det kräver större modifieringar 

av retarderns konstruktion. 

 

Fördelar/Nackdelar 

 + Mindre släpförluster än med stillastående stator 

 - Svårt att konstruera 

 - Dyrt 

 - Svårt att prova 

 - Tveksam effekt  
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5 KONCEPTPROV 
 

Som en del av detta arbete har en provkörning av Voith SWR som körts i testrigg av Scania 

följts, samt har det även körts ett konceptpro tillsammans med Scania. Även det kört på Voith 

SWR. Nedan finns dessa prov beskrivna 

 

5.1 Konceptprov av bländare på Voith SWR 
 

Då konkurrenten Voith SWR skall provköras i testrigg av Scania för att mäta släpförluster, togs 

tillfället i akt att provköra en första idé med konceptet bländare och hur dessa skulle fungera på 

en vattenretarder. Detta gjordes genom att statorn på SWR mättes upp och ritades upp som en 

enkel skiss på papper. Därefter gjordes två pappersringar som motsvarar helt stängt och halvt 

stängt irisspjäll enligt figur 35 och figur 36.  

 

 
Figur 35. Halvstängd bländare   Figur 36. Helstängd bländare 

Dessa pappersmodeller provades på statorn för att få ett litet hum om vad som skulle kunna 

tänkas hända. Därefter tillverkades genom vattenskärning, två likadana modeller i 0,8 mm rostfri 

plåt. En första idé var att limma fast de olika bländarna på statorn inför provkörning. Men då 

detta riskerar att skada ytan på statorn som är väldigt känslig för åverkan med avseende på 

bromsmoment fick denna idé förkastas. Istället utnyttjades evakueringshålen som finns i varje 

torusutrymme i statorns yttre kant, se figur 37, genom att fästa bländarna med hjälp av fyra 

ståltrådar som svetsades fast på baksidan av bländarskivorna, se figur 38. Dessa träs sedan 

genom evakueringshålen och kan sedan fästas på baksidan av statorn enligt figur 39. Detta bör 

räcka då vattentrycket vid aktiverad retarder pressar skivan mot statorn vilket innebär att 

ståltrådarnas enda uppgift är att förhindra rotation av skivan samt förhindra eventuella 

vibrationer. Tack var detta orsakas ingen åverkan på statorn som då kan användas för framtida 

prov. Denna lösning bör fungera bra för att få en första indikation om vad släpförlusten blir med 

en bländare. Samt för att se om det är nödvändigt att stänga bländaren helt likt figur 36 eller om 

det räcker med att störa strömningen likt figur 35. På figur 40 kan man se halv bländare 

monterad på statorn. 
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Figur 37. Stator Voith SWR 

 
Figur 38. De ståltrådar som svetsats fast i bländarna.   Figur 39. Ståltråden fäst på baksidan av statorn. 

 

 
Figur 40. Halv bländare monterad på stator. 

Utlopp för vatten  

(Evakueringshål) 
Inlopp för 

vatten 
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Ett problem som måste lösas för att kunna göra ett prov med en bländare är att få ur luften ur 

torus då den annars förhindrar att vattnet fyller 100% av retardern vilket är nödvändigt för att 

kunna köra tester med helfyllnad. I dess grundutförande kommer den luft som finns i retardern 

att tvingas ut genom evakueringshålen genom rotationen som uppstår enligt principen för hur en 

retarder fungerar. För att lösa detta görs inte bländaren helt tät i dess ytterkant respektive 

innerkant utan en liten glipa lämnas för att ge luften möjlighet att ta sig ut. Dessutom fylls 

retarderhuset med vatten kontinuerligt medan retardern monteras ihop. 

 

5.1.1 Voith SWR 
 

Scania har genomfört en provkörning på väg av Mercedes Actros med Voith SWR Aquatarder 

med diverse mätutrustning monterad. Se figur 41. Detta visas för att ge en inblick i hur mycket 

givare som krävs för att mäta upp önskvärda data från en konkurrent. 

 

        
 

Figur 41. Mercedes Actros samt den mätutrustning som användes. 

Mätvärdena från denna provkörning används sedan för att analysera med vilken effekt, hur 

vattenretardern arbetar och vilken påverkan den har på kylsystemet. Dessutom jämförs dessa 

värden med de värden som fås i samband med provkörning i testrigg. När alla avdelningar på 

Scania genomfört sina fältprov så kommer lastbilen att helt demonteras för att varje avdelning 

skall kunna analysera sina respektive områden på detaljnivå. Gruppen NTBR kommer att köra 

retardern i testrigg för att mäta släpförlusterna och prestanda. Några släpförlustmätningar på 

lastbilen under drift har ej utförts. 

 

5.1.2 Uppmätning av släpförluster hos Voith SWR 
 

Stycket nedan finns endast med i Scanias version av rapporten pga av sekretess. 
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Uppriggning 

 

Komplett växellåda med retarder monterades i transmissionsrigg T10. De givare som skulle 

användas kopplades in för att mäta temperaturer och tryck. Varvtal och moment fås direkt från 

riggen. Vinkeln på växellådan mättes på en komplett Mercedes Actros med hjälp av en 

vinkelmätare till 2,5° i förhållande till horisontalplanet. Det vill säga växellådan lutar nedåt i 

bakkant. Denna vinkel ställdes därefter in i testriggen för att simulera realistiska förhållanden 

eftersom en ändring av vinkeln påverkar hur vattnet rör sig i retardern vilket illustreras i figur 42. 

Därefter kontrollerades oljenivån så att även den är korrekt. Vinkeln på växellådan samt 

oljenivån är viktiga för att få korrekta värden på mätningarna då dessa inverkar mycket på 

resultatet. Riggen startades därefter upp och kördes tills växellådsoljan nådde en temperatur på 

90°C och fick därefter svalna till 80°C, vilket motsvarar något lägre än normal driftstemperatur. I 

den testrigg som användes fanns inte möjlighet att nå upp till de 90°C som är normal 

driftstemperatur då riggen är för liten för att kunna belasta växellådan tillräckligt mycket. 

Anledningen till att växellådan körs till en högre temperatur än önskat och därefter får svalna är 

för att det skum som bildas i oljan vid körning på höga varvtal skall lägga sig och inte påverka 

resultatet.  

 

 
Figur 42. Vinkelmätning av växellåda/retarder 

Styrningen av växellådan samt retardern sköts normalt av tryckluft tillsammans med Mercedes 

styrbox och mjukvara som av sekretesskäl är otillgänglig för Scania. På grund av detta så är 

ventilpaketen med tillhörande styrboxar bortmonterade. Manövreringen av dessa funktioner sker 

istället genom att manuellt koppla tryckluft direkt på de ventiler som styr de olika funktionerna 

så som växling och aktivering av olika ventiler i retardern. 

 

Provkörning 

 

När uppriggningen var klar så kördes alla de prov som skulle köras i metodisk ordning för de 

varvtal som fastställts. Några begränsande värden som kommer tas i beaktning är att elmotorn i 

provriggen T10, figur 43, har ett maximalt moment på 200 Nm. Samt att retardertemperaturen ej 

bör överstiga 110°C för att inte skada plantätningen.  
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Figur 43. Växellåda med retarder monterad i provcell T10 

Vid montering av bländare i retardern så mättes först avståndet mellan stator och rotor, vilket 

visade att avståndet endast var några millimeter. Det exakta avståndet är ej möjligt att mäta utan 

tillgång till ritning då rotor och stator går omlott i ytterkant vid montering. Men då bländarens 

godstjocklek var 0,8 mm så ökades marginalen något genom att det tillverkades en distansbricka 

med en tjocklek på 0,5 mm som placerades på den axel som rotorn är monterad på. Detta gav att 

bländaren endast hamnade 0,3 mm närmare rotorn än vad statorn är placerad. Detta fick anses 

vara godkänt. Vidare demonterades den fjäder som separerar stator och rotor vid avaktivering av 

retardern då denna funktion ej är tänkt att användas tillsammans med 

släpförlustreduceringskonceptet bländare. 

 

De mätpunkter som användes var: 

 

 Moment  ( Uppmätt i testriggen ) 

 Retardertemperatur ( Temperaturen på vattnet i retardern ) 

 Retardertryck  ( Trycket i retardern ) 

 Styrtryck  ( De tryck som reglerar RV ) 

 Systemtemperatur ( Temperaturen på vattnet utanför retardern ) 

 Systemtryck  ( Trycket utanför retardern ) 

 Tätningstemperatur ( Temperaturen på vattnet som smörjer/kyler plantätningen ) 

 Varvtal  ( Aktuellt varvtal på ingående axel i växellådan ) 

 Växellådstemperatur ( Temperatur på växellådsoljan ) 

 

Detta för att kunna övervaka så att inga värden riskerar att stiga så mycket att något går sönder. 

Viktigt är framförallt tätningstemperaturen som visar temperaturen på plantätningen som är 

känslig för varmkörning.  

 

5.1.3 Provkörning bländarkoncept 
 

När de släpförlustmätningar som skulle genomföras på original SWR retarder genomförts så 

gjordes ytterligare två provkörningar för att prova konceptet med bländare. En av dessa kan ses 

på figur 44. Provkörningarna gjordes i steg för varvtalen 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 

1800 och 2100. Varje varvtal kördes till dess att värdena på momentet stabiliserats. Därefter 

höjdes varvtalet till nästa nivå och samma procedur användes för alla varvtal. Dessa värden 

loggades under tiden i ett program som heter Iptronic som tar in värden från alla givare och 

därefter användes programmet Vision för att få fram önskvärda grafer. 
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Provkörning halv bländare 

 

Första provkörningen med bländare gjordes med halv bländare vilket gav en minskad släpförlust, 

dock ej så stor som förväntat med tanke på den testkörning som gjordes i examensarbetet 

“Identification and minimization of unwanted losses in Scanias retarder” (Kwarmark, 2007) där 

det visade sig att en slät yta mellan rotor och stator ger signifikant minskas släpförlust. Detta har 

troligtvis att göra med att effekten av åtgärden skiljer sig då vatten nu används som verksamt 

medium istället för luft vilket användes i ovan nämnda examensarbete. 

 

Provkörning hel bländare 

 

Den andra körningen var med hel bländare. Vilken monterades likadant som en halv bländare 

och kördes på samma vis. Inte heller här vart resultatet som förväntat. Mest förvånande var att 

skillnaden mellan hel och halv bländare var förvånansvärt liten. Utförligare resultat och 

beskrivningar finns att studera under kapitlet resultat. 

 

 
Figur 44. Körning av växellåda med retarder 

5.2 Problem 
 

Ett missöde som inträffade under provkörningen, var att när hel bländare kördes så låg den inre 

delen av bländaren emot rotorn. Troligtvis pga. att en av svetstrådarna hade släppt i svetsningen i 

kombination med att placeringen av intaget av vatten på statorn pressade på baksidan av skivan. 

Detta fick konsekvensen att skovlarna på rotorn slipades ner en aning samt att bländaren fick 

nötningsskador, se figur 45. Detta bör inte påverkat resultatet av mätningen nämnvärt då 

friktionen mellan dessa ytor är väldigt låg. Däremot så är form och ytråhet viktigt när de kommer 

till ren prestandamätning. Vilket innebär att rotorn måste bytas för att kunna testa maximala 

prestandan. Prestandamätning i sig ligger dock utanför detta arbetes avgränsningar. 
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Figur 45. Skador på rotor och bländare. 

 

  

Nötningsskador 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
 

6.1 Släpförluster Voith SWR 
 

De faktiska släpförlusterna för komplett Voith SWR kan beskådas i figur 46. Som förväntat ökar 

släpförlusterna relativt linjärt med ökat varvtal. Förlusterna per varv minskar dock med ökat 

varvtal. Genom att köra mätningar på komplett växellåda med retarder samt på bara växellådan 

kan släpförlusterna för respektive del beräknas. 

 

 
Figur 46. Mätningar Voith SWR (Scania CV AB) 

Enligt figur 46 är ett tydligt resultat att plantätningen som tätar mellan retarderaxeln och huset, 

samt lager står för en stor del av släpförlusterna. Detta kan konstateras då släpförlusten på 

retardern helt utan rotor ligger relativt högt. 

 

Vid 1300 varv/min på kardanaxeln, vilket motsvarar ett normalt driftsfall uppmättes följande 

släpförluster, taget ur figur 46 ovan. 

 

 Riggning       Förlusteffekt 

 

 Vattenfylld men avstängd     5,48 kW 

 Ångfylld med fix rotor/statoravstånd    1,48 kW 

 Ångfylld med särad rotor/stator (Standard)   1,15 kW 

 Vattenfylld men avstängd med bländare   3,85 kW 

 Vattenfylld med avstängd utan rotor    1,60 kW 

 Ångfylld utan rotor      1,28 kW 
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Här kan vi se att effekten av att pumpa ur vattnet ur retardern tills de råder ett undertryck och 

ånga troligtvis skapas, samt att sära på rotor och stator vilket är standard på Voith SWR är 

väldigt effektivt. Ett intressant resultat är att särad rotor/stator ger lägre förlusteffekt än att helt 

plocka bort rotorn. Skillnaden är väldigt marginell men trots allt konsekvent lägre, ända upp till 

ett kardanaxelvarv på lite drygt 1800 varv/min. Någon förklaring till detta är svår att hitta. 

Möjligtvis kan det vara så att rotorn hjälper till att pumpa vakuum eller på något annat sätt 

inverkar positivt på släpförlusterna vid separation av rotor och stator. Ett annat alternativ är att 

något skett i exempelvis växellådan mellan de olika provkörningarna som gör att mätningarna 

påverkats. Detta bör då klassificeras som mätfel eftersom dessa testkörningar endast är 

genomförda en gång för varje prov. Dock kan de konstateras att släpförlusten ligger på lite drygt 

1 kW med urpumpat vatten trots att retardern är avaktiverad. Detta innebär att effekten av en 

släpförlustreducering mellan rotor och stator får minskad betydelse då de resterande förlusterna 

verkar ligga på annat än själva stator/rotor interaktionen. Exempelvis plantätningen och pump. 

Vidare kan de konstateras att den evakueringspump som används för att troligtvis skapa ånga i 

retardern är den enskilt överlägset mest effektiva metoden. I tabell 3 nedan kan effekten av de 

olika åtgärderna beskådas med förlusterna angivna i Nm vid respektive varvtal. 

Riktningsventilen kördes endast påslagen upp till 1500 varv/min vid alla provkörningar då 

momentet tenderade att skena iväg vid högre varvtal. Detta har ingen betydelse för mätningen av 

släpförlusterna då riktningsventilen är avslagen vid alla släpförlustmätningar oavsett varvtal. 

 
Tabell 2. Mätningar på Voith SWR (Scania CV AB) 

 
 

Effekten av att separera rotor och stator minskar endast förlusterna med i storleksordningen 

några procent upp till de högsta varvtalen. Dock fungerar troligtvis separationen av rotor och 

stator endast efter att evakueringspumpen kopplats in och det är undertryck/ånga i torus. Detta på 

grund av att rotorn ”sugs” mot statorn då de splines som rotorn löper kring är vridna så att ju 

större motstånd för rotorn, desto mer vill den vridas ut och pressa mot statorn likt en 

självhämmande effekt vilket gör att den fjäder som sitter monterad på rotor inte har fjäderkraft 

nog att pressa isär rotor och stator vid vattenfylld retarder.  

 

6.2 Effekten av bländare på Voith SWR 
 

Effekten av en bländare monterad på Voith SWR blev sämre än förväntat, en rimlig förklaring är 

att vattnet studsar mot bländarskivan tillbaka in i rotorn som på så vis fortsätter att bromsa. Det 

mest intressanta resultatet var dock att skillnaden mellan hel och halv bländare var överraskande 

liten. Detta beror av allt att döma på att halv bländare stör ut retarderns bromsfunktion tillräckligt 

mycket för att en hel bländare inte skall kunna förbättra resultatet så mycket mer. Detta kan 
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beskådas i figur 47. Provkörning gjordes även med trycksatt kylsystem för att se om 

tryckförhållandet i kylsystemet ger någon skillnad i resultatet. Ett högre tryck i kylsystemet hade 

dock inte någon märkbar effekt på mätresultaten. 

 

 
Figur 47. Mätning, Voith SWR bländare 

6.3 Plantätning 
 

Plantätningen kan vara ett bekymmer när det gäller att hålla nere släpförlusterna. En plantätning 

används för att täta en roterande axel där man har kylarvätska eller annan fluid på ena sidan och 

exempelvis luft på den andra sidan. Den fungerar genom att två stycken extremt släta ytor, där 

den ena roterar med axeln och den andra är fast monterad i huset, glider mot varandra genom att 

använda en tunn vätskefilm som smörjning mellan sig. Denna film bildas genom att kylarvätskan 

(I fall då kylarvätska är den fluid som avses) tack vare kapillärkraften från vätskesidan av 

tätningen sugs in mellan ytorna och sedan ångar bort på den andra (luft)sidan där det råder 

atmosfärstryck på grund av den värme som utvecklas av den friktion som trots allt uppstår 

mellan ytorna i plantätningen, Se figur 48 och 49. Mellan den roterande ringen och axeln samt 

mellan den stationära ringen och huset görs avtätningar med någon form av elastomer som 

exempelvis o-ring, v-ring eller liknande. Enligt Thelin (2010) uppgår läckaget genom 

tätningsytorna hos en plantätning till 0,05-2 cm
3
/tim lite beroende på driftsförhållanden, 

dimensioner och materialval, detta är inget läckage som skall ge något dropp utan endast ångas 

bort. En viss kristallbildning kan dock uppstå i samband med detta. Det är denna tätningsyta som 

troligtvis ger upphov till en stor del av de höga släpförlusterna som uppmätts. Den största 

fördelen med denna typ av tätning är att den inte sliter på axeln eller fodret samt att den är 

underhållsfri. Det viktiga är att se till att temperaturen inte blir allt för hög då kylarvätskefilmen 

riskerar att ”koka bort” mellan ytorna med kraftigt förhöjt slitage och till slut haveri som följd. 

Temperaturen påverkas främst av hastigheten mellan tätningsytorna, vilket innebär att en större 

tätning är svårare att hantera då denna får en högre periferihastighet. Dessutom innebär en större 
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kontaktyta mellan tätningarna att högre krav ställs på bearbetning för att bibehålla ytfinheten 

som ligger på i storleksordningen 1-3 mikrometer beroende på materialval. 

 
Figur 48. Exempel på enkel plantätning. (Thelin, 2010) 

1. Roterande tätring som roterar med axeln, avtätad med o-ring. 

2. Stationär tätring sitter fast i huset, avtätad med o-ring. 

3. Tätningsyta, smord av vatten. 

4. Roterande fjäder som håller ihop tätningsytorna. 

5. O-ring, V-ring eller liknande. 

 

 

 
Figur 49. Exempel på plantätning 

Friktionen i plantätningen är en stor del av det som skapar släpförlusten och uppstår genom en 

kombination av adhesiv och abrasiv nötning. Denna friktion ökar med hastighet och kontaktyta 

vilket gör att de är önskvärt att hålla nere storleken på tätningen. Vid för högt tryck och för dålig 

smörjfilm, som ett resultat av till exempel för hög hastighet kommer de mikroskopiska topparna 

att nöta mot varandra och på så vis förstöra tätningsytorna med läckage som följd, då 

tätningsspalten i en plantätning endast är mellan 0,2 – 1,0 μm. Enligt plantätningstillverkaren 

Kaco ligger en hastighetsgräns på ungefär 10 m/s. För att undvika problem med för högt tryck så 

bör en plantätning även kompletteras med en tryckavlastningsring som minimerar 

tryckbelastningen på plantätningen. Detta kan göras på några olika vis. Nuvarande Typ2 
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använder sig av en separat tryckavlastningsring som reducerar ner trycket, det lilla läckage som 

som uppstår rinner tillbaka ner i oljesumpen.  

 

Denna del existerar endast i Scanias version av rapporten pga sekretess. 

 

 
 

Figur 50. Kombinerad tryck och tätningsring från Voith SWR (Scania CV AB) 

 

 
 

Figur 51. Illustration Voith SWR kombinerad tryck- och tätningsring (Scania CV AB) 

 

 

Några av de vanligaste kombinationerna av tätningsytor i en plantätning är: 

 

 Brons – kol 

 Martensitiskt rostfritt stål – kol 

 Stellitbelagt rostfritt stål – kol 

 Hårdmetall – kol 

 Keramik – kol 

 Hårdmetall – hårdmetall 

 Keramik – PTFE, Teflon 

 

En av den vanligaste plantätningarna som är antingen en form av pressad grafit som kallas 

hårdkol (Hard carbone) eller ett material av kiselkarbid (Silicon carbide, SiC) som är en 

blandning av kisel och kol. Där hårdkol är billigare men känsligare mot partiklar. Kiselkarbid 

däremot är dyrare, mindre känslig för partiklar då det är aningen mjukare, däremot är 

värmeledningsförmågan signifikant högre vilket gör att varmkörning är mer kritiskt då man 

riskerar att skada anliggande gummitätningar och liknande. Rent friktionsmässigt är de på de 

stora hela likvärdiga. De används som kiselkarbid mot kiselkarbid eller kiselkarbid mot hårdkol. 

kiselkarbid mot kiselkarbid klarar max 1 min torrgång medans kiselkarbid mot hårdkol klarar 

flera minuters torrgång då hårdkol slits och bilder en glidfilm som smörjer en liten stund. Denna 

information visar att det är av yttersta vikt att se till att plantätningen är konstant smord. Vilket 

inte borde vara ett problem då det krävs extremt lite kylarvätska för att hålla filmen så länge 

temperaturen för kokning inte överskrids. Noteras bör även att glykol skall användas i vattnet då 

detta smörjer bättre än endast vatten. 
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Vid andra lösningar än att koppla ur retardern vid växellådan och så länge vatten används så 

kommer en plantätning att krävas, vilket innebär att mycket arbete bör läggas på att få ner 

förlusterna i denna. Då detta är en inköpt artikel så bör höga krav med avseende på släpförluster 

ställas på den leverantör som skall leverera denna. Enligt samtal med olika leverantörer så skall 

inte förlusterna i dessa vara särskilt höga. Men det är svårt att verifiera dessa påståenden utan att 

genomföra egna prov. 

 

6.4 Retarderprototyp 
 

Den första monteringen av Scanias prototyp genomfördes när alla delar tillslut anlänt till Scania. 

därefter monterades den i testcell T12 för att köra ett första prov. Detta endast för att se vilka 

eventuella fel och problem som skulle kunna tänkas uppstå då detta ej är den slutgiltiga 

designen, vilket kan ses i figurerna 52 och 53. Men även för att se vilka tendenser till 

släpförluster som uppstår. I figur 54 ses kontrollrummet till testcellerna. 

 

                                                              
       Figur 52. Prototyp i testrigg    Figur 53. Prototyp i testrigg 

 

 
Figur 54. Kontrollrum för testrigg T12 

Detta stycke finns endast med i Scanias version av rapporten på grund av sekretess. 

 
Figur 55. Släpförlustmätning Prototyp 

Detta stycke finns endast med i Scanias version av rapporten på grund av sekretess. 

 

 
Figur 56. Slangbrott 
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7 SLUTSATS 
 

En stor förändring i tankegångarna kring släpförlustreducering på en retarder är resultatet från 

provkörningen av Voith SWR vilket visar att det är nödvändigt att helt tömma retardern på 

vatten om rotorn över huvudtaget skall rotera vid avaktivering. Vidare tyder resultaten från 

provkörningen på att en väldigt stor del av släpförlusterna sitter i plantätningar, lager, pump och 

liknande och inte alls mellan rotor och stator likt en oljeretarder vilket var den första tanken i 

starten av detta examensarbete. 

 

 

7.1 Släpförlustreducering 
 

De faktiska släpförlusterna för en framtida retarder bör definitivt analyseras innan beslut om 

produktion tas, då många av åtgärderna kräver att dessa tas med redan på ritningsstadiet. 

Dessutom bör släpförlusterna för en prototyp mätas i testrigg innan några släpförlustreducerande 

åtgärder införs. Detta är nödvändigt för att kunna prioritera huruvida kostnaderna samt 

svårigheterna med de släpförlustreducerande åtgärderna kontra dess effekter kan motiveras. 

Möjligheten att provköra Voith SWR och andra konkurrenter samt att mäta dessa släpförluster 

gav och bör ge goda fingervisningar om vad det handlar om för förluster. Detta bör kunna 

skynda på utvecklingen av en ny retarder. 

 

Den bästa lösning för Scania som de ser ut nu är att använda sig av en urkopplingsbar retarder. 

Oavsett om beslut tas att använda olja, vatten eller någon annan vätska i retardern. Om olja 

används så är en urkoppling enklare att tillverka då inkopplingsmomentet är betydligt lägre. 

Även om vatten används så bör en urkoppling användas. Detta på grund av att även om de 

koncept som presenterats i denna rapport visar sig vara effektiva så faller det hela lite på att 

plantätningen och lager står för en stor del av förlusterna. Dessa förluster kan i princip endast 

elimineras om det är möjligt att koppla ifrån dessa. Alternativt att en ny typ av plantätning tas 

fram med mindre släpförluster. Lyckas man med detta finns det anledning att åter titta på 

alternativa koncept. Vidare tyder provkörningen avVoith på att trycket i kylsystemet inte har 

någon nämnvärd påverkan på släpförlusterna.  
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8 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATION 
 

I förstudien gjordes en genomgång av konkurrenterna och de visade sig att principen för en 

retarder inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika företagen, dock har de olika lösningar på 

problemet med släpförluster som tycks vara ett problem som samtliga brottas med. De kan även 

konstateras att det endast finns tre stycken stora tillverkare av sekundära hydrodynamiska 

retardrar för lastbilsbruk, Scania inkluderat. Men endast en tillverkare av vattenretarder. Detta 

begränsar möjligheten att analysera befintliga konstruktioner. Dessutom är många lösningar på 

problemet med släpförluster patenterade relativt nyligen. 

 

Detta examensarbete visar på att en minimering av släpförluster är ett svårbehandlat område då 

hela retarderns funktion och den faktiska strömningen i retardern är väldigt komplex och svår att 

förstå och att helt eliminera förlusterna får anses vara omöjligt. Att minimera dessa är 

naturligtvis av stor vikt. Dock bör en god avvägning avgöra hur mycket arbetstid och hur 

avancerade lösningar som skall utnyttjas. Ett allt högre bränslepris innebär att lastbilens 

bränsleförbrukning kommer att vara en allt viktigare del för framtidens kunder och Scania har 

troligtvis mycket att vinna på att ha den lägsta förbrukningen på marknaden. Vilket innebär att 

varje potentiell bränsleförbrukningsreducering är viktig. 

 

Vidare visar studien att Voith SWR är effektiv med avseende på bromsmoment och släpförlust 

samt att den minskar antalet artiklar och system i förhållande till motsvarande oljeretarder. 

 

8.1 Framtida arbete 
 

Då detta arbete påbörjades fanns redan en första ritning på prototypen av en ny retarder och den 

första provmonteringen gjordes under detta examensarbetes gång. En första provkörning av 

denna genomfördes med avseende på funktion, dock ej några rena förlustmätningsprov. Några 

mätningar av faktiska släpförluster gjordes dock på Voith SWR som har provkörts  i testrigg. Då 

en vattenretarder så som SWR skiljer sig ganska mycket från traditionell oljeretarder så kan de 

flesta befintliga lösningar dessvärre inte användas om vatten väljs som medium. De resultat som 

provkörning av Voith SWR gav tyder på att de största förlusterna i en vattenretarder ligger i 

plantätningen och lager och ej i själva torus, så länge de är möjligt att tömma torus på vatten. 

Detta får anses vara den bäst lämpade släpförlustreduceringsmetoden oavsett val av medium. 

Scania bör lägga fokus på att ta fram en inkopplingsenhet som klarar av det inkopplingsmoment 

som uppstår alternativt att kombinera inkopplingen med en snabb men effektiv tillfällig 

momentreduceringslösning vilket gör att en enklare, mindre kraftig inkopplingsenhet kan 

användas. 

 

8.2 Simulering 
 

En CFD simulering visar åter igen på svårigheterna att både simulera och förstå exakt vad som 

händer i en retarder där även simuleringen i sig är otroligt komplex, vilket kan beskådas i figur 

57. För att effektivast ta fram vilken släpförlustreduceringsmetod som bör användas i framtida 

retardrar får det anses nödvändigt att en validerad CFD-modell av retardern tas fram för att med 

hjälp av denna prova de olika metoderna i simuleringar innan man genomför faktiska prov. Detta 

för att kassera de koncept som inte ger önskvärd effekt då praktiska prov är både svåra och 

framförallt dyra och tidskrävande att genomföra. 
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Figur 57. CFD simulering av retarder  

 

 

8.3 Reflektion 
 

Enligt en plantätningstillverkar ligger en plantätning under normal drift på en släpförlust på i 

storleksordningen 0,2 Nm. Denna uppgift misstämmer ganska ordentligt med den släpförlust 

som mättes upp vid provkörning av Voith SWR. En viss fundering uppstår då de skiljer så pass 

mycket. Teorier om detta kan vara att driftsförhållanden och förutsättningarna för plantätningen 

som tillverkaren relaterar till skiljer sig väsentligt från de driftsfall som råder för Voith SWR. 

Alternativt så är det något i uppriggningen eller mätningen i testcellen som gör att felaktiga 

värden på släpförlusten för tätningen uppstått. Faller valet på en vattenretarder bör detta testas 

igen och mer noggrant. Där bör en indikation på hur stora de faktiska släpförlusterna är och var 

de faktiskt sitter kunna inhämtas. 

 

I slutskedet av denna rapports författande hittades ytterligare en bild på ZF:s Intarder i 

genomskärning, se figur 58 där kan det bekräftas att deras släpförlustlösning handlar om någon 

form av bländare. Vidare är bländaren av storleksordningen hälften så stor som ”halv bländare” 

som utvärderades i denna rapport vilket ytterligare stärker resultatet att det endast krävs en 

bländare som stänger till i ytterkanten av torus. 
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Figur 58. Bländare på ZF-Intarder (ZF Friedrichshafen AG) 

8.4 Rekommendation 
 

Den rekommendation som detta examensarbete kan ge för Scania är att använda sig av en 

urkopplingsbar retarder, där man med hjälp av synkroniseringsringar och en momentreducering 

alternativt ett lamellpaket kopplar ifrån retardern på huvudaxeln. Detta för att inte behöva driva 

runt fler komponenter än nödvändigt vid avaktivering. Denna lösning bör vara den enklaste, 

stabilaste och mest släpförlustlönsamma lösningen. Inget av de andra koncepten kan mäta sig 

med en urkopplingsbar retarder när det gäller släpförlustreducering. 

 

Att kunna erbjuda den starkaste retardern på marknaden samtidigt som man kan erbjuda den 

lägsta dieselförbrukningen är ett starkt säljargument och den kostnad som läggs på att minimera 

släpförlusterna bör betala tillbaka sig snabbt genom att Scania behåller sin position som en 

premiumtillverkare. Detta gör man genom att erbjuda en lite bättre lastbil och då kunna ta betalt 

för det.
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Bilaga A: Funna patent 
 

 

US20060090971A1 -2006 Automotive drive comprising a water-based retarder  

US20070102251A1 -2007 Drive unit comprising a retarder  

US20020148691A1 -2002 Drive unit including a motor and a retarder 

US20070007093A1 -2007 Hydrodynamic retarder 

EP1295768(A2)          -2003 Hydrodynamic retarder  
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Bilaga B: Riskanalys  
 

 

För att arbete skall löpa på så bra som möjligt är det viktigt att från början göra en riskkalkyl på 

vad som kan störa projektet. Därför skapas denna riskanalys med potentiella risker, dess 

sannolikhet, konsekvens, viktning och handlingsplan för att bedöma hur dessa skall hanteras. 

Detta bedöms med en skala från 1 till 9, där 1 innebär låg sannolikhet och 9 innebär hög 

sannolikhet, samt en totalsumma för att avgöra vilka risker som får störst konsekvenser. Utav 

detta kan det sedan utvärderas hur pass kraftig handlingsplan som skall användas.  

 

 

Risk Sannolikhet Konsekvens Viktning Handlingsplan Summa 

Ej finna bra 

koncept 

 

4 

Svårighet att slutföra 

rapport 

 

8 

Ha en god 

kommunikation 

med handledare 

 

32 

Patent hos 

konkurrenter 

 

5 

Försvårar 

konceptutvecklingen 

 

3 

Alternativa 

lösningar 

 

15 

 

Datorhaveri 

 

3 

 

Allt arbete förlorat 

 

9 

 

Spara på server 

 

27 

 

 

Tidsbrist 

 

 

4 

 

 

Försening av rapport 

 

 

8 

Avgränsa arbetet 

samt hålla god 

kontakt med 

handledare 

 

 

32 

 

Sjukdom 

 

2 

Försening alt ej 

slutförande av 

rapport 

 

5 

 

Försöka vara frisk 

 

10 

Bristfällig 

kontakt med 

handledare 

 

3 

Svårigheter att 

strukturera upp 

arbetet 

 

3 

 

Planera in möten 

 

9 

Frånfall av 

handledare 

 

3 

Måste kontakta en 

ny handledare. 

 

5 

 

– 

 

15 
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Bilaga C: Resultat provkörning i testrigg 

 

MÄTNINGAR UTFÖRDA PÅ VOITH SWR 

 
Komplett retarder vid 80 C

Riktningsventil påslagen

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 52,76 73,258 0,444 0,617 72,439 0,083 71,439 303,003 81,856 4,873982 47,88602 1,519331

Mean 52,926 73,746 0,683 0,695 73,442 0,104 72,394 500,946 80,618 6,910954 46,01505 2,413723

Mean 64,418 75,172 0,703 0,675 74,866 0,095 73,456 697,687 80,038 8,428947 55,98905 4,090349

Mean 73,993 79,033 0,7 0,65 78,594 0,094 76,859 894,275 79,341 9,610248 64,38275 6,028889

Mean 101,336 83,624 0,843 0,685 82,872 0,086 80,274 1101,321 79,016 10,63247 90,70353 10,46007

Mean 90,376 88,591 0,621 0,676 87,65 0,083 84,965 1297,236 79,045 11,4807 78,8953 10,71684

Mean 106,262 94,562 0,717 0,627 93,234 0,087 89,357 1497,479 79,516 12,27695 93,98505 14,73724  
 

 

 
Komplett retarder vid 80 C

Före pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 38,891 73,934 0,137 -0,023 72,765 0,125 72,16 303,107 81,689 4,875222 34,01578 1,079625

Mean 29,378 74,931 0,098 -0,012 73,833 0,301 73,3 500,94 80,457 6,910901 22,4671 1,178499

Mean 41,724 76,987 0,236 -0,011 75,263 0,293 74,635 697,684 79,939 8,428926 33,29507 2,432402

Mean 33,932 81,93 0,02 -0,013 79,615 0,267 78,997 894,182 79,271 9,609747 24,32225 2,277332

Mean 55,17 87,726 0,359 -0,013 84,686 0,285 83,938 1101,185 79,051 10,63185 44,53815 5,135576

Mean 48,055 92,506 0,177 -0,011 89,537 0,287 88,784 1297,127 79,108 11,48025 36,57475 4,967758

Mean 35,428 98,742 0,016 -0,013 95,472 0,144 94,345 1496,968 79,681 12,27499 23,15301 3,629247

Mean 37,206 108,365 0,336 -0,02 89,144 0,297 84,891 1800,757 80,737 13,34767 23,85833 4,49875

Mean 45,686 108,007 0,341 -0,021 89,182 0,292 87,683 2092,99 80,642 14,07308 31,61292 6,928328  
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Komplett retarder vid 80 C

Under pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 9,004 74,458 -0,398 -0,022 71,598 0,174 70,932 302,985 81,298 4,873768 4,130232 0,131036

Mean 13,576 74,966 -0,376 -0,018 73,63 0,313 73,332 500,927 80,328 6,910786 6,665214 0,349611

Mean 14,714 77,015 -0,416 -0,017 75,099 0,321 74,797 697,707 79,812 8,429081 6,284919 0,459166

Mean 16,683 81,572 -0,385 -0,014 79,334 0,314 79,124 894,146 79,179 9,609553 7,073447 0,662272

Mean 17,977 87,906 -0,334 -0,015 84,296 0,316 84,081 1101,176 79,053 10,6318 7,345196 0,846948

Mean 19,88 91,977 -0,274 -0,015 88,997 0,31 85,327 1297,091 79,282 11,48011 8,399895 1,140883

Mean 21,898 97,267 -0,15 -0,017 94,582 0,296 87,653 1497,042 79,995 12,27528 9,622723 1,508442

Mean 23,334 108,16 0,145 -0,018 88,723 0,299 91,238 1800,974 80,927 13,34835 9,985652 1,883131

Mean 31,354 109,497 0,211 -0,022 88,404 0,3 93,27 2092,758 81,004 14,0727 17,2813 3,786971  
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Komplett retarder vid 80 C

Efter pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 8,975 74,401 -0,38 -0,023 71,101 0,336 69,976 302,985 81,169 4,873768 4,101232 0,130116421

Mean 12,118 75,029 -0,374 -0,018 73,629 0,323 72,775 500,951 80,257 6,910998 5,207002 0,273136401

Mean 14,47 76,794 -0,402 -0,014 75,107 0,333 73,582 697,663 79,712 8,428785 6,041215 0,441333221

Mean 16,579 80,662 -0,364 -0,016 79,221 0,318 76,764 894,16 79,114 9,609628 6,969372 0,652537524

Mean 18,062 87,675 -0,308 -0,018 84,176 0,315 82,083 1101,234 79,046 10,63207 7,429931 0,85676365

Mean 19,953 91,084 -0,282 -0,018 87,57 0,314 78,616 1297,114 79,367 11,4802 8,4728 1,150804935

Mean 21,933 96,802 -0,178 -0,019 92,148 0,294 81,898 1497,016 80,273 12,27518 9,657823 1,51391782

Mean 23,083 108,279 0,141 -0,021 88,493 0,283 89,654 1800,728 81,063 13,34757 9,735425 1,835691437

Mean 29,636 110,156 0,225 -0,02 88,025 0,296 91,017 2092,717 81,271 14,07263 15,56337 3,41044177

Snabbmätning

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 29,636 110,156 0,225 -0,02 88,025 0,296 91,017 2092,717 81,271

Mean 24,17 109,763 0,186 -0,021 87,607 0,289 88,959 1797,469 81,535

Mean 22,335 108,334 0,128 -0,022 87,241 0,291 87,697 1497,157 81,682

Mean 19,785 106,949 0,068 -0,019 86,828 0,295 87,311 1299,927 81,881

Mean 17,62 105,193 -0,005 -0,022 86,366 0,293 87,623 1101,584 82,055

Mean 15,25 103,52 -0,033 -0,024 86,008 0,288 87,396 896,405 82,106

Mean 12,913 102,283 -0,104 -0,022 85,726 0,295 87,639 701,214 82,155

Mean 10,627 101,342 -0,137 -0,024 85,41 0,292 87,148 498,563 82,156

Mean 8,291 99,917 -0,165 -0,024 84,988 0,297 87,133 303,446 82,102

Mean 5,154 98,262 -0,221 -0,022 84,654 0,311 87,046 102,887 81,893

Mean 5,433 96,858 -0,251 -0,023 84,35 0,311 87,149 49,145 81,707  
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Evakueringspumpen aktiv vid kall olja

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 47,224 25,398 -0,273 -0,023 21,72 0,461 23,339 1302,783 23,543

Evakueringspumpen inaktiv

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 44,033 26,32 -0,27 -0,026 21,712 0,455 23,422 1302,771 23,847

Mean 39,786 27,323 -0,266 -0,024 21,724 0,463 23,571 1098,51 24,551

Mean 36,939 27,669 -0,284 -0,024 21,724 0,459 23,753 901,999 25,198

Mean 32,872 27,788 -0,284 -0,023 21,732 0,464 24,078 695,694 25,853

Mean 28,697 28,072 -0,298 -0,023 21,737 0,46 24,264 504,185 26,312

Mean 23,184 27,897 -0,293 -0,02 21,746 0,475 24,549 304,043 26,596

Mean 12,401 27,809 -0,291 -0,023 21,758 0,48 24,806 97,665 26,737

Mean 8,775 27,763 -0,303 -0,021 21,757 0,485 24,904 55,317 26,758

Endast vxllåda Släpförlust RETARDER KALL

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp Varvtal Moment Effekt

Mean 24,611 22,194 9 -0,062 21,614 0,052 22,126 1299,62 25,957 1300 44,033 5,99

Mean 23,181 22,184 9 -0,061 21,605 0,052 22,137 1103,078 26,469 1100 39,786 4,58

Mean 21,553 22,183 9 -0,061 21,621 0,052 22,124 898,003 26,807 900 36,939 3,48

Mean 19,932 22,193 9 -0,061 21,619 0,052 22,123 702,799 26,977 700 32,872 2,41

Mean 17,363 22,192 9 -0,06 21,629 0,052 22,12 497,715 27,09 500 28,697 1,50

Mean 13,745 22,2 9 -0,051 21,647 0,056 22,13 302,441 27,117 300 23,184 0,73

Mean 7,266 22,189 9 -0,041 21,627 0,061 22,126 104,89 26,943 100 12,401 0,13

Mean 4,603 22,194 9 -0,038 21,622 0,062 22,132 52,973 26,882 50 8,775 0,05  
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Konstant stator/rotoravstånd vid 80 C

Före pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 28,104 73,427 0,177 -0,013 70,564 0,335 69,935 305,004 80,585 4,897803 23,2062 0,74115

Mean 34,778 74,032 0,324 -0,014 71,91 0,322 71,327 503,684 79,979 6,935105 27,8429 1,468484

Mean 39,097 76,699 0,277 -0,015 73,092 0,322 72,417 701,227 79,607 8,452739 30,64426 2,250113

Mean 41,827 78,624 0,21 -0,013 75,195 0,314 74,409 897,934 79,514 9,629938 32,19706 3,027313

Mean 52,095 83,283 0,368 -0,014 78,162 0,316 77,463 1101,39 79,58 10,63278 41,46222 4,781788

Mean 51,782 88,504 0,234 -0,013 81,871 0,309 81,266 1298,985 79,845 11,48793 40,29407 5,480774

Mean 53,362 94,64 0,222 -0,014 86,598 0,3 85,743 1494,905 80,39 12,2671 41,0949 6,432772

Mean 56,987 104,258 0,413 -0,017 89,305 0,308 87,098 1794,225 81,154 13,32706 43,65994 8,202697

Mean 57,995 106,616 0,406 -0,016 92,472 0,292 91,084 2097,399 82,094 14,08016 43,91484 9,644707  
 

 

 

 

 
Konstant stator/rotoravstånd vid 80 C

Under pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 12,997 74,005 -0,25 -0,016 70,387 0,32 70,095 304,992 80,38 4,89766 8,09934 0,258663

Mean 16,552 74,788 -0,278 -0,016 71,763 0,324 71,39 503,69 79,838 6,935158 9,616842 0,507215

Mean 18,838 77,483 -0,295 -0,016 72,879 0,331 72,668 701,183 79,551 8,452444 10,38556 0,762531

Mean 18,357 79,386 -0,367 -0,015 75,042 0,323 74,81 897,914 79,501 9,62983 8,72717 0,82055

Mean 22,09 84,989 -0,338 -0,016 77,954 0,328 78,558 1101,43 79,628 10,63296 11,45704 1,321374

Mean 25,706 90,388 -0,269 -0,016 81,671 0,319 82,486 1298,953 79,989 11,4878 14,2182 1,933903

Mean 27,36 97,997 -0,126 -0,016 86,272 0,305 87,114 1494,807 80,612 12,26672 15,09328 2,362465

Mean 33,712 110,474 0,254 -0,018 88,417 0,319 90,802 1793,835 81,651 13,32582 20,38618 3,82926

Mean 41,496 114,836 0,414 -0,019 91,309 0,315 93,982 2097,156 82,874 14,07977 27,41623 6,020535  
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Konstant stator/rotoravstånd vid 80 C

Under pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 11,543 74,017 -0,263 -0,015 70,313 0,324 69,906 304,985 80,32 4,897577 6,645423 0,212226

Mean 13,471 74,64 -0,313 -0,016 71,817 0,327 71,096 503,705 79,776 6,93529 6,53571 0,344719

Mean 15,727 77,214 -0,318 -0,016 72,857 0,331 72,592 701,204 79,545 8,452585 7,274415 0,53412

Mean 18,029 79,26 -0,366 -0,015 75,017 0,322 74,548 897,953 79,505 9,63004 8,39896 0,789725

Mean 19,8 84,611 -0,343 -0,016 77,923 0,319 78,297 1101,441 79,662 10,63301 9,166986 1,057266

Mean 22,372 90,43 -0,266 -0,016 81,549 0,314 81,838 1299,038 80,056 11,48815 10,88385 1,480475

Mean 24,986 98,37 -0,117 -0,017 85,933 0,307 83,805 1494,902 80,758 12,26709 12,71891 1,990946

Mean 31,977 112,075 0,304 -0,018 88,14 0,303 90,252 1793,776 81,846 13,32564 18,65136 3,503285

Mean 40,159 117,398 0,367 -0,019 90,912 0,237 93,025 2097,094 83,146 14,07967 26,07933 5,726786

Snabbmätning

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 40,159 117,398 0,367 -0,019 90,912 0,237 93,025 2097,094 83,146

Mean 37,308 117,251 0,293 -0,02 90,332 0,177 94,808 1798,125 83,513

Mean 29,205 116,39 0,236 -0,02 89,857 0,139 95,893 1501,58 83,737

Mean 24,708 115,291 0,193 -0,02 89,46 0,115 94,939 1303,188 83,992

Mean 20,063 113,529 0,151 -0,02 89,059 0,107 94,328 1094,886 84,21

Mean 17,02 110,815 0,078 -0,02 88,754 0,071 91,48 899,628 84,355

Mean 13,473 107,937 -0,012 -0,02 88,467 0,16 91,599 704,021 84,483

Mean 10,946 106,129 -0,078 -0,02 88,113 0,224 91,134 497,655 84,568

Mean 8,004 104,307 -0,143 -0,02 87,782 0,204 91,491 300,035 84,584

Mean 4,882 102,665 -0,185 -0,019 87,494 0,247 91,541 103,615 84,374

Mean 4,46 101,364 -0,21 -0,019 87,23 0,26 91,286 52,956 84,197

Mean 7,406 100,273 -0,219 -0,019 87,055 0,257 91,083 50,813 84,046
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Utan rotor vid 80 C

Före pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 10,852 73,279 -0,137 0,084 74,679 0,259 74,123 305,598 81,536 4,904859 5,947141 0,190307

Mean 14,241 72,111 -0,135 -0,003 73,71 0,309 73,172 504,715 80,7 6,944174 7,296826 0,385635

Mean 16,894 72,044 -0,042 -0,003 73,33 0,306 72,795 701,434 80,235 8,454127 8,439873 0,619897

Mean 18,366 73,096 -0,109 -0,004 73,387 0,108 72,763 901,291 79,967 9,647941 8,718059 0,822776

Mean 20,939 73,917 0,044 -0,005 73,537 0,336 73,002 1098,329 79,875 10,61879 10,32021 1,186909

Mean 23,266 74,941 0,06 -0,006 74,016 0,34 73,549 1294,694 79,924 11,47019 11,79581 1,599158

Mean 24,862 75,359 0,016 -0,006 74,749 0,337 74,215 1501,027 80,177 12,29051 12,57149 1,975931

Mean 28,785 77,17 0,036 -0,005 75,489 0,298 74,755 1796,182 80,767 13,33325 15,45175 2,906195

Mean 33,028 80,05 0,115 -0,004 77,386 0,287 76,61 2092,168 81,713 14,07174 18,95626 4,152846  
 

 

 

 

 
Utan rotor vid 80 C

Under pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 10,865 72,706 -0,4 -0,007 74,627 0,34 74,101 305,593 81,356 4,9048 5,9602 0,190722

Mean 13,825 71,203 -0,381 -0,008 73,65 0,338 73,226 504,709 80,585 6,944121 6,880879 0,363648

Mean 16,943 70,501 -0,433 -0,008 73,265 0,356 73,163 701,456 80,139 8,454274 8,488726 0,623504

Mean 18,737 71,08 -0,461 -0,008 73,577 0,109 72,92 901,349 79,928 9,648251 9,088749 0,857815

Mean 21,297 72,509 -0,426 -0,008 73,48 0,372 73,564 1098,45 79,871 10,61935 10,67765 1,228154

Mean 23,408 74,443 -0,393 -0,008 73,944 0,375 74,117 1294,739 79,967 11,47038 11,93762 1,61844

Mean 25,701 75 -0,403 -0,01 74,667 0,368 75,453 1501,005 80,301 12,29043 13,41057 2,107784

Mean 28,539 78,053 -0,333 -0,009 75,435 0,362 76,204 1796,403 81,003 13,33395 15,20505 2,860147

Mean 34,071 81,583 -0,246 -0,008 77,288 0,343 78,472 2092,156 82,055 14,07172 19,99928 4,38132   
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Utan rotor vid 80 C

Efter pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 9,2 72,343 -0,38 -0,009 74,511 0,344 73,866 305,6 81,23 4,904883 4,295117 0,137444

Mean 13,11 71,052 -0,369 -0,009 73,619 0,34 73,233 504,687 80,503 6,943928 6,166072 0,325857

Mean 15,086 70,01 -0,448 -0,009 73,226 0,337 73,213 701,435 80,1 8,454133 6,631867 0,487102

Mean 16,836 70,083 -0,471 -0,009 73,591 0,102 73,025 901,309 79,904 9,648037 7,187963 0,678385

Mean 19,359 71,295 -0,447 -0,009 73,421 0,353 73,791 1098,494 79,856 10,61955 8,739453 1,00526

Mean 20,908 72,691 -0,434 -0,009 73,89 0,354 74,492 1294,668 79,988 11,47009 9,437913 1,279473

Mean 22,934 73,057 -0,403 -0,01 74,588 0,352 75,28 1501,046 80,315 12,29058 10,64342 1,672907

Mean 23,334 77,915 -0,331 -0,009 75,422 0,354 76,479 1796,225 81,052 13,33338 10,00062 1,88098

Mean 27,085 82,323 -0,256 -0,009 77,229 0,33 79,029 2092,308 82,115 14,07197 13,01303 2,851023

Snabbmätning

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 27,077 82,371 -0,256 -0,009 77,231 0,33 79,009 2092,231 82,121

Mean 24,705 81,992 -0,232 -0,01 77,075 0,329 77,686 1793,139 82,333

Mean 23,274 79,753 -0,247 -0,011 76,736 0,327 76,884 1501,301 82,44

Mean 20,989 78,001 -0,229 -0,014 76,193 0,322 76,379 1304,125 82,527

Mean 18,959 76,028 -0,228 -0,014 75,68 0,323 76,416 1097,094 82,561

Mean 16,86 75,894 -0,236 -0,011 75,368 0,329 76,519 903,088 82,51

Mean 14,153 76,12 -0,249 -0,011 75,039 0,33 76,553 704,66 82,421

Mean 11,597 76,34 -0,238 -0,015 74,629 0,323 76,626 506,72 82,211

Mean 8,767 76,45 -0,239 -0,015 74,287 0,327 76,683 299,159 81,992

Mean 5,197 76,618 -0,244 -0,012 74,095 0,354 76,574 103,934 81,798

Mean 4,826 76,785 -0,241 -0,015 73,907 0,353 76,57 52,496 81,652  
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Halv bländare vid 80 C

Riktningsventil påslagen

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 11,656 73,647 0,093 0,639 71,114 0,1 70,495 301,619 81,411 4,857464 6,798536 0,214719

Mean 16,702 73,172 0,099 0,65 71,982 0,095 71,276 500,313 80,85 6,905357 9,796643 0,513234

Mean 21,186 73,303 0,116 0,642 72,123 0,098 71,408 702,58 80,353 8,461804 12,7242 0,936101

Mean 32,503 81,689 0,222 0,599 79,07 0,1 77,551 898,308 79,322 9,631946 22,87105 2,151335

Mean 42,415 81,282 0,309 0,589 79,238 0,097 77,861 1096,931 79,266 10,61239 31,80261 3,652907

Mean 84,954 85,84 0,669 0,61 83,695 0,082 80,996 1295,155 79,505 11,4721 73,4819 9,965492

Mean 136,465 86,831 0,755 0,648 85,586 0,072 81,981 1494,13 79,927 12,26413 124,2009 19,43165  
 
Halv bländare vid 80 C

Före pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 11,505 73,544 -0,032 -0,013 71,59 0,269 71,019 301,634 81,331 4,857643 6,647357 0,209955

Mean 15,126 73,242 -0,073 -0,015 72,121 0,286 71,601 500,324 80,732 6,905454 8,220546 0,430674

Mean 19,213 73,594 -0,086 -0,015 72,302 0,331 71,744 702,588 80,28 8,461858 10,75114 0,790955

Mean 25,717 81,64 -0,084 -0,015 79,545 0,336 78,696 898,318 79,299 9,632 16,085 1,513031

Mean 29,992 82,498 -0,09 -0,017 79,906 0,341 79,223 1097,02 79,312 10,6128 19,3792 2,226112

Mean 39,857 88,225 -0,089 -0,017 84,435 0,336 83,644 1295,868 79,603 11,47505 28,38195 3,851232

Mean 48,499 92,428 -0,062 -0,016 87,183 0,333 86,809 1494,645 80,084 12,2661 36,2329 5,670714

Mean 50,658 105,252 0,166 -0,02 89,519 0,338 87,444 1800,515 81,154 13,3469 37,3111 7,03447

Mean 57,95 106,962 0,232 -0,02 95,147 0,333 94,326 2098,756 81,809 14,08231 43,86769 9,640585  
Halv bländare vid 80 C

Under pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 11,011 73,402 -0,245 -0,018 71,652 0,352 71,347 301,658 81,172 4,85793 6,15307 0,194358

Mean 14,101 73,075 -0,254 -0,018 72,072 0,328 71,761 500,319 80,572 6,90541 7,19559 0,376973

Mean 17,442 73,689 -0,254 -0,018 72,291 0,334 71,954 702,621 80,19 8,462078 8,979922 0,660679

Mean 19,881 81,24 -0,328 -0,018 79,615 0,337 79,577 898,349 79,294 9,632167 10,24883 0,964087

Mean 20,531 81,668 -0,332 -0,019 79,903 0,337 80,395 1097,037 79,321 10,61288 9,91812 1,139324

Mean 21,801 87,089 -0,348 -0,019 84,571 0,331 85,343 1295,87 79,731 11,47506 10,32594 1,40116

Mean 24,913 91,756 -0,3 -0,019 87,421 0,329 88,255 1494,535 80,263 12,26568 12,64732 1,979253

Mean 29,362 103,825 -0,004 -0,021 89,899 0,34 91,211 1800,857 81,416 13,34798 16,01402 3,019786

Mean 27,53 107,417 0,054 -0,02 96,012 0,321 96,842 2098,432 82,01 14,08179 13,44821 2,954989  
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Halv bländare vid 80 C

Efter pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 9,249 72,869 -0,259 -0,018 71,573 0,335 71,382 301,626 81,098 4,857548 4,391452 0,138699

Mean 12,839 72,688 -0,253 -0,019 72,045 0,331 71,74 500,33 80,54 6,905507 5,933493 0,310859

Mean 15,914 73,331 -0,251 -0,019 72,225 0,338 71,934 702,607 80,116 8,461985 7,452015 0,548255

Mean 16,903 80,686 -0,328 -0,018 79,489 0,338 79,294 898,35 79,284 9,632172 7,270828 0,683953

Mean 18,23 81,21 -0,334 -0,019 79,809 0,336 80,058 1096,995 79,357 10,61269 7,617312 0,87499

Mean 19,268 86,482 -0,348 -0,019 84,323 0,336 84,507 1295,681 79,784 11,47428 7,793724 1,057401

Mean 20,776 90,67 -0,306 -0,019 87,044 0,229 86,015 1494,555 80,416 12,26576 8,510244 1,331835

Mean 24,103 103,129 -0,015 -0,02 89,105 0,323 89,418 1800,722 81,543 13,34756 10,75544 2,028017

Mean 23,469 105,98 0,031 -0,02 94,938 0,322 95,656 2098,823 82,245 14,08241 9,386588 2,06291

Snabbmätning

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 23,469 105,98 0,031 -0,02 94,938 0,322 95,656 2098,823 82,245

Mean 21,87 103,992 -0,024 -0,021 94,386 0,314 92,872 1797,623 82,598

Mean 21,007 101,933 -0,095 -0,021 93,386 0,314 91,617 1500,395 82,928

Mean 19,284 99,829 -0,148 -0,021 92,531 0,312 91,113 1295,264 83,214

Mean 17,903 98,711 -0,174 -0,022 92,037 0,312 90,995 1098,416 83,352

Mean 15,579 98,067 -0,214 -0,023 91,303 0,311 90,934 902,784 83,384

Mean 14,351 97,355 -0,249 -0,023 90,59 0,309 90,798 700,17 83,343

Mean 12,182 96,321 -0,277 -0,023 90,036 0,31 90,634 496,31 83,259

Mean 9,625 94,891 -0,302 -0,022 89,488 0,315 90,42 297,055 83,159

Mean 5,88 93,064 -0,317 -0,022 89,161 0,32 90,249 109,008 82,936

Mean 5,675 92,267 -0,326 -0,021 88,801 0,324 90,015 56,97 82,826  
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Hel bländare vid 80 C

Riktningsventil påslagen

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 12,251 74,037 0,081 0,601 73,376 0,115 72,816 306,475 80,781 4,915267 7,335733 0,235416

Mean 18,986 73,952 0,092 0,574 73,163 0,116 72,596 503,963 80,098 6,93756 12,04844 0,635808

Mean 27,212 74,518 0,116 0,538 73,331 0,117 72,694 701,393 79,557 8,453852 18,75815 1,377679

Mean 36,676 75,81 0,143 0,556 74,083 0,116 73,357 898,718 79,27 9,634148 27,04185 2,544817

Mean 43,889 77,886 0,181 0,507 76,12 0,115 75,232 1102,082 79,22 10,63594 33,25306 3,837445

Mean 51,562 81,131 0,232 0,544 77,613 0,115 76,697 1298,339 79,431 11,48526 40,07674 5,448502

Mean 64,888 86,417 0,284 0,544 81,476 0,113 80,229 1495,863 79,946 12,27076 52,61724 8,241694  
 
Hel bländare vid 80 C

Före pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 11,936 74,103 -0,17 -0,017 73,422 0,34 72,956 306,473 80,597 4,915243 7,020757 0,225306

Mean 17,425 74,178 -0,185 -0,017 73,324 0,362 72,864 503,965 79,936 6,937578 10,48742 0,553434

Mean 24,637 74,814 -0,101 -0,017 73,568 0,363 73,077 701,446 79,496 8,454207 16,18279 1,188624

Mean 29,265 76,849 -0,177 -0,02 74,759 0,359 74,245 898,574 79,22 9,633375 19,63163 1,847169

Mean 36,972 80,25 -0,099 -0,021 76,7 0,361 76,205 1102,12 79,252 10,63611 26,33589 3,039299

Mean 44,977 84,238 -0,002 -0,02 78,49 0,354 77,942 1298,488 79,53 11,48588 33,49112 4,553699

Mean 47,994 91,027 0,099 -0,02 83,111 0,344 82,418 1495,896 80,107 12,27089 35,72311 5,595608

Mean 57,944 95,588 0,293 -0,02 85,048 0,352 84,173 1801,453 80,862 13,34985 44,59415 8,411964

Mean 58,47 101,398 0,337 -0,022 87,705 0,347 86,891 2092,356 82,025 14,07205 44,39795 9,727363  
Hel bländare vid 80 C

Under pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 11,955 73,906 -0,479 -0,019 73,342 0,386 73,171 306,49 80,426 4,915444 7,039556 0,225922

Mean 15,31 74,181 -0,488 -0,02 73,261 0,378 73,15 503,982 79,793 6,937728 8,372272 0,44183

Mean 18,393 75,12 -0,502 -0,021 73,601 0,373 73,827 701,439 79,367 8,45416 9,93884 0,729999

Mean 20,601 76,089 -0,524 -0,022 74,653 0,375 75,288 898,631 79,184 9,633681 10,96732 1,031997

Mean 21,718 79,146 -0,486 -0,023 76,567 0,379 78,312 1102,036 79,292 10,63573 11,08227 1,278855

Mean 23,451 83,226 -0,405 -0,023 78,458 0,37 80,963 1298,392 79,627 11,48548 11,96552 1,626799

Mean 25,835 91,778 -0,266 -0,021 83,165 0,358 86,137 1495,952 80,306 12,27111 13,56389 2,124705

Mean 28,077 99,567 -0,042 -0,022 84,66 0,359 91,052 1800,949 81,277 13,34827 14,72873 2,777559

Mean 28,644 104,339 0,103 -0,024 87,149 0,342 92,479 2092,349 82,375 14,07204 14,57196 3,192632  
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Hel bländare vid 80 C

Efter pumpaktivering

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 9,803 73,382 -0,499 -0,019 73,228 0,371 73,149 306,48 80,366 4,915326 4,887674 0,156856

Mean 13,302 73,74 -0,498 -0,02 73,179 0,367 73,072 503,95 79,71 6,937446 6,364554 0,335855

Mean 16,197 74,857 -0,506 -0,021 73,469 0,365 73,622 701,457 79,346 8,454281 7,742719 0,56871

Mean 17,605 75,074 -0,523 -0,023 74,577 0,369 75,142 898,611 79,181 9,633573 7,971427 0,750075

Mean 19,138 77,889 -0,488 -0,023 76,467 0,37 77,973 1102,05 79,298 10,63579 8,502206 0,981137

Mean 20,454 83,379 -0,407 -0,023 78,384 0,366 80,171 1298,378 79,677 11,48542 8,968577 1,21933

Mean 21,824 91,526 -0,273 -0,022 82,968 0,325 84,643 1495,932 80,482 12,27103 9,552971 1,496397

Mean 22,789 99,573 -0,043 -0,022 84,494 0,354 89,404 1801,198 81,415 13,34905 9,439948 1,780441

Mean 26,004 104,294 0,103 -0,023 87,125 0,343 91,513 2092,357 82,604 14,07205 11,93195 2,61423

Snabbmätning

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 26.004 104.294 0.103 -0.023 87.125 0.343 91.513 2092.357 82.604

Mean 24.055 103.858 0.077 -0.023 86.889 0.341 87.598 1794.507 82.933

Mean 21.636 102.869 0.035 -0.023 86.330 0.339 86.919 1505.114 83.164

Mean 20.007 101.791 0.000 -0.024 85.942 0.333 86.520 1298.462 83.346

Mean 18.189 100.251 -0.034 -0.024 85.598 0.336 86.999 1101.981 83.480

Mean 16.241 97.863 -0.070 -0.024 85.222 0.341 86.338 896.523 83.545

Mean 14.249 96.702 -0.098 -0.024 84.920 0.338 86.375 701.321 83.577

Mean 12.249 96.087 -0.120 -0.024 84.699 0.338 86.508 506.063 83.552

Mean 9.058 94.650 -0.149 -0.024 84.375 0.338 86.585 298.147 83.505

Mean 6.057 93.736 -0.170 -0.024 84.059 0.341 86.599 101.327 83.247

Mean 5.901 93.201 -0.181 -0.024 83.748 0.341 86.498 49.390 83.102  
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Hel bländare vid 80 C

Efter pumpaktivering

Trycklös expansionstank

Time Moment Rettemp Rettryck Exptryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 21,096 85,86 -0,351 -0,025 76,672 0,337 82,51 1496,594 80,446 12,27356 8,822438 1,382577

Mean 19,509 85,289 -0,353 -0,025 76,42 0,338 82,486 1301,303 80,556 11,4975 8,011503 1,091664

Mean 17,384 84,615 -0,36 -0,025 76,173 0,339 82,389 1096,278 80,671 10,6094 6,774595 0,77768

Mean 15,316 83,894 -0,368 -0,025 75,972 0,339 82,425 901,029 80,712 9,646538 5,669462 0,534906

Mean 14,006 83,402 -0,379 -0,025 75,704 0,338 82,423 697,12 80,737 8,425126 5,580874 0,407386

Mean 11,989 82,748 -0,388 -0,025 75,461 0,338 82,408 500,715 80,646 6,908912 5,080088 0,266354

Mean 9,169 81,846 -0,401 -0,025 75,117 0,338 82,338 302,613 80,519 4,869331 4,299669 0,136245  
 
Hel bländare vid 80 C

Efter pumpaktivering

Trycksatt expansionstank

Time Moment Rettemp Rettryck Exptryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp VxlmomentRETmomentRETeffekt

Mean 21,286 83,189 -0,385 0,867 72,523 1,239 80,602 1499,237 79,762 12,28367 9,002329 1,413259

Mean 19,935 82,679 -0,392 0,866 72,236 1,24 80,539 1300,573 79,969 11,49449 8,440515 1,149477

Mean 18,063 81,962 -0,399 0,866 71,963 1,238 80,482 1095,419 80,068 10,60547 7,457531 0,855405

Mean 15,914 80,902 -0,412 0,865 71,562 1,237 80,451 898,314 80,09 9,631979 6,282021 0,590914

Mean 14,367 80,54 -0,421 0,865 71,3 1,237 80,389 703,057 80,057 8,464996 5,902004 0,434497

Mean 12,15 79,828 -0,431 0,865 70,978 1,24 80,286 496,03 79,889 6,867349 5,282651 0,274383

Mean 9,301 79,31 -0,44 0,864 70,738 1,237 80,183 303,313 79,775 4,877678 4,423322 0,140487   
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Endast växellåda

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp Moment

Mean 4,939 72,471 9 2,29 26,906 0,043 23,32 305,599 81,416 4,939 4,904871

Mean 6,856 72,315 9 2,29 26,796 0,037 23,3 505,471 80,885 6,856 6,950815

Mean 8,45 72,698 9 2,29 26,683 0,038 23,284 702,989 80,441 8,45 8,464541

Mean 9,794 73,373 9 2,29 26,599 0,038 23,256 902,078 80,066 9,794 9,652153

Mean 10,575 73,692 9 2,291 26,56 0,039 23,246 1101,994 79,836 10,575 10,63554

Mean 11,4 73,743 9 2,289 26,513 0,037 23,216 1298,388 79,698 11,4 11,48546

Mean 12,271 73,597 9 2,287 26,499 0,036 23,192 1498,325 79,685 12,271 12,28018

Mean 13,346 73,311 9 2,288 26,56 0,038 23,205 1795,675 79,909 13,346 13,33165

Mean 14,029 72,937 9 2,285 26,813 0,037 23,295 2092,843 80,404 14,029 14,07284

Snabbmätning

Time Moment Rettemp Rettryck Styrtryck Systemp Systryck Tattemp Utvarvtal Vxltemp

Mean 14,029 72,937 9 2,285 26,813 0,037 23,295 2092,843 80,404

Mean 13,112 72,961 9 2,286 27,051 0,037 23,368 1793,827 80,645

Mean 12,046 73,122 9 2,286 27,175 0,036 23,379 1494,834 80,606

Mean 11,417 73,272 9 2,284 27,226 0,036 23,372 1299,51 80,53

Mean 10,341 73,389 9 2,287 27,259 0,039 23,361 1093,256 80,459

Mean 9,489 73,487 9 2,285 27,262 0,037 23,335 896,742 80,332

Mean 8,212 73,568 9 2,285 27,256 0,037 23,316 703,65 80,132

Mean 6,501 73,604 9 2,287 27,257 0,038 23,278 497,317 79,899

Mean 4,812 73,486 9 2,285 27,255 0,043 23,292 297,585 79,668

Mean 2,672 73,266 9 2,288 27,249 0,051 23,275 101,605 79,477

Mean 2,191 73,005 9 2,286 27,244 0,053 23,266 49,388 79,352  
 

 

 

  


