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Sammanfattning

Våta kopplingar används i automatiska transmissioner för att överföra vridmoment. De primä-
ra komponenterna i en våt koppling är de oljesmorda pappersbaserade friktionslamellerna och
separationslamellerna gjorda av stål. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) utvecklar och
bygger automatiska powershifttransmissioner med våta kopplingar till sina anläggningsmaski-
ner. Volvo CE och Luleå Tekniska Universitet (LTU) bedriver tillsammans forskning om våta
kopplingar som involverar pappersbaserade friktionsmaterial. De två vanligast förekommande
materialen i produktion, i detta examensarbete benämnda som material A och B, testades i
en testrigg på LTU. Material A visade upp ett nötningsfenomen där nötningshastigheten efter
ett visst antal inkopplingar märkbart ökar. I detta arbete undersöks vad som kan ha hänt med
materialet samt om material B visar samma fenomen.

Efter testkörning med material B visade det sig ha en antydan till samma fenomen men först ef-
ter ungefär 5 000 cykler mer än för material A. Analyser i optiskt- och svepelektronmikroskop,
grundämnesanalys, oljeabsorptionstest, analys av temperatur- och friktionskoe�cienthistorik
samt jämförelser i materialens olika sammansättningar utfördes. Det visade sig bland annat att
material A är mer permeabelt än material B som är näst intill ogenomträngligt. Material B
genomgår mer än dubbelt så många inkopplingar som material A innan samma grad av mass-
förlust uppstår. Under nötning gyttrar �brerna ihop sig i respektive material, något tydligare
i material B än i material A. Material A kan ha genomgått glättning och/eller karbonisering
som kan ha gjort materialet sprött och skört till en sådan grad att nötningshastigheten ökat.



Abstract

Wet clutches are used in automatic transmissions to transmit torque and enable gear changes.
The primary component of a wet clutch is the paper-based friction disc and steel separator disc
immersed in transmission �uid. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) develop and build
automatic powershift-transmissions with wet clutches for use in their heavy-duty equipment.
Volvo CE and Luleå University of Technology (LTU) conduct research on wet clutches which
involves paper-based friction materials. The two most common materials in production, material
A and B, were tested in a wet clutch test rig at LTU. The tests showed a wear phenomenon in
material A where the wear rate at a in�ection point signi�cantly increases. This work examines
what might have happened with the material and if material B shows the same phenomenon.

After the test run with material B it appeared to have a hint of the same phenomenon, but
only after about 5 000 more cycles then for material A. Analysis of optical and scanning
electron microscope, elemental analysis, oil absorption test, analysis of temperature and friction
coe�cient history and comparisons of the materials di�erent compositions were carried out. It
turned out that material A is more permeable than material B, which is virtually impenetrable.
Material B was subjected to more than twice as many cycles as material A before the same
degree of mass loss occurred. During wear the �bers agglomerates in each material, at a higher
degree in material B then in material A. Material A may have been glazed and/or carbonized
and that could have made the material brittle and fragile and at an in�ection point to such an
extent that the wear rate increased.
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1 INLEDNING

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Våta kopplingar används frekvent sedan årtionden tillbaka i olika tillämpningar. Volvo Con-
struction Equipment (Volvo CE) i Eskilstuna utvecklar och bygger automatiska Powershift-
transmissioner med våta kopplingar till sina anläggningsmaskiner.

En våt koppling är en oljesmord lamellkoppling bestående av bland annat stål� och friktions-
lameller som tillsammans bildar ett kopplingspaket. Kopplingens funktion är kritiskt beroende
av friktionslamellen och dess friktionsmaterial då vridmomentet överförs genom friktionskrafter
som utvecklas i kontaktytan mellan stål� och friktionslamellen. Stora krav ställs på friktions-
materialet då det ska upprätthålla hög och stabil friktionskoe�cient samt låg nötning vid stora
variationer av tryck, glidhastighet och temperatur.

Under kopplingens livslängd kan problem uppkomma som en följd av förändringar i friktions-
materialet som påverkar funktionen hos kopplingen. En av orsakerna till detta kan vara den
nötning som uppkommer då ytor glider mot varandra. Trots att det forskats mycket i frik-
tionsmaterial [1�8] och att många tester gjorts �nns det fortfarande mycket som är okänt.
Tillverkare väljer att inte avslöja de exakta beståndsdelarna och mycket arbete kvarstår för att
kunna klarställa friktionsmaterialens egenskaper.

Det är av stor vikt att få förbättrad förståelse för nötningsmekanismerna för att kunna utveck-
la dimensioneringskriterier för optimering av kopplingsdesign. Därför bedriver Volvo CE och
Luleå Tekniska Universitet (LTU) forskning tillsammans om våta kopplingar där pappersbase-
rat friktionsmaterial är en kritisk del. Volvo CE använder �era olika friktionsmaterial. I denna
studie undersöks de två vanligast förekommande friktionsmaterialen nämnda som material A
och B.

1.2 Problembeskrivning

I nyligen gjorda tester på aktuella friktionsmaterial i en testrigg på LTU har ett visst nöt-
ningsfenomen visat sig för friktionsmaterial A. Nötningsmätningar visar en märkbar förändring
i nötningshastigheten efter ett visst antal inkopplingar. Intresse ligger nu i att klarlägga om
båda materialen påvisar samma beteende samt analysera hur materialen påverkats och vad som
hänt med deras beståndsdelar.

1.3 Målformulering

Efter genomfört arbete ska nötningsfenomenet som identi�erats i artikel [17] ha analyserats.
Analysen ska genomföras med hjälp av materialtester utförda på LTU och/eller Volvo CE.
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1.4 Förutsättningar 1 INLEDNING

1.4 Förutsättningar

Det primära verktyget för att undersöka friktionsmaterialen var mikroskopi där både optiskt�
och elektronmikroskop kunde användas. Även andra karaktäriseringsmetoder kunde eventuellt
vara intressanta. Arbetet utfördes på LTU och/eller Volvo CE i Eskilstuna.

1.5 Avgränsningar

Kemisk påverkan har inte analyseras. Enbart två material, benämnda som material A och
material B ingick i analysen. Analyser skulle ske på nytt och oanvänt referensmaterial, samt
på be�ntligt material som genomgått ett antal inkopplingar. Analysen avgränsades till ett
belastningsfall där information om respektive material fanns för att genomförande av tester
och analyser skulle hinnas med.
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2 VÅT KOPPLING

2 Våt koppling

2.1 Våt koppling

Transmissioner används i fordon för att styra vridmomentet i drivlinan. I automatiska transmis-
sioner �nns det en eller oftast �era våta kopplingar med funktion att tillåta växelbyten samt att
överföra vridmomentet från den drivande motorn vidare till transmissionen [5]. Volvo CE till-
verkar powershifttransmissioner till sina anläggningsmaskiner med denna konstruktion (�g.1).
Denna transmission är en av �era där de aktuella friktionsmaterialen används i kopplingarna.

(a) Powershifttransmission för hjul-
lastare

(b) Våta kopplingar med aktuella la-
meller med friktionsmaterial

Figur 1: Automatisk powershifttransmission

En våt koppling består av en eller �era friktionslameller som är fästa på en axel. Mellan frik-
tionslamellerna �nns stållameller som är anslutna till den andra axeln (�g. 2a). Då kopplingen
aktiveras kommer alla lameller i kontakt med varandra och axlarna kopplas samman (�g. 2b).

(a) Frikopplad, ingående axel roterar (b) Inkopplad, båda axlarna roterar

Figur 2: Skiss av kopplingspaket på axel

Lamellerna hålls isär med hjälp av en fjäder då kopplingen är frånkopplad som tillåter dem
att rotera oberoende av varandra. Kopplingen kopplas in genom att ett hydrauliskt tryck läggs
på en kolv som vinkelrätt mot lamellerna pressar dem samman. När lamellerna tvingas sam-
man försvinner hastighetsskillnader och de börjar rotera i samma hastighet. För att få bort

� 3 �



2.2 Lameller 2 VÅT KOPPLING

hastighetsskillnaderna fort krävs ett speciellt material på ytan som ger en hög friktion, frik-
tionsmaterialet. Friktionen som uppstår mellan lamellerna överför vridmomentet från den första
axeln till den andra.

Kopplingen kallas för våtkoppling eftersom den är omgiven av olja. Oljan som används i au-
tomatiska transmissioner kallas för Automatic Transmission Fluid (ATF). ATF är en mycket
komplex och noga framtagen vätska designad för att fungera under en variation av temperatur�
och tryckförhållanden samtidigt som den kyler och smörjer såväl koppling som transmission.
Den är bland annat berikad med olika typer kemiska additiv för att få önskade friktionsegen-
skaper [2].

2.2 Lameller

Den primära komponenten hos en våtkoppling är friktionslamellen samt stållamellen (�g. 3).
Friktions� och stållamellerna ligger omlott inuti en trumma och bildar det som kallas för kopp-
lingspaket. Antalet lameller varierar och montering av lamellerna i paketen är olika för olika
kopplingar. De aktuella friktionslamellerna har splines på insidan och sitter på så vis fast på
axeln, de aktuella stållamellerna har splines på utsidan och sitter på så vis fast i trumman som
ansluter den andra axeln.

Figur 3: Stållamell till vänster, friktionslamell till höger

Friktionslamellen består av en stålkärna med ett pappersbaserat friktionsmaterial på båda sidor.
Pappersbaserade friktionsmaterial är ofta porösa, deformerbara och uppbyggda av många olika
beståndsdelar klassi�cerade som �brer, bindemedel, fyllnadsmaterial och friktionsmodi�erare
[5,6,9,11,16]. Kombinationen med pappersbaserad friktionslamell och separationslamell gjord
av stål kan åstadkomma höga friktionskoe�cienter då de kommer i kontakt med varandra utan
att orsaka hög nötning.

Den automatiska transmissionen är beroende av friktionen mellan lamellerna. Den möjliggör
smidig och kontrollerad inkoppling, överför vridmomentet och bidrar till att inkoppling kan ske
kontinuerligt. Friktionsmaterialet måste bevara en hög friktion genom transmissionens livslängd
och kunna stå emot höga temperaturer, energier och tryck. Det måste också bevara önskvärda
friktionsegenskaper, till exempel att friktionskoe�cienten ökar med ökande glidhastighet för
att inte orsaka stick-slip e�ekter som är en typ av vibration [15]. Det är även önskvärt med en
våtkoppling som har relativt höga friktionsvärden för att kunna överföra ett högt vridmoment
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3 NÖTNINGSFENOMENET

samt reducera inkopplingstiden. Inkopplingen hos den vanligaste typen av våtkoppling som
används i drivlinan hos fordon sker på cirka 1 sekund. Den snabba inkopplingstiden möjliggör
att byte av växel går mycket fort.

Friktionsmaterialet har ett mönster på ytan som bildar fyrkantiga kontaktenheter. Friktionen
beror primärt på dessa kontaktenheter då dessa upprätthåller belastningen. Lamellerna är om-
givna av olja som under inkoppling måste försvinna så fort som möjligt från ytan för att lamel-
lerna ska få kontakt [5]. Kanalerna mellan kontaktenheterna och materialets porositet gör det
lättare för oljan att rinna undan vid inkoppling och förhindrar formation av olje�lm. De önsk-
värda friktions- och glidhastighetsegenskaper fås genom at välja ett lämpligt friktionsmaterial
med lämplig morfologi och en lämplig ATF.

3 Nötningsfenomenet

Utredningar på friktionsmaterial involverar ofta mycket testning. För att skapa gynnsammare
förutsättningar för undersökning av nötning och inkopplingsegenskaper hos våta kopplingar
designades en testrigg på LTU för i huvudsak slitstarka våtkopplingar i anläggningsmaskiner
(�g. 4). Testriggen simulerar en mer verklig miljö till skillnad från många tidigare testriggar,
som till exempel W. Ost et. al i [10] arbetade med, och ger på så vis en mer verklig nötning.

Testriggen på LTU har vissa originaldelar från hjullastare och kan kontinuerligt simulera ett
antal inkopplingscykler. En inkoppling genomförs under 1sek. Riggen kan mäta parametrar
som vridmoment, temperatur och rotationshastighet. Den kan använda standard friktions� och
stållameller från hjullastare i produktion och åstadkomma samma mängd energi som i drift
[17]. Riggen är designad för två friktionslameller och tre stållameller.

(a) Testriggens uppgyggnad (b) Lameller i kopplings-
trumma

Figur 4: Testriggens konstruktion

Testriggen har förmågan att kontinuerligt mäta nötningen i kopplingen genom att samla da-
ta som innehåller kontinuerliga mätvärden för positionen hos den kolv som lägger tryck på
kopplingspaketet. Sträckan som kolven har rört sig under en serie inkopplingar relateras till
tjockleken hos kopplingspaketet och tjockleken står i sin tur i direkt relation till nötningen.
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3 NÖTNINGSFENOMENET

Två typer av pappersbaserade friktionsmaterial testades i riggen. Ett antal olika körningar med
olika belastningsfall visade sig ha en relativt stor förändring i nötningshastighet i material A
gemensamt. Nötningsfenomenet nedan (�g. 5) uppstod under en körning med rotationshastighet
3 000varv/min och kolvtryck 18bar med friktionslameller av material A där kopplingen varit
inkopplad 25 000 gånger, dvs 25 000 cykler. Grafen visar hur tjockleken hos kopplingspaketet
minskar med avseende på antalet cykler. Innan brytpunkten vid cirka 16 000 inkopplingar
minskar tjockleken långsammare än efter. Alltså nöts lamellerna snabbare efter brytpunkten
än innan. Mätningar på tjockleken gjordes på två sätt, kontinuerlig mätning av en sensor i
riggen samt manuell mätning med en mikrometerskruv efter varje 5 000:e cykel.

Figur 5: Nötningsfenomenet hos material A, belastningsfall 3 000varv/min 18bar
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3 NÖTNINGSFENOMENET

Den initiala responsen indikerar en relativt kraftig minskning i tjocklek i lagret av friktions-
material. Det beror på att pappersbaserade friktionsmaterial som är porösa pressas ihop första
gången det utsätts för tryck. Man kan säga att materialet packas och att porerna till en viss
del täpps igen. Det är en delvis plastisk deformation som kallas för sättning och är vanligt
förekommande hos pappersbaserade friktionsmaterial [1].

Bortsett från sättningsresponsen mäts tjockleken till att ha minskat med ca 0,23mm efter 25
000 inkopplingar. Approximativt är nötningshastigheten 4µm/1000 cykler innan brytpunkten
och efter 18µm/1000 cykler. Den totala nötningen från 0 till 25 000 cykler är liten, bara några
tiondels millimeter, men nötningshastigheten ökar ungefär 4 gånger efter brytpunkten vilket är
en stor hastighetsförändring trots att hastigheten i sig är liten.
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4 Metod

4.1 Planering

Efter en allmän litteraturstudie gjordes ett besök hos Volvo CE i Eskilstuna. Detta för att
få en korrekt bild av hur kopplingar med det aktuella friktionsmaterialet ser ut och fungerar.
Problemet de�nierades sedan i samråd med en handledare från företaget. Därefter speci�cerades
arbetets målformulering och avgränsningar. Det är viktigt att det �nns ett tydligt mål att
arbeta emot. Målet ska vara genomförbart, realistiskt och kunna uppnås under de veckor som
examensarbetet var uppsatt för. Därefter upprättades en projektplan för ingående delmoment
i examensarbetet.

4.2 Tidigare arbeten

Då målet var klart och tydligt påbörjades en studie med fokus på tidigare arbeten angående
undersökning av friktionsmaterial. Litteratur hämtades från universitetsbiblioteket i Luleå, Vol-
vo, Internet och från handledare. Artiklar från universitetets sökmotorer var den huvudsakliga
informationskällan med alternativa tillvägagångssätt för att få fram varierande information om
materialet. Direkt utnyttjad litteratur framgår i referenslistan.

4.3 Handledning och feedback

Från det initiala skedet har det funnits en kontakt med handledare både från företaget och från
universitetet. På så vis har man stämt av arbetets utveckling, ställt frågor och löst eventuel-
la problem. Handledare har uppdaterats på vad som blivit utfört och tillbaka har det givits
vägledning och feedback.

4.4 Angreppssätt

För erhållning av information om materialet och dess tillstånd studerades ett antal friktionsla-
meller. Som referens analyserades först nytt oanvänt friktionsmaterial av material A, därefter
lämpliga prover som redan fanns tillgängliga. Prover fanns tillgängliga som genomgått 14 000
cykler i aktuellt belastningsfall, 3000varv/min och 18bar, av material A. Det vill säga ett prov
som inte passerat brytpunkten. Prover fanns även på friktionsmaterial A som gått under samma
belastningsfall och 25 000 cykler och således passerat brytpunkten. Genomförda analyser och
jämförelser av tillståndet hos dessa tre prover av material A var det övergripande handlings-
sättet.

Beroende på vilken position friktionslamellerna har i paketet så nöts de olika mycket [17]. Största
orsaken till det är spridningen av värmen som genereras av friktionen mellan kontaktytorna.
På den centrala stållamellen genereras friktionsvärme båda sidor och på de yttre enbart på den
ena sidan. Därför blir den centrala stållamellen varmast och nötningen blir mer påtaglig på den
sidan av friktionslamellen som ligger mot den.
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4.4 Angreppssätt 4 METOD

Figur 6: Angreppspunkter material A

Grafen visar temperaturen hos de tre stållamellerna där den röda kurvan är temperaturen för
den centrala (�g. 7). Den centrala blir varmast under inkoppling och temperaturen går nästan
upp till 300◦C under tiden som de yttre har maxtemperatur omkring 150�200◦C.

Figur 7: Stållamellernas temperatur under en inkoppling

Friktionslamellerna nöts även olika mycket i förhållande till inner� och ytterradie (�g. 8a). För
konsekvent tillvägagångssätt gjordes analyser på medelradien (�g. 8b), på en friktionslamell i
varje angreppspunkt och på den sidan som blivit utsatt för högst temperatur.

I riggen gjordes en likadan testkörning med samma belastningsfall med material B. Material
B är ett material tillverkat för samma ändamål men med annorlunda sammansättning och
därmed även annorlunda egenskaper i förhållande till material A. Samma angreppssätt och
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(a) Båda sidor av en friktionslamell efter ett antal inkopplingar (b) Medelradie

Figur 8: Friktionslamell

analyser utfördes på båda materialen. Jämförelser gjordes mellan materialen i förhoppning att
kunna bilda uppfattning om hur de olika sammansättningarna i respektive material påverkar
nötningsmekanismerna.

4.5 Preparering av prov

För lättare hantering gjordes mindre provbitar av friktionsmaterialet. Innan använt friktions-
material kan analyseras måste kvarvarande transmissionsolja tas bort, annars kan oljan skada
utrustningen och risken är stor att det blir felaktigt resultat. Oljan togs bort genom blötläggning
av friktionmaterialet i det opolära lösningsmedlet heptan. För att säkerhetsställa att materialet
inte tog skada av heptan gjordes analyser på nytt preparerat och nytt opreparerat prov från
respektive friktionsmaterial.

4.6 Optisk mikroskopi

Examensarbetes huvudverktyg för undersökning var mikroskopi. För att kunna analysera ma-
terialets nötningsmekanism studerades materialets sammansättning och beståndsdelar som är
för små för att kunna se med blotta ögat. I labbet på LTU �nns bland annat ljusmikroskop och
elektronmikroskop.

Det optiska mikroskopet på LTU kan visa föremål i ca 450 gånger förstoring. En begränsning
satts på vissa prover vid ca 230 gånger förstoring då man av fysiska skäl inte kunde urskilja de-
taljer. Med en inbyggd kamera kunde provet studeras via dataskärm och fotograferas i aktuellt
perspektiv. Ljusmikroskopet användes till att dokumentera och fastställa lamellens övergripan-
de skick. Friktionsmaterialet inspekterades efter spår av nötning som skåror, sprickbildning och
re�ektioner. Stundtals var inte ljusmikroskopet tillräckligt vilket berodde på att bilden inte var
tillräckligt klar på grund av för små kontraster, att det inte var tillräcklig förstoring eller om
intresse låg i materialets djup.

4.7 Svepelektronmikroskopi

Elektronmikroskop kom till användning då förstoring, skärpa och djup inte var tillräckligt i
ljusmikroskopet. Elektronmikroskopet är ett svepelektronmikroskop (SEM) som låter en stråle
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av elektroner svepa över föremålet, vartefter man detekterar elektroner som emitteras från
ytan och med hjälp av dessa bygger upp en bild av provet. Förstoring mellan 100 och 500
gånger användes i denna undersökning vilket gjorde det möjligt att studera materialytorna på
partikelnivå.

4.8 Energidispergerande röntgenspektroskopi

Energidispergerande röntgenspektroskopi (Energy�dispersive X�ray spectroscopy � EDS) är
en integrerad grundämnesanalys i SEM. Kort sagt kan man beskriva EDS som en analys där
provet strålas med elektroner. Elektronerna krockar med materialatomernas egna elektroner
och energi frigörs. Varje grundämne avger olika mängd energi och genom att mäta energin som
frigörs identi�erar EDS det grundämne som atomen hör till.

Fastän kemisk analys var en av avgränsningarna i arbetet så användes EDS till att bestämma
materialens grundämnen och på så vis även få en indikation på den kemiska sammansättningen
i respektive beståndsdel och material. Resultaten användes för att �nna eventuella defekter och
föroreningar och framförallt till att jämföra de båda materialens sammansättningar.

4.9 Oljeabsorptionstest

Ett oljeabsorptionstest är okomplicerat, lätt att utföra och billigt. Denna metod tillhandahöll
en snabb, kvalitativ mätning av friktionsmaterialets permeabilitet och därmed porositet genom
att kvanti�era den tid det tar för en volym olja att absorbera in i materialet. Absorptionstiden
är beroende av mängden porer och porstorleken hos friktionsmaterialet, vätskans viskositet och
ytspänningen hos vätskan och materialkomponenterna. Absorptionstiden ökar då materialets
yta blir mindre permeabel och/eller då porositeten inuti materialet har minskat.

Utrustningen som krävdes var en injektionsspruta, transmissionsolja och ett stoppur. Oljeab-
sorptionstest utfördes genom att en droppe olja av samma storlek placeras på friktionsmate-
rialets yta. Oljeabsorptionen observerades och klockades med ett tidtagarur. Absorptionen är
avslutad då oljan helt försvunnit från materialets yta och det inte längre �nns en skinande
yt�lm [2].

4.10 Temperatur� och friktionshistorik

Livslängden för ett pappersbaserat friktionsmaterial påverkas både av termisk och mekanisk
nedbrytning [8]. Termisk nedbrytning hos friktionsmaterial är den största faktorn som påverkar
livscykeln under normala förhållanden hos en våt koppling eftersom den arbetar i en omgivning
med höga temperaturer som genereras av friktionsvärmen.

Genom maxtemperatur- och friktionskoe�cientgrafer som riggen registrerat under aktuella
testkörningar för båda materialen relaterades tillståndsförändringar i sammansättningen till
materialens historia.
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5 Resultat

5.1 Material A

Då materialen körts i riggen får de ett mörkare utseende. Kvarvarande olja kan ge materialet
ett nött utseende. Figur 9 illustrerar i vilken utsträckning olja kan påverka friktionsmaterialets
utseende. Fotot till vänster visar friktionsmaterialet innan oljan tagits bort, lamellen ser mörkare
och skinande ut.

Med blotta ögat kan man lätt misstaga att där �nns beläggning på ytan vilket är missvisande.
Fotot till höger är taget på samma friktionsmaterial efter att oljan tagits bort. Det mörka
utseendet var till viss del ett resultat av absorberad olja.

Efter att prover från referensmaterialet fått ligga i ett heptanbad i en ultraljudstvätt ca 5min
analyserades de tillsammans med prover av samma fast ej tvättat material. I bilaga B.1 �nns
mikroskopiska bilder som visar att materialet inte tagit skada av tvätten.

Figur 9: Material A, otvättat till vänster och tvättat till höger
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5.1.1 Referensmaterial

Figur 10: Referensmaterial A i 15x, 80x och 230x förstoring sett från vänster till höger

I det optiska mikroskopet är det ljusa �bernätverket i referensmaterial A mest framträdande
samt lite detaljer om underliggande fyllnadsmaterial (�g. 10). De stora �brerna har ganska
jämn tjocklek och ligger ojämnt distribuerade över materialet. Bindemedlet som �nns genom
hela materialet och binder ihop sammansättningen syns bäst på ytan i förstoring 230x. Frik-
tionsmaterialet har olika slags inbundna partiklar, bland annat metallkorn som glänser och
re�ekterar ljuset. Fler bilder på referensmaterial A �nns i bilaga B.2.

Figur 11: Referensmaterial A EDS�analys

I SEM bilden (�g. 11) uppenbarar sig �brerna som mörka och underliggande fyllnadsmate-
rial som ljusare. De allra mörkaste områdena i SEM bilden är porer, porer är tomrum och
elektronstrålen re�ekteras svagt och i de ljusaste områdena re�ekteras elektronstrålen starkt
och domineras oftast av någon typ av metall. De individuella �brerna ser av den anledningen
mjukare och svagare ut än fyllnadsmaterialet.

EDS analysen avslöjar att materialet till störst del består av kol i viktprocent, till nästan 70%,
syre till nästan 20% och kisel som ett tredje dominerande ämne. Syre kan förekomma som någon
typ av oxidförening, exempelvis kiseloxid. Metaller som förekommer är järn, kalium, kalcium,
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aluminium, natrium, vanadin och zink. EDS analyser gjordes på de mest avvikande delarna i
SEM mikroskopet som såg ut att bestå av olika ämnen (bilaga B.8). De stora �brerna domineras
av kol och syre, metallpartiklarna av järn och kol och fyllnadsmaterialet av kol, syre och kisel.

5.1.2 Tillståndsförändring

Figur 12: Referens, 14 000 cykler, 25 000 cykler (80x)

Den mest uppenbara förändringen är den mörka färgen materialet antagit efter att det har körts
i riggen (�g. 12). Provet med friktionsmaterial innan brytpunkten ser tillplattat ut jämfört med
de två övriga. I samma prov framträder även två olika nivåer i materialet. En övre platå av
tillplattat material där �brer och bindemedel ser ut att ha smetat ihop sig och en undre som
ser mindre påverkad ut. Det kan betraktas som att delar av materialet lossnat eller att enbart
den övre nivån varit delaktig i kontaktytan. Provet efter brytpunkten verkar inte ha samma
tillplattning och utseende utan liknar mer den underliggande nivån i provet i mitten.

Figur 13: 14 000 cykler, 25 000 cykler

Med blotta ögat ser provet innan brytpunkten glatt, re�ekterande och jämnare ut på större
delen av ytan till skillnad från provet efter (�g. 13). Det verkar även som att provet innan
brytpunkten genomgått abrasiv nötning och vissa områden av ytan har lossnat. Provet efter
brytpunkten är mer jämnt över ytan utan några tydliga nivåskillnader. Ytan är grov, kärv och
har re�ekterande partiklar istället för re�ekterande ytlager. Längst upp jämns med ytterradien
ser det ut att �nnas ett litet område med re�ekterande yta. För att bekräfta att utseendet inte
var en tillfällighet analyserades �er områden på respektive lamell.

Bilder tagna med SEM visar ingen större synlig skillnad i materialets olika tillstånd (�g.14).
Möjligtvis kan �brerna ha gått av och trasslat ihop sig mer efter brytpunkten än innan. De
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Figur 14: Referens, 14 000 cykler, 25 000 cykler (500x)

stora �brerna ser mer tilljämnade ut i referensmaterialet samtidigt som �brernas hela struktur
syns efter brytpunkten. Det är mer djup i bilden efter brytpunkten möjligtvis på grund av
avsaknaden av fyllnadsmaterial. Fler bilder �nns i bilaga B.3.

De största förändringarna i grundämnen är spår av fosfor i provet innan brytpunkten, både
innan och efter brytpunkten �nns spår av mangan och avsaknad av aluminium och natrium
samt att syre har minskat ju längre materialet varit inkopplat (bilaga B.8). I provet efter bryt-
punken syns förutom de klimpformade metallkornen även stavformade partiklar som re�ekterar
elektronstrolen starkt (�g.15).

Figur 15: Partiklar i material A
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5.2 Material B

En testkörning med samma belastningsfall gjordes med material B. När materialet genomgått
25 000 cykler var nötningshastigheten ganska jämn relativt till material A (�g.16). Körningen
förlängdes till 50 000 cykler och en antydan till samma fenomen visade sig men inte med lika
tydligt brytning eller hastighetsförändring i nötning (�g.17).

Den totala minskningen efter 25 000 cykler är ungefär 0,07mm och efter 50 000 cykler un-
gefär 0,205mm. Approximativt är brytpunkten vid 21 000 cykler, nötningshastigheten innan
brytpunkten 2,4µm/1000cykler och efter 5,3µm/1000cykler.

Figur 16: Nötningskurva material B, 3000varv/min, 18Bar

Figur 17: Utökad nötningskurva material B med angreppspunkter
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5.2.1 Referensmaterial

Figur 18: Referensmaterial B i 15x, 80x och 230x förstoring

Generellt ser material B ut att bestå av mer �brer än material A, �berandelen är nödvändigtvis
inte högre men de är mer synliga och klara (�g 18). Fibrerna ser ut att kunna vara av samma
typ som i material A med avseende på form och utseende, �bernätverket är lika oregelbundet
distribuerat och möjligtvis något tätare. Fyllnadsmaterialet har jämfört med material A större
partiklar och domineras av relativt stora klimpformade metallpartiklar. Materialet ser också
ut att innehålla många små metallpartiklar med klimpform och i likhet med material A �nns
här också stavformade partiklarna (�g. 19). Materialet ser förhållandevis mer platt och sam-
manpressat ut och därmed mindre andel porer. Fler bilder på referensmaterial B �nns i bilaga
B.5.

Figur 19: Referensmaterial B EDS�analys

Materialet består i viktprocent av cirka 70% kol, 16% syre och kalcium som tredje dominerande
ämne. Det existerar �er grundämnen i material B. Metaller som förekommer förutom kalcium
är kisel till enbart cirka 1% och magnesium, aluminium, mangan, kalium, krom, molybden.
Svavel och �our förekommer också. Metallpartiklarna domineras av kol, molybden, kalcium och
svavel, �brerna av kol och svavel, och det resterande fyllnadsmaterialet kol, syre och järn. Mer
detaljerade EDS analyser �nns i bilaga B.9.
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5.2.2 Tillståndsförändring

Figur 20: Referens, 25 000 cykler, 50 000 cykler (80x)

Ansatt material skiljer sig inte lika mycket i färgen mot referensmaterialet jämfört med material
A, sannolikt för att referensmaterial B är mörkare än referensmaterial A. Två tydliga nivåer
�nns i ansatt material och den övre ytnivån ser tillplattad ut i båda fallen, något mer vid 25
000 cykler än vid 50 000 cykler. Både �brer och metall ser ut att ha slätats ut (�g. 20).

Figur 21: Provbitar från lameller som genomgått 25 000 cykler och 50 000 cykler

Någon re�ekterande yta �nns inte på samma sätt som i material A men då proverna genomgått
dubbelt så många cykler som motsvarande prover för material A �nns en möjlighet att det har
funnits. Provet som genomgått minst cykler har antydan till att abrasiv nötning skett och provet
som genomgått �est cykler är jämnare över ytan. Generellt ser material B mindre påverkat ut
än material A (�g. 21), trots att de genomgått dubbelt så många cykler.

Figur 22: Referens, 25 000cykler, 50 000cykler (500x)

SEM bilderna (�g. 22) visar en ganska stor förändring i �brerna i varje prov. Det är mycket
�brer och vid 25 000 cykler tycks de ha gått sönder och gyttrat ihop samt att de stavformade
partiklarna gått av. I fallet 50 000 cykler har materialet gyttrat ihop i så stor grad att det är
svårt att urskilja vad som är vad. Fler bilder �nns i bilaga B.5.
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5.3 Oljeabsorption

Testet repeterades tio gånger på samtliga prover för att säkerhetsställa resultatet och prover-
na tvättades efter varje test. En Volvo standard ATF, samma olja som används i testriggen,
användes i samtliga tester. Ett översiktligt resultat erhölls om hur proverna förhåller sig till
varandra (tabell 1).

Material A Material B
Antal cykler Tid (min) Antal cykler Tid (min)
referens 0,5�1 referens >10
14 000 1,5�2 25 000 >10
25 000 3,5�6 50 000 >10

Tabell 1: Absorptionstider

Material A var tydligt mer permeabelt än material B. Material A följde trenden att perme-
abiliteten minskade med ökande cykler. Material B var nästan ogenomträngligt i förhållande
till material A. Oljan befann sig på ytan näst intill oförändrad i minst 10min. På referensprov
B fanns oljedroppen kvar nästan orörd tills testet avbröts vid 30min. Någon märkbar skillnad
fanns det inte hos något prov i material B. I förhållande till den relativt snabba absorptionsti-
den hos material A ansågs 10min vara en lämplig gräns som de�nition av ett icke permeabelt
material.

5.4 Temperatur� och friktionshistorik

I bilaga B.12 och B.13 �nns maxtemperaturgrafer för den centrala stållamellen, det vill säga
en bra indikation av friktionslamellens yttemperatur, för material A och B. Någon samman-
hängande temperaturkurva för hela körningarna �nns inte då lamellerna frekvent plockats ut
ur riggen.

Temperaturen för material A ligger relativt stabil mellan 250�300◦C bortsett från störningar.
Temperaturen ligger högst vid de allra första inkopplingarna, nära 300◦C. Vid 15 000 inkopp-
lingar ligger kurvan också rätt högt och vid ungefär 17 000 inkopplingar ser kurvan ut att
sjunka nära likformigt med ökande antal inkopplingar. Temperaturen för material B ser mer
stadig ut än för material A. Bortsett från de allra första inkopplingarna ser den ut att ligga på
näst intill samma temperatur och överstiger inte 275◦C.

I samma bilagor �nns grafer över materialens friktionskoe�cient (µ). Material A ger ett högre
värde på µ än material B förutom vid allra första inkopplingarna då µ nästan når 0,16 för
material B. Generellt �nns där en skillnad i utseende i µ�graferna för material A och B (�g.
23). Material A har en mer jämn kurva genom hela inkopplingen medan kurvan för material B
ligger relativt lågt i början och ökar sedan till inkopplingens slutskede. Kurvan för material A
ligger i förhållande stadigt kring 0,14 och för material B stiger den från ungefär 0,08 till lite
under 0,14. Med andra ord så är den dynamiska friktionen hög och jämn hos material A och
låg till en början och sedan stigande med minskande glidhastighet för material B.
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(a) Material A

(b) Material B

Figur 23: µ för inkoppling 25 000
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6 Diskussion

Generellt sett är det svårt att säga vilka beståndsdelar materialen innehåller. Kol dominerar i
båda materialen och i de alternativa beståndsdelarna. Det kan vara möjligt att via utseende
och form enbart anta vissa beståndsdelar. Vanligast förekommande �brer i pappersbaserade
friktionsmaterial är cellulosa, kevlar, kol, aramid, mineral och glas [2,5,11-13]. Den mest före-
kommande bland �brer är cellulosa som är bland den mest svåra att få jämnt fördelad över
massan eftersom de lätt trasslar ihop sig i klungor. I båda materialen domineras det stora �ber-
nätverket av kol och syre och kan på grund av sitt utseende, oregelbundna form och distribution
förmodligen vara cellulosa.

Fyllnadsmaterial kan vara allt från trögrörliga ämnen som skapar friktion till partiklar avsiktligt
tillsatta för att påverka friktionskoe�cienten. Vanligast förekommande fyllnadsmaterialen och
friktionsmodi�erare är silikon, kiselgur, aluminium, kalciumkarbonat, cashew, kol, glimmer och
nitrit. Som solida smörjmedel förekommer ofta gra�t och molybdendisul�d. Material A har
fyllnadsmaterialet av kol, syre och kisel kan innebära en stor variation av ämnen som kvarts,
kiselgur, glas�ber, kol�ber och kevlar till exempel. De stavformade partiklarna som förekommer
i båda materialen skulle kunna vara kol�brer. Utseendet, grundämnet kol och sättet som de
gått av på ligger som grund för antagandet. Molybdendisul�d kan vara tillsatt som smörjämne
och gra�t som är en mjuk form av kol förekommer möjligtvis för samma syfte. Material B kan
innehålla samma stora �bernätverk som material A och liknande fyllnadsmaterial. Antagligen
�nns det mer kalciumkarbonat eller annat ämne med kalcium då det är det tredje dominerande
ämnet i material B. I material B förekommer även högre andel metall och �er typer metall.

I mikroskopen syntes inte så stor förändring i materialets olika tillstånd som man hade hoppats
på. De stora förändringarna var en glansig beläggning där abrasiv nötning antagligen skett,
framförallt innan brytpunkten för material A men eventuellt även i material B. Beläggningen
hade så gott som försvunnit på de prov för både material A och B som genomgått �est inkopp-
lingar. För material A var �brerna relativt intakta, möjligtvis kan de ha gått av och till liten
del gyttrat ihop vid 14 000 cykler och �brernas tillstånd var förvärrat vid 25 000 cykler. För
material B hade �brerna tydligt tagit skada och helt agglomerat vid 50 000 cykler.

Oljetestet tyder på att material A är betydligt mer permeabelt än material B. Permeabiliteten
beror på porositeten och porernas struktur. Anledningen till lägre permeabilitet i material B
kan till exempel vara på grund av den höga andelen metall, möjligtvis större andel bindemedel
eller för att materialet är hårdare pressat vid tillverkning. Permeabiliteten behövs för att få
kontroll över smörjningen initialt vid varje inkoppling, dels för kylning och dels för att få oljan
att rinna bort från ytan ner genom porerna för att förhindra formation av olje�lm. Detta ger
i sin tur en snabb ytkontakt och hög initiell och dynamisk friktionskoe�cient [2,16]. Detta
stämmer bra in på material A där µ-grafen visar en hög initiell µ samt en jämn, stabil och
relativt hög dynamisk µ under hela inkopplingen. På grund av den låga permeabiliteten hos
material B kan således oljan möjligtvis bli kvar på ytan en längre. Den kvarvarande olje�lmen
kan i sin tur resultera i att längre tid hinner passera innan riktig kontaktyta uppstår och således
kan material B ha en låg initiell µ. Med tiden minskar olje�lmen och med minskande olje�lm
ökar kontaktytan och den dynamiska µ. Porositeten kan alltså vara en förklaring till utseendet
hos µ-kurvorna för respektive material.

Som resultat av nötning och termisk påverkan uppstår ett glaserande fenomen [2,9] som på
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engelska kallas glazing och den svenska termen är glättning. Friktionsmaterialen beskrivs ofta
som glättade då de antar en mörkare och skinande färg och ytan blir re�ekterande, slät och
glatt. Beskrivningen stämmer mycket bra överens med utseendet hos material A innan bryt-
punkten. Glättning kan uppstå som resultat av biprodukter från oljan, termiska skador i själva
friktionsmaterialet eller en betydande mängd inneslutna nötta partiklar som �ltrerats ut av
oljan genom friktionsmaterialets porstruktur. T. Newcomb et. al. [2] menar att av alla faktorer
som kan påverka materialet under inkoppling så är det enbart nedbrutna ATF�partiklar som
kan åstadkomma denna tunna, skinande och glatta beläggning. De tillsatta additiven i oljan
representerar en mängd olika kemikalier och generellt associeras deras existens med bor, kalci-
um, fosfor och zink. Bor �nns det inga tecken av i något av proverna, zink �nns det spår av i
referensmaterial A och kalcium �nns i samtliga prover. Däremot �nns fosfor innan brytpunkten
hos material A och i båda inkopplade proven hos material B vilket skulle kunna vara tecken
på nedbruten ATF. Hos material A är beläggningen mycket mer tydlig än hos material B,
framförallt innan brytpunkten. Permeabiliteten i material A skulle också kunna bidra till feno-
menet. Den �svampliknande� strukturen i material A jämfört med material B kan ha lett till att
oljan �ltrerat ut inneslutna nötta partiklar genom porstrukturen och därmed bidragit till den
igentäppande hinnan. Eftersom material B inte är lika permeabelt kan oljan inte �ltrera lika
mycket partiklar. Material B innehåller som sagt fosfor och det �nns en antydan till glättning i
utseendet vid 25 000 inkopplingar. Med det dubbla antalet inkopplingar hos material B i åtanke
kan större mängd glättning ha funnits tidigare än 25 000 inkopplingar. Ett antagande är att
oljan har format glättning på material A både genom nedbrutna ATF-partiklar samt �ltrerade
nötta materialpartiklar. Materialet har således blivit mindre permeabelt framförallt på ytan.
Vid brytpunkten har glättning bildats till sådan grad att materialet blivit sprött och skört och
att glättningen sedan nötts bort fram till 25 000cykler, därför fanns det en liten mängd glättning
kvar jämns med ytterradien. Nötningen av glättningen kan vara sammanhängande med tempe-
raturminskningen mellan cirka 17 000 � 25 000 cykler då den igentäppta ytan kan ha bidragit
till högre temperatur. Provet efter brytpunkten där beläggningen näst intill nötts bort för ma-
terial A hade mindre permeabilitet än provet innan. Alltså borde materialet även ha påverkats
i den inre strukturen vilket också kan vara resultat av �ltrerade nötta materialpartiklar.

För pappersbaserade friktionsmaterial uppstår karbonisering på grund av termiska e�ekter un-
der inkoppling [7,14]. Möjligheten �nns att materialens �bernätverk består av cellulosa vilket
är den minst värmebeständiga beståndsdelen. Cellulosa börjar karboniseras mellan 200 � 300◦C
och har helt karboniserats vid 400◦C [2,4,8]. Cellulosa�brerna genomgår en kemisk reaktion och
de invävda �brerna blir spröda och sköra kolbitar efter karbonisering. Varje gång cellulosa�b-
rerna möter den höga temperaturen under inkoppling så karboniseras de. Efter �er repeterande
inkopplingar �nns mer karboniserat material och efter att karboniseringen nått en viss nivå för-
lorar materialet elasticitet, porositet och styrka och blir istället sprött och skört. Således ökar
den abrasiva nötningen vid ytan med högre andel karboniserat material [4,7]. Karbonisering
skulle därför också kunna vara en anledning till den ökande massförlusten för båda materialen.
Material A har en något högre yttemperatur än material B och kan därför ha påverkats mer
av karbonisering. Både glättning och karbonisering kan ha varit mer påtagligt hos material A
vilket resulterat i nötningsfenomenets utseende med den tydliga brytpunkten. Om materialen
har karboniserats borde andelen kol öka med antalet cykler men på grund av massförlusterna
minskar även andelen kol bland annat, därför är det ingenting som EDS kan bekräfta.
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7 Slutsats

• Material B visar antydan till samma nötningsfenomen som material A. Det krävs mer än
dubbelt så många inkopplingar för material B att nå samma minskning i tjocklek som
material A.

• Material A är betydligt mer poröst än material B vilket kan bero på en högre andel tillsatt
bindemedel i material B och/eller att materialet är hårdare pressat vid tillverkning.

• Resultatet av porositeten kan bland annat vara den jämna och höga friktionskoe�cienten
hos material A och den låga initiala och ojämna friktionskoe�cient hos material B.

• Det kan �nnas glättning på ytan framförallt hos material A. Beläggningen börjar nötas
bort efter brytpunkten och därav den ökande massförlusten efter brytpunkten. Tecken på
glasering är utseendet och spår av nedbrutna oljepartiklar.

• Möjligheten �nns att det stora �bernätverket i respektive material består av cellulosa.
Om så är fallet kan cellulosan ha karboniserats under repeterande inkopplingar och vid
brytpunkten bildat tillräckligt hög andel kol att materialen blivit skörare och ökat nöt-
ningen.

8 Framtida arbeten

Kontaktenheterna på lamellerna är individuella områden. Materialets beståndsdelar är inte
jämt utfördelat och skillnader �nns i permeabilitet och densitet runt om hela lamellen. I det
här arbetet har enbart ett litet område på hela lamellerna analyserats. För säkrare resultat
borde �er områden analyseras både runt om friktionslamellens omkrets och mellan inner- och
ytterradie. För att mer exakt upptäcka när, var och hur nötningsaccelerationen utlöses kan
lämpligen �er prover än i tre angreppspunkter för respektive material analyseras.

SEM användes med enbart med en elektronspänning. Möjligtvis hade olika sorters information
om materialet avslöjats vid olika elektronspänningar. Med låg respektive hög elektronspänning
kan olika nivåer i materialet uppenbara sig. Även guldbeläggning av materialet hade eventu-
ellt givit information om materialets yta. I SEM kan inte ämnen med lägre atomnummer än
beryllium upptäckas.

Att studera materialet i genomskärning hade eventuellt gett mer information om vad som sker
inuti materialet. I detta arbete har i stort sett bara ytan analyserats.

Genom mer avancerade metoder som DSC (Di�erential scanning calomerty) och TGA (Thermo
gravimetric analysis) kan man erhålla information om materialets termiska reaktioner. Genom
att utföra DSC där upphettning av materialet sker under tiden som värmeöverföringen till och
från provet mäts upp kan man följa materialets termiska historia och på så sätt avgöra tem-
peraturpåkänningar som materialen utsatts för. På så sätt kan man bestämma till exempel
smältpunkt, glaspunkt, fasomvandlingar och oxidation. Genom TGA kan man mäta massför-
lusterna hos proven då temperaturen ökar. Metoden kan användas till att erhålla en idé om
materialets komposition eller förändringar i kompositionen. TGA kan användas för att under-
söka om vissa ämnen minskar vid speci�ka temperaturer, exempelvis om cellulosa karboniserats
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och vid vilken temperatur det i så fall har inträ�at.

Vid friktionsytan �nns tre komponenter: friktionslamellen, transmissionsoljan och stållamellen.
Fokus i denna rapport har varit friktionslamellen, oljan och stållamellen har inte varit involve-
rade i analysen. Under inkoppling, precis som friktionslamellen, är oljan och stållamellen också
aktiva delar i friktionssystemet som borde analyseras.

� 24 �



9 REFERENSER

9 Referenser

[1] Toshihiro Saito, Tamotsu Kotegawa, Yoshiteru Matsuura, Seiichi Tanaka, Kimikazu Ohtsuki
Study of Durability Prediction with Focus on Wear Properties for Multiple Plate
Clutches SAE Technical Paper 2007-01-0240

[2] Timothy Newcomb, Mark Sparrow and Brian Ciupak Glaze Analysis of Friction Plates
SAE Technical Paper 2006-01-3244

[3] A. E. Anderson Friction and Wear of Paper Type Wet Friction Elements SAE
Technical Paper 720521

[4] Takayuki Matsumoto A Study of the Durability of a Paper-Based Friction Material
In�uenced by Porosity Journal of Tribology �April 1995, Vol. 117

[5] M. Ingram, H. Spikes, J. Noles, R. Watts Contact properties of a wet clutch friction
material Tribology International 43 (2010) 815-821

[6] Yoshitsugu Kimura, Chikashi Otani Contact and wear of paper-based friction ma-
terials for oil-immersed clutches �wear model for composite materials Tribology
International 38 (2005) 943-950

[7] Yubo Yang, Robert C. Lam Theoretical and experimental studies on the interfa-
ce phenomena during the engagement of automatic transmission clutch Tribology
Letters 5 (1998) 57-67

[8] Yubo Yang, Paul S. Twaddell, Yih-Fang Chen, Robert C. Lam Theoretical and Experi-
mental Studies on the Thermal Degradation of Wet Friction Materials SAE Technical
Paper 970978

[9] H.Gao, G. C. Barber Microcontact Model for Paper-Based Wet Friction Materials
Journal of Tribology � April 2002, Vol.124

[10] W. Ost, De Baets The Tribological Behavior of Paper Friction Plates for Wet
Clutch Applications Investigated on SAE II and Pin-on-Disc Test Rigs Tribotest
journal 9-4, June 2003. (9) 345

[11] Jie Fei, He-Jun Li, Ye-Wei Fu, Le-Hua Qi, Yu-Lei Zhang E�ect of phenolic resin content
on performance of carbon �ber reinforced paper-based friction material Wear 269
(2010) 534-540

[12] S.C. Ho, J. H. Chern Lin, C. P. Ju E�ect of �ber addition on mechanical and
tribological properties of a copper/phenolic-based friction material Wear 258 (2005)
861-869

[13] Robert C. Lam, Bulent Chavdar, Tim Newcomb New Generation Friction Materials
and Technologies SAE Technical Paper 2006-01-0150

[14] Hong Gao, Gary C. Barber Engagement of a Rough, Lubricated and Grooved Disk
Clutch ith a Porous Deformable Paper-Based Friction Material Tribology Transac-
tions, 45: 4, 464-470

� 25 �



9 REFERENSER

[15] M. Ingram, T. Reddyho�, H. A. Spikes Thermal Behaviour of a Slipping Wet Clutch
Contact Tribol Lett (2011) 41:23-32

[16] Shun Kitahara and Takayuki Matsumoto Present and Future Trends in Wet Friction
Materials Japanese Journal of Tribology Volume 39, Number 12, 1994

[17] N. Lingesten Wet clutch bench for wear studies Manuskript har lämnats in för publi-
cering

� 26 �



A BILAGOR

A Bilagor

A.1 Tvättat och otvättat referensmaterial, optiskt mikroskop

    Referensmaterial A 

    Tvättat:     ej tvättat: 
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A.1 Tvättat och otvättat referensmaterial, optiskt mikroskop A BILAGOR

    Referensmaterial B: 

    Tvättat:     ej tvättat: 
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A.2 Referensmaterial A, optiskt mikroskop och SEM A BILAGOR

A.2 Referensmaterial A, optiskt mikroskop och SEM

Referensmaterial A. 
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A.3 Ansatt material A, optiskt mikroskop och SEM A BILAGOR

A.3 Ansatt material A, optiskt mikroskop och SEM

Material A, 14 000cykler (innan brytpunkt):             25 000cykler, (efter brytpunkt): 
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A.3 Ansatt material A, optiskt mikroskop och SEM A BILAGOR

Material A, 14 000cykler (innan brytpunkt):   25 000cykler, (efter brytpunkt): 
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A.4 Referensmaterial B, optiskt mikroskop och SEM A BILAGOR

A.4 Referensmaterial B, optiskt mikroskop och SEM

Referensmaterial B: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80x      100x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230x      250x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450x     500x 

 

� 32 �



A.5 Ansatt material B, optiskt mikroskop och SEM A BILAGOR

A.5 Ansatt material B, optiskt mikroskop och SEM

Material B, 25 000 cykler:   Material B, 50 000cykler 
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A.5 Ansatt material B, optiskt mikroskop och SEM A BILAGOR

Material B, 25 000cykler;      Material B, 50 000cykler; 
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A.6 EDS�analys referensmaterial A A BILAGOR

A.6 EDS�analys referensmaterial A

Material A, referens:  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element  Weight%  Atomic%  

       

C K  69.21  79.01  

O K  18.26  15.65  

Al K  0.32  0.16  

Si K  8.64  4.22  

K K  0.43  0.15  

Ca K  0.37  0.13  

Fe K  2.77  0.68  

   

Totals  100.00   

Element Weight% Atomic% 

   

C K 29.28 60.68 

O K 4.95 7.71 

Al K 0.75 0.69 

Si K 3.80 3.37 

Ca K 1.43 0.89 

V K 2.77 1.35 

Fe K 55.55 24.76 

Zn K 1.46 0.56 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 87.36 91.73 

O K 8.41 6.63 

Si K 2.92 1.31 

K K 0.10 0.03 

Ca K 0.24 0.08 

Fe K 0.97 0.22 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 64.55 76.03 

O K 17.60 15.56 

Na K 0.56 0.35 

Al K 0.46 0.24 

Si K 14.20 7.16 

Fe K 2.62 0.66 

   

Totals 100.00  
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A.7 EDS�analys material A 14 000 cykler

Material A, 14 000cykler (innan brytpunkt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 64.00 77.22 

O K 16.07 14.56 

Si K 9.25 4.78 

P K 2.03 0.95 

S K 0.70 0.32 

Ca K 1.12 0.40 

Fe K 6.82 1.77 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 11.48 37.20 

Si K 1.39 1.93 

P K 0.23 0.28 

Ca K 0.07 0.07 

Cr K 0.11 0.08 

Mn K 0.51 0.36 

Fe K 86.21 60.07 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 83.60 89.99 

O K 9.08 7.34 

Si K 3.20 1.47 

P K 0.97 0.41 

S K 0.36 0.14 

Fe K 2.79 0.65 

   

Totals 100.00  
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A.8 EDS�analys material A 25 000 cykler

Material A, 25 000cykler (efter brytpunkt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

        

C K 69.38 82.65 

O K 11.51 10.30 

Si K 7.68 3.91 

S K 1.15 0.51 

Fe K 10.28 2.63 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 65.56 84.48 

O K 6.80 6.58 

Si K 4.37 2.41 

S K 0.25 0.12 

K K 0.10 0.04 

Ca K 0.16 0.06 

Fe K 22.75 6.30 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 52.86 82.54 

O K 1.54 1.81 

Si K 1.00 0.67 

Cr K 0.20 0.07 

Mn K 0.22 0.07 

Fe K 44.18 14.84 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 11.80 38.13 

Si K 0.85 1.18 

Cr K 0.30 0.22 

Mn K 0.67 0.47 

Fe K 86.15 59.86 

Cu K 0.23 0.14 

   

Totals 100.00  
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A.9 EDS�analys referensmaterial B A BILAGOR

A.9 EDS�analys referensmaterial B

Material B, referens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 71.70 81.64 

O K 16.10 13.77 

Mg K 0.54 0.31 

Al K 0.24 0.12 

Si K 1.06 0.52 

S K 3.12 1.33 

Ca K 5.68 1.94 

Fe K 1.56 0.38 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 37.55 58.41 

O K 14.80 17.28 

Mg K 2.00 1.54 

Al K 1.76 1.22 

Si K 6.87 4.57 

S K 1.11 0.65 

K K 0.68 0.32 

Ca K 32.05 14.94 

Cr K 0.13 0.05 

Mn K 0.89 0.30 

Fe K 2.17 0.73 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 85.45 91.48 

O K 8.08 6.49 

Si K 0.70 0.32 

S K 1.09 0.44 

Ca K 2.12 0.68 

Fe K 2.55 0.59 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 91.78 97.00 

Si K 0.76 0.34 

S K 3.75 1.48 

Ca K 3.72 1.18 

   

Totals 100.00  
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A.10 EDS�analys material B 25 000 cykler

Material B, 25 000cykler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

        

C K 63.82 79.33 

O K 15.85 14.79 

Si K 1.35 0.72 

P K 0.50 0.24 

Ca K 7.60 2.83 

Fe K 3.53 0.94 

Mo L 7.35 1.14 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 29.95 50.15 

O K 15.95 20.05 

Mg K 2.42 2.00 

Al K 1.71 1.28 

Si K 8.25 5.91 

S K 0.91 0.57 

K K 0.75 0.39 

Ca K 36.95 18.54 

Mn K 1.06 0.39 

Fe K 2.04 0.73 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 89.74 94.01 

O K 5.79 4.55 

Si K 0.33 0.15 

S K 0.91 0.36 

Ca K 2.31 0.73 

Fe K 0.92 0.21 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 85.54 92.14 

O K 6.28 5.08 

Si K 0.48 0.22 

P K 0.82 0.34 

S K 1.97 0.79 

Ca K 3.19 1.03 

Fe K 1.72 0.40 

   

Totals 100.00  
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A.11 EDS�analys material B 50 000 cykler

Material B, 50 000cykler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

        

C K 39.70 74.18 

S K 25.29 17.70 

Ca K 1.26 0.70 

Mo L 29.96 7.01 

Pb M 3.79 0.41 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 79.63 86.91 

O K 12.55 10.29 

P K 0.77 0.33 

S K 3.83 1.57 

Ca K 1.72 0.56 

Fe K 1.50 0.35 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 35.50 55.33 

O K 17.25 20.18 

Mg K 1.95 1.50 

Al K 1.79 1.24 

Si K 7.34 4.89 

P K 0.75 0.45 

S K 1.40 0.82 

K K 0.50 0.24 

Ca K 31.22 14.58 

Mn K 0.49 0.17 

Fe K 1.82 0.61 

   

Totals 100.00  

Element Weight% Atomic% 

        

C K 40.85 57.73 

O K 24.50 25.99 

Mg K 1.31 0.92 

Al K 1.20 0.76 

Si K 4.22 2.55 

P K 1.85 1.01 

S K 2.25 1.19 

Ca K 21.88 9.26 

Fe K 1.92 0.58 

   

Totals 100.00  
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A.12 Temperatur- och friktionskoe�cientgrafer material A A BILAGOR

A.12 Temperatur- och friktionskoe�cientgrafer material A

Temperatur material A.  
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A.12 Temperatur- och friktionskoe�cientgrafer material A A BILAGOR
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A.13 Temperatur- och friktionskoe�cientgrafer material B A BILAGOR

A.13 Temperatur- och friktionskoe�cientgrafer material B

Temperatur material B.  
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A.13 Temperatur- och friktionskoe�cientgrafer material B A BILAGOR

Friktionskoefficient material B, för inkoppling nr: 
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