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Abstract

Sustainable Tramway Tracks

Johanna Dahlström, Julia Hansen, Ellen Hartel, Francesca Larsson, and Hanna
Pettersson

The Swedish city of Uppsala is growing and will be expanded. To manage the increase
in traffic, a tramway is being planned. It is vital to make the construction and the
tramway tracks sustainable. This is explored to study carbon dioxide emissions
related to tramway track materials as well as their wear and service life. This project
investigates sustainability, the tramway track constituents, rail steel, the rails' wear,
rail surface treatments that could minimize wear and increase service life, materials
surrounding the rails, and the production of the most used materials in tramway
tracks. A literature study is conducted to compare different options for materials and
treatments. The municipality of Uppsala's climate goals, technical standards and
regulations, articles and studies about the mentioned topics, amongst other sources,
are considered and compared. The results include a rough estimation of the material
consumption and carbon dioxide emissions. Asphalt tracks have the lowest emissions
of the different surrounding material options. The steel consumption and carbon
dioxide emissions for the vignole rails are less than for grooved rails and the concrete
consumption for grass tracks is slightly less compared to edilon tracks. It is also
possible to switch from regular perlitic rail steel to bainitic rail steel when needed.
Laser hardening, UNSM, and thermal plasma hardening decrease the rails' wear (rates)
considering increased surface hardness.
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Kapitel 1

Introduktion

Uppsala är en växande stad. Fram tills 2050 är visionen för staden en befolknings-
ökning från 220 000 till 340 000 invånare. Befolkningsökningen påverkar behovet
av fler bostäder och nya områden – ett av dessa områden är Södra staden. Uppsala
kommun vill säkra en hållbar utveckling. Produktion av vissa material medför en
större energianvändning och ett större utsläpp av växthusgaser i jämförelse med
andra. Valet av byggmaterial kommer därför att ha en stor inverkan. En analys av
vad olika materialval skulle innebära för Uppsalas klimatmål behövs.

För en hållbar värld är Uppsalas klimatmål “Fossilfritt Uppsala 2030 och ett kli-
matpositivt Uppsala 2050.” Detta betyder att utsläpp av växthusgaser från ener-
gianvändning, arbetsmaskiner och transporter inom kommunens gränser ska vara
nära noll och baseras på förnybara energikällor senast år 2030. Jämfört med år
1990 är målet att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha minskat med mer än 100
procent senast år 2050 [1].

För att uppfylla klimatmålen och för en hållbar tillväxt av staden krävs en väl fun-
gerande kollektivtrafik med hög kapacitet. Som en del av lösningen finns planer
på spårvägstrafik i Uppsala. För att bygga en spårväg krävs betydande mängder
konstruktionsmaterial. Idag tillverkas rälsen av stål och produktionen av stål har
en stor miljöpåverkan. Att förlänga spårvägens livslängd genom att utforska olika
stålsorter och ytbehandlingar kan därför ge en klimatsmartare spårväg i enlig-
het med Uppsalas klimatmål. Utsläpp av växthusgaser i samband med konstruk-
tionsmaterialens tillverkningsprocesser måste minimeras och konstruktionsmate-
rial med lång livslängd och minimala underhållsbehov måste väljas.
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1.1 Projektsyfte och frågeställningar
Projektets syfte är att studera olika alternativ för en spårväg i Uppsala ur ett
hållbarhetsmässigt och materialvetenskapligt perspektiv. Med hänsyn till avgräns-
ningarna (se avsnitt 1.2) ska följande frågeställningar besvaras:

1. Hur ser spårvägar och spårvägsräler ut och vad har de för relation till en
hållbar utveckling?

2. Hur kan slitage av rälerna undvikas och hur kan deras livslängd maximeras
med alternativa stålsorter eller ytbehandlingar?

1.2 Avgränsningar
I projektet har flera avgränsningar gjorts. Det hållbarhetsmässiga perspektivet fo-
kuserar främst på miljöaspekten och klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp
eftersom detta är mest relevant för projektet.

Det finns flertalet olika kombinationer och typer av spårvägssystem och spårvägs-
miljöer. Rapporten tar endast upp några av dessa. De spårvägssystem och spår-
vägsmiljöer som inkluderas i rapporten är några vanligt förekommande eller in-
tressanta. Även rältyperna som tas upp täcker inte alla varianter, men är två av de
mest använda i dagsläget.

Projektet är endast inriktat på spårvägen, det vill säga främst material relaterat till
rälerna men även omgivningarna kring dessa. Material till exempelvis hållplatser
och själva spårvagnarna tas alltså inte upp. Mindre komponenter som rälspik och
bultar tas inte heller upp.

Studier om slitage på spårvägen är begränsade till det mekaniska slitaget. Det me-
kaniska slitaget (främst orsakat av hjul och bromsar) är en av de största slitagen
rälerna utsätts för. Den här typen av slitage är även den mest relevanta för studien.
Det vill säga för de positiva effekter bra materialval och eventuella ytbehandlingar
kan ha på rälerna sett till underhåll och livslängd.

Som möjliga material till rälerna undersöks endast olika typer av stål. Stål används
till räler idag och stålets egenskaper kan enkelt varieras med olika legeringsämnen
och värmebehandlingar.
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Fyra olika stål har valts att studeras i denna rapport, två perlitiska och två baini-
tiska. De två perlitiska stålen valdes då de är de vanligaste stålen att använda i
rälerna. Ett av stålen (R350HT) är ytbehandlat vilket tillåter jämförelser med nya
ytbehandligar som studeras i denna rapport. De två bainitska stålen valdes då des-
sa är hårdare och nyare stål som används i räler.

De ytbehandlingar till spårvagnsräler som studeras i rapporten är endast ytbehand-
lingar som visat sig lämpliga för räler i bland annat olika studier. Detta ger tydli-
gare belägg för att ytbehandlingarna är relevanta för att förbättra spårvagnsrälers
egenskaper och livslängd. Alternativt har teknisk konsult föreslagit eller tipsat om
lämpliga ytbehandlingar som då vidare undersöks i denna rapport.
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Kapitel 2

Metod

I det här avsnittet förklaras hur informationen framtogs samt hur sökning av infor-
mation gick tillväga. Inledningsvis avgränsades den breda projektbeskrivningen
från att välja hållbara material till Uppsala södra, till val av material och ytbe-
handlingar för den spårväg som kommunen planerat att bygga i Uppsala. Detta
gjordes i samråd med Uppsala kommun och företaget STUNS Energi.

Efter att projektet avgränsats inledes en litteraturstudie, som delades in i fem styc-
ken ansvarsområden: hållbarhet, spårvägen och dess olika delar, stål, ytbehand-
lingar, standarder samt underhåll. Den här informationen ansågs relevant för att
kunna besvara frågeställningarna. Litteraturstudierna bestod bland annat av att
studera befintliga spårvagnsystem och lämpliga materialval samt nya innovativa
alternativ gällande material för byggnation av ett spårvagnssystem i Uppsala.

Under dessa samtliga litteraturstudier hölls möten med teknisk handledare och
projekthandledare löpande för att optimera effektiviteten i arbetet. Inför halvtids-
redovisningen av projektet sammanställdes de ovannämnda områdena till en halv-
tidsrapport. Därefter fortsatte djupare litteraturstudier och 2 veckor efter halvtiden
av projektet fanns tillräckligt med material för att sammanställa beräkningsdata
för att uppskatta koldioxid utsläpp. Under denna process hölls kontakten löpande
med STUNS, kommunen, teknisk handledare samt projekthandledare.

I området hållbarhet definierades begreppet hållbar utveckling. Information sök-
tes även om vad hållbar utveckling innebär i Uppsala, eftersom detta var mest
relevant för projektet. Informationen hittades till största del på Uppsala kommuns
hemsidor. Detta gjordes för att kunna relatera projektet till hållbar utveckling.

Vid studier kring hur spårvägen ser ut, vad som ingår i spårvägen och olika spår-
vägskonstruktioner behandlades de största delarna i spårvägen och de vanligast fö-
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rekommande spårvägskonstruktionerna. Informationen söktes med målet att förstå
vad en spårväg är och vad som ingår i en spårväg. Främst användes olika utgivna
texter om spårvägar från transportstyrelsen eller liknande källor. Viss informa-
tion togs också från tryckta böcker om spårvägs- och järnvägsbyggnad. Dessutom
söktes information om grässpår eftersom de byggs i många städer idag och är
intressanta för Uppsalas klimatmål. Gällande grässpår fanns inte lika mycket in-
formation att tillgå. Där användes transportstyrelsens texter och en Tysk studie
ihop med tidningsartiklar.

Vid studier och jämförelser med tekniska standard- och regelverk undersöks en-
bart verk och resurser som specifikt berör och/eller handlar om spårvägarnas rä-
ler. På så sätt undviks felaktiga jämförelser när vidare studier utförs med syfte att
hitta befintliga eller nya alternativ till material och ytbehandlingar.Studier kring
regelverk för spårvagnar undersöktes svenska lagar som berör spårvagnstrafik och
konstruktion. Material från trafikverket från bland annat deras internethemsidor
genomgicks för att förstå statens och regelverkens roll och inflytande i framtagan-
de och konstruktion av spårvagnstrafik samt vilka krav och kontroller som utförs
för att godkänna spårvagnskonstruktioner. Relevant lagstiftning och information
noterades.

Sökningar av standard och deras utveckling utfördes framförallt på internethemsi-
dan som tillhör SIS (Swedish Standards Institute) samt deras standardkatalog i e-
nav genom Uppsala universitet Universitetsbibliotek. Flera standarder för många
av delarna hos spårvagnens spårväg undersöktes för att hitta materialkrav och
egenskaper som påverkar konstruktionen och kvalitén. En generell förståelse kring
vad som ska ingå i en spårvagnsräl samt vad den ska klara av materialmässigt ska-
pades. Standard med relevant information noterades.

I delen om rälerna söktes information om hur de ser ut och vilka krav som ställs på
dem. Svar på detta hittades i böcker om järnvägskonstruktion och olika hemsidor.

Vid litteraturstudie om olika stålsorter framgick det att perlitiskt stål är den van-
ligaste mikrostrukturen att ha i rälerna. I en studie, har R260 stålet och R350HT
stålet studerats och jämförts. Dessa två stål valdes att studera i denna rapport, då
det ena är behandlat (R350HT) och det andra stålet är obehandlat (R260). Sedan
gjordes en litteraturstudie om alternativa stålsorter, istället för perlitiskt stål. Där
framgick det att bainitiska stål är en ny stålsort som är mer hållfast än de perlitiska
stålen. I en annan studie har två bainitiska stål (RB370 och RB390) jämförts med
de perlitiska stålen som nämnts ovan (R260 och R350HT), därmed valdes dessa
bainitiska stål att studeras och jämföras med ytbehanlingarna i rapporten.
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För att studera slitage har olika typer av litteratur studerats, som till exempel ar-
tiklar, böcker och information på hemsidor så som Göteborsspårvägar. Studien
gjordes till en början på olika slitagemodeller för att först kunna definiera slitage
och därmed avgöra vilket sorts slitage som har störst påverkan ur ett hållbarhets-
perspektiv. Det visade sig att mekaniskt slitage har störst påverkan på underhåll
och därmed spårvägens hållbarhet och miljöpåverkan. Därför fördjupades littera-
turstudierna till att fokusera på det mekaniska slitaget. Genom vidare litteratur-
sökning via internet i olika databaser hittades artiklar med information om olika
typer av nötning och vidare hur de olika slitagemekanismerna verkar på olika ty-
per av räler. Därefter studerades olika underhållsåtgärder som kan tänkas minska
slitaget genom fortsatt litteratursökning.

Ståltillverkning studerades för att ge en förståelse för varför utsläppen uppkom-
mer. Dessutom undersöktes ett framtida fossilfritt stål eftersom stålproduktionen
idag har en stor påverkan på miljö i form olika utsläpp. I framtiden kan detta
komma att ändras. Informationen togs från tidningsartiklar om framtida stål och
hemsidor om ståltillverkning.

Övriga material som tas upp i rapporten är de material som ihop med rälen utgör
de största materialåtgångarna för olika spårvägssystem. De material som togs upp
och vars koldioxidutsläpp undersöktes (utöver stål) är asfalt, betong och maka-
damballast. Information om de här materialen hittades från hemsidor till företag
som tillverkar dem, från en teknisk handbok (online) för byggnationer (av bland
annat spårväg) i Göteborg och andra relvanta hemsidor.

Ytbehandlingar för ytan av spårvagnsrälerna togs fram genom flera resurser, Upp-
sala universitets biblioteksdatabaser bland annat, för att hitta artiklar och studier
om relevanta ytbehandlingar. Studier om ytbehandlingar som testas för tågräler
valdes framförallt för att se vilka egenskaper som bidrog till ändringar i slitage
och livslängd samt om behandlingarna hade någon inverkan på dessa egenskaper.
Ytbehandlingar som fanns med i sådana studier undersöktes vidare och de valda
behandlingarna diskuteras i rapporten. Vidare undersöktes metoder som tekniska
konsulter föreslagit eller tipsat om genom sökningar av litteratur och information
kring de samt information som givits av konsulterna i sig. Metoderna och resulta-
ten som de gav diskuterades för att sedan göra val av de mest lovande metoderna
som gav högst hårdhet och maximerad nötningsbeständighet. De rekommendera-
des då för vidare undersökningar kring applicering på spårvagnsrälsen som ska
byggas i Uppsala.

Förhållandet mellan den övriga spårvägens och rälsens miljö- och klimatpåverkan
undersöktes. Detta gjordes genom att beräkna koldioxidutsläpp för de ingående
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materialen per meter spårväg. Slutsatser drogs om hur relevant det är att ytbehand-
la eller att hitta alternativa stålsorter från ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Vid beräkning av materialåtgången har spårvägens bredd uppskattats från Trafik-
verkets guide för etablering av spårväg. Bredden för ett dubbelspår är då estime-
rad till 6 meter. Denna bredd kan dock variera beroende på hur spårvägen byggs.
Övrig materialåtgång är uppskattad för system där exempel på vanliga dimen-
sioner kunde hittas. Måtten är inte exakta mått för spårvägen i Uppsala då dessa
mått ännu inte är bestämda. Beräkningarna för materialåtgången utfördes för hand
med miniräknare. Vilken data som användes och vad beräkningarna ledde till pre-
senteras i avsnittet om materialåtgång och finns även i mer detalj i bilagor. För
koldioxidutsläppen presenteras den information som beräkningarna grundar sig
på samt beräkningarnas resultat i avsnittet grov uppskattnin av koldioxidutsläpp.
Beräkningen utfördes i MATLAB och matlabkoden som användes finns bifogad i
bilagor.
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Kapitel 3

Hållbarhet

Begreppet hållbar utveckling definieras och spårvägens betydelse för en hållbar
utveckling i Uppsala förklaras. Valet av spårväg framför andra typer av kollek-
tivtrafik motiveras samt förslagsplanen för den kommande spårvägen i Uppsala
presenteras.

3.1 Definition av hållbarhet
Begreppet hållbar utveckling skapades av Förenta nationernas (FN:s) världskom-
mission för miljö och utveckling år 1987 [2]. Begreppet definieras som “en utveck-
ling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov” [3]. Hållbar utveckling inkluderar tre
dimensioner: det sociala, ekonomin och miljön [2].

Figur 3.1: De tre dimensionerna av hållbarhet.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer en universell agenda för håll-
bar utveckling – Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som
i Sverige kallas de Globala målen [4]. Den 1 januari 2016 trädde Agenda 2030
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och Globala målen i kraft [5]. Detta innebär att FN:s 193 medlemsländer lovat att
arbeta för att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar värld till år
2030 [4]. Ojämlikheter och orättvisor i världen ska minskas, extrem fattigdom ska
utrotas och klimatkrisen ska lösas [6].

Globala målen inkluderar de tre dimensionerna av hållbar utveckling och syftar
till “att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerstäl-
la ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser” [7].

De 17 Globala målen från Agenda 2030 för en hållbar utveckling;

Figur 3.2: FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling till år 2030. Tagen från
Globala målens hemsida [8].

3.2 Hållbarhet i Uppsala
I det nationella genomförandet av Agenda 2030 har kommunerna en viktig roll,
många av agendans mål och delmål blir till verklighet på lokal nivå [9]. Uppsala
kommun står bakom FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för en hållbar
utveckling [10]. De två övergripande klimatmålen i Uppsala är “Fossilfritt och
förnybart 2030 och klimatpositivt 2050” [11].

Fossilfritt och förnybart 2030 innebär att utsläpp av växthusgaser från energi-
användning, arbetsmaskiner och transporter inom kommunens gränser senast år
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2030 ska vara nära noll och baseras på förnybara energikällor. Klimatpositivt 2050
innebär att nettoutsläppen av växthusgaser jämfört med år 1990 senast år 2050 ska
ha minskat med mer än 100 procent [1]. Även mål om att skapa en giftfri miljö
med ren luft, rent vatten och ren mark finns. Målen är baserade på vad som måste
göras för att Uppsala ska bidra till att nå de nationella och globala klimatmålen
[11].

För en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark behöver miljöfarliga
utsläpp minska. Om Uppsala kommuns två övergripande klimatmål ska nås krävs
att områden med stor klimatpåverkan prioriteras. Stora utsläpp av växthusgaser i
Uppsala inkluderar bland annat transporter inom kommunen och stadens expan-
sion. Nya bostadsområden bidrar till betydande utsläpp genom byggnadsproces-
sen och byggmaterialet [11].

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, föreningar och offentliga orga-
nisationer som arbetar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.
Tanken är att hitta lokala lösningar till ett globalt problem [12]. Sedan starten år
2010 har Klimatprotokollet kontinuerligt minskat de gemensamma utsläppen av
växthusgaser [13]. Idag har nätverket 37 medlemmar inräknat Uppsala Kommun
och STUNS energi [14].

För att snabbare nå Uppsalas långsiktiga klimatmål har Klimatprotokollet dess-
utom formulerat 30 klimatutmaningar inom fem olika kategorier. Byggnation och
anläggning är ett av dessa områden [1]. Inom området finns utmaningar om att
bygga mer i trä, använda klimatneutral betong i byggnader och anläggningar, ar-
beta med ekosystemtjänster och beräkna klimatpåverkan från samtliga bygg- och
anläggningsprojekt [15].

3.3 Södra staden
Idag är Uppsala Sveriges fjärde största stad med drygt 220 000 invånare. Staden
växer och år 2050 kan Uppsala ha omkring 340 000 invånare. Därför behövs fler
mötesplatser, skolor, arbetsplatser och bostäder. Även en utbyggd och snabbare
kollektivtrafik krävs [16]. Ett av de större och viktigare utvecklingsområdena är
Södra staden. Södra staden ska bland annat bidra till en hållbar utveckling av Upp-
sala [17].

Södra staden ligger i sydvästra Uppsala och upptar ungefär 700 hektar. Området
utbreder sig mellan Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder samt mellan Fy-
risån i öster och Gottsunda i väster. Planen om Södra staden ska även bidra till
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bättre tillgänglighet och högre kapacitet i transportsystemet med fokus på kollek-
tivtrafiken. Södra staden ska också bidra till att stärka naturens ekosystemtjänster
[17]. Exempel på ekosystemtjänster är när bin pollinerar grödor, växter renar luf-
ten, buskar dämpar buller och stadens gräsmattor renar regn- och snövatten från
farliga partiklar och tungmetaller [18].

Idag har Södra staden ett begränsat utbud av service och handel och mindre bra
kommunikationer till andra delar av Uppsala. Som konsekvens är bilen ett attrak-
tivt färdmedel då bättre alternativ saknas. I Uppsala kommun är vägtrafiken den
största källan till utsläpp av både kväveoxider och PM10 [19]. Att minska ut-
släpp av kväveoxider är viktigt för både hälsa och miljö. Kväveoxider är giftiga
och irriterar luftvägar och slemhinnor. Kväveoxider bidrar även till bildandet av
marknära ozon och medverkar till försurning och övergödning av mark och vatten
[20]. PM10 är partiklar som är mindre än tio mikrometer i diameter och kan vid
inandning orsaka lungsjukdomar [21]. Vägtrafiken påverkar också närområdets
ljudmiljö. Att växla över transporterna till gång och cykeltrafik samt kollektivtra-
fik bidrar till renare luft och mindre buller [19].

När Södra staden och närliggande områden utvecklas är arbete för ett hållbart re-
sande viktigt. Strategier och åtgärder behövs för att bilresandet och bilägandet ska
minska samtidigt som resande till fots, med cykel samt med kollektivtrafik ökar
[19]. Gång- och cykeltrafik ska tillsammans med kollektivtrafiken utgöra minst 75
procent av resandet inom staden 2050 [22].

Utbyggd kollektivtrafik ökar förutsättningarna för stadens invånare att välja håll-
bara transportmedel. Kapacitetsstark kollektivtrafik innebär en kollektivtrafik som
går ofta, har plats för många människor och tar sig fram på egna körfält. Exempel
på sådan kollektivtrafik kan vara dubbelledsbussar eller spårvagnar [19].

3.4 Spårvägen i Uppsala
År 2050 förväntas Uppsalas spårvägssystem kunna transportera 80 000 resenärer
per dag. Bussar har svårt att klara av så många resenärer. En annan fördel med
spårvägar är de kräver en relativt liten yta vilket lämpar sig i tätbebyggda städer.
Spårvägar har också en energieffektiv eldrift med en låg förbrukning per resenär,
eldriften bidrar även till att minska utsläppen av koldioxid. Partiklar från gatan
rörs inte upp vilket medverkar till en renare gatumiljö. Både infrastruktur och for-
don för spårvägstrafik har dessutom en lång livslängd [23].

Dagens kollektivtrafik domineras av bussar. Bussar används vanligen i blandtrafik,
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det vill säga på samma körbanor som bilar och övrig trafik. Busstrafik anses vara
kostnadseffektiv och flexibel. Låga investeringar krävs för både infrastruktur och
fordon. Linjesträckningar kan förlängas, förkortas och läggas om, tillfälligt eller
permanent. Busstrafik i form stombussar är ett möjligt alternativ till spårvägstra-
fik. Dock krävs en tät busstrafik för att närma sig spårvägens passagerarkapacitet.
Det kan leda till störningar i form av buller, vibrationer och föroreningar av luften.
[24] Beslutet om spårväg i Uppsala grundar sig på en systemvalsstudie av buss,
stombusstrafik och spårväg beställd av Uppsala kommun och Region Uppsala ut-
förd av WSP år 2016 [25].

Stombusstrafik är internationellt känd som Bus Rapid Transit (BRT). BRT innebär
busstrafik som närmar sig spårtrafikens [24]. Bussarna har egna körfält, ombord-
stigning sker i plattformsnivå och betalning av biljetter sker före ombordstigning.
Systemet har korsningsåtgärder i form av signalprioritering och förbud att svänga
över busskörfält [26].

Systemvalsstudien visade på en lägre kostnad för BRT men spårvägen ansågs ge
flest fördelar i ett stadsutvecklingsperspektiv. Ur ett miljöperspektiv fanns för-
och nackdelar för både BRT och spårväg. BRT gör ett mindre intrång i natur-
och kulturmiljöer jämfört med spårväg. BRT ger dock ett större utsläpp av partik-
lar beroende på drivmedel och partikelutsläpp från slitage av vägbana, däck och
bromsar [26]. Systemvalsstudiens slutsats var att vid en fullutbyggnad av Uppsala
enligt översiktsplanen är det bara spårväg som kommer klara de förväntade rese-
mängderna 2050. Detta gällde särskilt sträckor söder om resecentrum[25].

Spårvägen i Uppsala planeras gå från en kommande järnvägsstation i Bergsbrun-
na, över Fyrisån mot Ultuna och Gottsunda. Från Gottsunda planeras spårvägen
gå mot Uppsala centralstation via Rosendal och Ulleråker. Spårvägssträckan ska
även gå via stora arbetsplatser som Akademiska sjukhuset, Sveriges lantbruksu-
niversitet (SLU), Uppsala science park och Biomedicinskt centrum (BMC) [27].
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Figur 3.3: Den planerade sträckan för spårvägen i Uppsala. Bilden är ett arbets-
material tillhandahållet av Uppsala kommun [28].

Enligt arbetsmaterial från Uppsala kommun föreslås att spårvägen ska bestå av
ett 17 kilometer långt dubbelspår med 19 hållplatser. Kapaciteten planeras vara
80 000 påstigande varje dag. Trafikeringen kan komma att vara igång vid år 2030
med turer var tionde minut genom 20 stycken 30-metersvagnar. Vid år 2050 pla-
neras trafikering öka till var femte minut med 40 stycken 30-metersvagnar eller 30
stycken 40-metersvagnar. Arbetsmaterialet föreslår att spårvägen kommer att gå
genom tre karaktärsområden; Befintlig stadsmiljö, stadsutvecklingsområde samt
park och naturmiljö.

Befintlig stadsmiljö består av park- och stadsrum. Området kan även bestå av
småhus- och villaområden där trädgårdar kan finnas på spårvägens sidor. Till be-
fintlig stadsmiljö räknas även områden med breda och öppna gaturum samt insti-
tutionsområden. Stadsutvecklingsområden består av gaturum som inte enbart är
transportsträckor utan även vistelseytor. Parker och naturmiljöer består av stora
natur-, park- eller landskapsrum [28].
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Kapitel 4

Spårvägskonstruktioner

I den här delen beskrivs vad en spårväg är för något och hur den ser ut. Olika
typer av spårväg och olika spårvägsmiljöer tas upp. De största komponenterna
som ingår i en spårväg beskrivs. Olika spårvägskonstruktioner och hur de ser ut
samt grässpår studeras. Standarder och regelverk för spårvägar behandlas också.
Dessutom beskrivs spårvägens räls och vilka krav som finns på den.

4.1 Olika spårvägsmiljöer
Spårvägen är den bana som spårvagnarna färdas längs och banans direkta om-
givning. Banorna kan se ut på olika sätt beroende på faktorer som miljön de ska
läggas i och spårvagnarnas tänkta hastighet. Vid användandet av spårvägssystem
är tre olika omgivande miljöer med avseende på spårets närmaste omgivning van-
liga:

Spår på egen banvall innebär att spåret separeras från övrig trafik med någon
slags avskiljning såsom stängsel eller räcken. Spåren liknar järnvägsspår och läm-
par sig för lite högre hastigheter då hänsyn inte behöver tas till annan trafik än
själva spårvagnarna. De här spåren baseras liksom järnvägsspår på användandet
av makadambalast och vignolräler [29].
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Figur 4.1: En bild på ett spår på engen banvall i Stockholm. Tagen från Wikipedia:
Falk2 [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)] [30].

Avskilt spår innebär att spåret separeras från omgivningen med någon form av
mindre barriär, till exempel förhöjd kantsten. Spåren är möjliga att passera för gå-
ende eller cyklister. De kan också anpassas för att kunna användas av arbets- eller
utryckningsfordon. De här spåren utgörs ofta av gatu- eller vignolräl [29].
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Figur 4.2: En bild på ett avskiljt spår i Warzawa. Tagen från Wikipedia: Hiuppo
[CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] [31].

Gatuspår avser spår gjorda av gaturäler placerade i gatuplanet och kan trafikeras
av både spårfordon och övrig trafik. Ett gatuspår visas i figur 4.2. Spåren har sam-
ma höjd som resten av gatan och kan därför korsas av bilar och annan trafik[29].
Exempel på några spårkonstruktioner för gatuspår finns i del 4.3.

Figur 4.3: Gatuspår i Göteborg.
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4.2 Spårvägens delar
För att bygga spårvägen så är förutom själva rälsen också andra delar viktiga.
Ett rälsystem kan delas i tre områden, undergrunden, banunderbyggnaden och
banöverbyggnaden. Ett tvärsnitt av de tre områdena finns illustrerade i figur 4.4.

Figur 4.4: Skiss över ett rälsystem där undergrunden, banunderbyggnaden och
banöverbyggnaden finns utmärkta.

Undergrunden

Undergrunden är marken som spårvägen läggs på och en viktig del av spårsy-
stemet. Undergrunden måste kunna bära banans vikt och klara belastningen från
passerande spårvagnar. När en spårvagn färdas utövar den en kraft på banan som
i sin tur förs vidare till marken som spårvägen ligger på. Krafterna som uppstår
kan leda till att vibrations- och svängningsrörelser uppstår. Undergrunden måste
då kunna dämpa rörelserna så att inte för mycket buller eller skakningar uppstår
[32].

Banunderbyggnaden

Banunderbyggnaden eller banvallen är den lägsta delen som tillhör själva spår-
konstruktionen. Den utgör grunden som spåret vilar på och bildar en bas till rälsy-
stemet [33]. Banunderbyggnadens material kan variera beroende på vilken spår-
konstruktion som används och kan bestå av olika många lager[29].
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Banöverbyggnaden

Banöverbyggnaden ligger ovanpå underbyggnaden och utgörs av själva rälen och
alla komponenter som omger den [33]. Beroende på hur spårvägen byggs kan de
här komponenterna ingå:

Rälerna är spårfordonets farbana, mer om rälerna tas up i avsnitt 4.5

Rälbefästningar används för att fästa rälen i underliggande material. Olika typer
av rälbefästningar kan användas beroende på hur systemet är uppbyggt. Utöver att
fästa rälen i underliggande material ska rälbefästningarna kunna hantera krafter
som uppstår från användandet av spåret. [33].

Sliprarna ser till att spårvidden hålls konstant samt tar upp spänningar från rälen
och för vidare dessa till ballasten. Sliprar läggs vinkelrätt mot rälen och placeras
med jämna mellanrum. Sliprar kan tillverkas av exempelvis trä, stål eller betong
[33].

Ballasten ger stabilitet åt spåret, fördelar belastningar och kan bidra till dräne-
ringen genom att förhindra att vatten blir kvar vid spåret. Ballasten möjliggör
dessutom finjusteringar av spårets position i sid- och höjdled. Ballasten består av
jämnstora materialpartiklar som är formade för en hög friktion sinsemellan. Spet-
sigare partiklar brukar därför användas då mer avrundade partiklar inte har samma
friktionsegenskaper. Partiklarna får inte vara för finkorniga då dräneringsegenska-
perna kan försämras om vatten inte lätt kan rinna mellan dem. Ballastpartiklar ska
vara något elastiska och slitstarka för att klara av spänningar som förekommer ut-
an att brytas ner eller sjunka samman. Ett vanligt balastmaterial är makadam [33].

Rälbefästningar, sliprar, ballast och vignolräler finns utmärkta på en bild av en
järnväg för att ge förståelse för hur dessa komponenter ser ut, se figur 4.5.
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Figur 4.5: Rälbefästningar, sliprar, ballast och vignolräler utmärkta på en bild av
en järnväg.

Spårstag hjälper till att fixera spåret och används med jämna mellanrum för att
se till att spårvidden hålls. Spårstag är ett alternativ till sliprar och används bland
annat i vissa gatuspår[34]. Spårstagen monteras till skillnad från sliprar direkt på
gaturälerna [35]. En skiss på tvärsnittet av hur ett spårstag monteras finns i figur
4.6.

Figur 4.6: Skiss över tvärsnittet av hur ett spårstag används.

Ytmaterial (eller ytskikt) avser det material som läggs allra överst i spårvägssyste-
met (omkring rälen) och används främst för gatuspår. En bild på ytmaterialet från
en del av en spårväg i Stockholm finns i figur 4.7. I den här rapporten avser ordet
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ytskikt det materialskikt som läggs på stålrälerna för att förbättra rälens egenska-
per. Ordet ytmaterial beskriver det översta skiktet i överbyggnaden. Ytmaterialet
som används måste vara kompatibelt med rälen, kemiskt stabilt och får inte vara
en källa till korrosion av rälen. Dessutom måste materialet vara mekaniskt stabilt
för att tåla slitage och belastning från trafikering. Ytmaterialet ska även klara av
kallare temperaturer som förekommer under vintern. De vanligaste ytmaterialen
för spår med gatutrafik är markbetong, asfalt eller gatsten. Vilket material som
används baseras på faktorer såsom den trafik som ska röra sig över spårområdet,
bullernivåer och materialets utseende estetiskt sett. [29].

Figur 4.7: Ett gatuspår från Stockholm där ytmaterialet är asfalt.

4.3 Spårvägstyper
Det finns många olika spårkonstruktioner för ett spårvägssystem. Hur spåren ser
ut kan skilja sig åt beroende på vilken miljö de är avsedda för. Gatuspår är de-
signade för att kunna passeras av annan trafik än bara spårvagnar. Spåren baseras
på användandet av gaturäler samt något slags slitlager som översta skikt. För av-
skilda spår kan spårkonstruktioner för både gatuspår och spår på egen banvall
användas. Valet beror på hur väl spåren passar in i miljön de läggs i och ifall gå-
ende eller någon typ av fordon ska kunna passera. Dessa spår kommer därför inte
ha en egen underrubrik. Spår på egen banvall är helt avskiljda från övrig trafik.
Spårkonstruktionen är därför generellt sett inte anpassad för att kunna passeras.
En sista intressant typ av spårväg är grässpår som kan anläggas som ett översta
lager i olika spårvägssystem och används i många olika städer idag.
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Gatuspår

Nedan följer några vanliga spårkonstruktioner för gatuspår:

Asfaltsspår är en vanlig spårkonstruktion för gatuspår som baseras på användan-
det av asfalt. Tvärsnittet av ett asfaltsspår visas i figur 4.8. Underbyggnaden i
asfaltsspår är ett asfaltslager. Ofta är också ytmaterialet asfalt [29]. Men det kan
också göras av andra material som exempelvis fiberbetong [36]. Ett exempel på
en spårkonstruktion för ett asfaltsspår är följande: rälfoten fästs på underbyggna-
den med ett tunt lager gjutasfalt. Omkring rälerna läggs ballast. Spårstag används
för att se till att rätt avstånd hålls mellan rälerna. Över ballasten läggs ett bärlager
av asfalt och ovanpå det ett slitlager av asfalt. Mellan rälhuvudet och det övers-
ta asfaltslagret läggs ett slags gummiliknande tätningsmaterial kallat TOK-band.
Tätningsmaterialet används för att motverka sprickbildning i slitlagret från rörel-
ser i slitlagret eller i rälen [29].

Figur 4.8: Enkel skiss över tvärsnittet av ett asfaltsspår.

Betongspår är en annan vanlig spårkonstruktion för gatuspår. Underbyggnaden
består av en betongplatta, eller en betongplatta ihop med ett krosslager. I vissa
betongspår görs även överbyggnaden av betong men även överbyggnader av ex-
empelvis asfalt förekommer. Ett exempel på tvärsnittet av ett betongspår visas i
figur 4.9. I exemplet utgörs banunderbyggnaden av en betongplatta ovanpå vilken
rälerna fästs med hjälp av ett lager gjutasfalt. Runt rälerna läggs grusbalast, spår-
tag och TOK-band. Överst läggs ett slitlager i fiberbetong [29].
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Figur 4.9: Enkel skiss över tvärsnittet av ett betongspår.

Edilonspår är en variant av betongspår. Tvärsnittet av ett edilonspår visas i fi-
gur 4.14. Underbyggnaden består av 30 cm kross och en 25 cm hög betongplatta
som läggs ovanpå krossen. Istället för ballast används ett upp till 24 cm högt be-
tongskikt med två parallella hålrum för rälen. Direkt bredvid rälen placeras fyr-
kantiga plaströr. I utrymmet mellan plaströren och betongen läggs en fyllnads-
massa kallad Edilon Corkelast [29].

Figur 4.10: Enkel skiss över tvärsnittet av ett Edilonspår.

Betongsliperspår med ingjutning av betong är en annan variant av gatuspår. Be-
tongen används till skillnad från tidigare nämnda spår, ihop med sliprar och ma-
kadamballast. Den här spårkonstruktionen har testats i Helsingfors och en skiss av
ett tvärsnitt visas i figur 4.11 [37].
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Figur 4.11: Enkel skiss över tvärsnittet av ett Betongsliperspår med ingjutning av
betong.

Spår på egen banvall

Nedan följer några vanliga spårkonstruktioner för spår på egen banvall:

Sliperspår är en spårtyp baserad på användandet av sliprar och makadamballast.
Längst ner läggs ett lager makadamballast som sliprarna placeras på. Ovanpå slip-
rarna fästs vignolräler med hjälp av rälbefästningar. Makadamballast används runt
sliprarna upp till sliprarnas kant (det vill säga till rälens fot) [38]. Ett tvärsnitt av
det här spåret visas i figur 4.12.

Figur 4.12: Enkel skiss över tvärsnittet av ett sliperspår.

Ballastfritt spår på betongplatta är en spårtyp för spår på egen banvall, utan ballast
eller sliprar. Vignolrälerna placeras istället på en betongplatta. Rälerna kan fästas
i betongplattan på olika sätt, befästningar kan exempelvis gjutas in i betongen.
En annan metod är att kanaler görs i betongen liknande de vid Edilonspår så att
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rälerna kan sättas i kanalerna och gjuts fast med gummimassa [38].

Figur 4.13: Enkel skiss över tvärsnittet av ett ballastfritt spår på betongplatta.

Grässpår

Grässpår används idag i flera olika länder såsom Frankrike, Schweiz, Polen och
Tyskland [39][40][41]. Grässpår finns också i Göteborg [? ]. Grässpår används för
att få större grönområden i stadsmiljön. Genom gräsets ljuddämpande egenska-
per kan också buller minskas i bebyggd miljö [42]. Gröna ytor kan dessutom ta
upp föroreningspartiklar eller damm från omgivningen. Partiklar fastnar på väx-
ternas blad och i vissa fall absorberas. Gröna spår har även kylande egenskaper.
Evaporation från växtligheten och jorden kyler omgivningen, växter tar upp ener-
gi genom fotosyntes och gröna ytor blir inte lika varma som ytor av betong eller
asfalt. Gräset kan också ha en kylande effekt på själva rälen. Effekten har dock
endast observerats då gräset nått ända till rälens topp och inte om gräs eller gröna
ytor endast funnits vid rälens fot. Dessutom så är den här metoden mer ljuddämp-
nade då endast rälens topp kan sprida ljud [41].

Olika gräs eller växtsorter kan användas till gröna spår. Efter tester i Warszawa
valdes där att använda sedum, eftersom det var lämpligast och krävde minst un-
derhåll. Sedum är liten grön växt som blommar under sommaren. Sedumväxter är
resistenta mot torka och klarar därför längre torrperioder. I Warszawa anlades grö-
na spår genom att köpa in färdiga sedummattor på rulle [40]. I Frankrike används
kärleksört eftersom den är torktålig. I Schweiz används bland annat ängsvege-
tation för att gynna pollinerare . Oavsett vegetationstyp leder växtligheten till att
infiltrationen av dagvatten blir bättre jämfört med vanliga spår. Detta gör att stads-
miljöerna blir mindre känsliga för häftiga regn [39]. Dock så kan olika växter vara
olika bra på att ta upp vatten [41].
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Figur 4.14: Ett exempel på ett grässpår från Teneriffa.Tagen från Wikipedia:
Axe [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.
0)] [43]

Gräs kan odlas i spåren genom att ett humusskikt anläggs som det översta lagret i
banöverbyggnaden. I humusskiktet kan gräset sedan odlas [44]. En annan typ av
grässpår är så kallade förenklade grässpår där gräset sätts i grus och grov singel.
Den här metoden ger dock ett ‘ojämnare’ grässkikt [34].

Ett exempel på ett spårsystem där gräs kan anläggas är följande: Underlaget utgörs
av en 25 cm tjock gjuten betongplatta. Ovanpå betongplattan placeras biblockslip-
rar som stöd till ihopsvetsade gaturäler. Ställskruvar används som rälbefästning för
att fixera rälen vid sliprarna. Ett mellanlägg av gummiliknande material används
i spårliv och runt spårfot. Sedan görs betonggjutning upp till rälens fot. Ovanpå
detta kan ett humuslager läggas som gräs kan gro i, gräset hamnar då i höjd med
rälen. Mellan räl och gräs läggs ett skikt av isolerande material som nästan är i
nivå med rälhuvudet för att undvika kontakt mellan gräs och räl [34]. En skiss
över det här systemet finns i figur 4.15.
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Figur 4.15: Enkel skiss över tvärsnittet av ett grässpår på betongplatta.

4.4 Standarder och krav
Det viktigt att förstå vad som är tillåtet och vilka krav som ställs när det gäller
räler och spårväg i Sverige. Detta gör det möjligt att undersöka hur rälerna kan
tillverkas och ytbehandlas för att förbättra livslängden och göra konstruktionen av
spårvägen i Uppsala mer hållbar. Det gör att informationen om behandlingar och
tillverkningsprocesser kan jämföras med dagens krav och tillverkning vilket gör
studien mer realistisk.
Transportstyrelsen har i uppdrag av den svenska regeringen att förse det svens-
ka samhället med ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö
och hälsa. De utformar även regler och ser till att de efterlevs genom tillsyn och
utfärdande av tillstånd. De lägger en stor vikt på att reglerna ska fungera bra för
medborgare och näringsliv. De tar även in vissa skatter och avgifter inom trans-
portområdet [45]. Transportstyrelsen följer lagar som Lag (1990:1157) om säker-
het vid tunnelbana och spårväg[46] och Järnvägslag (2004:519)[47] som utfärdats
av Infrastrukturdepartementet och beskriver vad som gäller för bland annat järn-
väg och spårväg. Dessa lagar kräver att järnvägssystem som tåg och spårvagnar
ska byggas och drivas på säkert sätt som förebygger skador från verksamheten i
sig. Transportstyrelsen i samband med regeringen och andra kunniga och utbilda-
de personer inom detta område från eller i samarbete med staten ska överse detta
och tekniskt godkänna järnvägsmaterial.

Standard är gemensamma lösningar på stående problem med syftet att skapa uni-
forma och transparenta rutiner som samhället enas om för att höja kvalitén samt
undvika missförstånd[48]. I Sverige utvecklas tekniska standarder av Swedish
Standards Institute (SIS) som är en ideell förening. De hanterar standardisering
i Sverige och representerar Sverige som medlem i den europeiska (Comité Euro-
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péen de Normalisation, CEN) samt den internationella standardiseringsorganisa-
tionen (International Organization for Standardization, ISO) [49]. När en standard
ska utvecklas informeras CEN. Varje månad skickar CEN en lista av alla standard
som är på gång till alla CEN-länder. På så sätt kan dessa standard lyftas till Euro-
panivå i att länderna kan samarbeta och bidra till utvecklingen av standarder[50].

4.5 Räler
Stål är idag världens mest använda metall som konstruktionsmaterial. Detta är för
att stålet både har bra materialegenskaper och dessutom är relativt billigt [51]).
Stål är dessutom hårt, hållfast och egenskaperna kan anpassas genom olika vär-
mebehandlingar, bearbetningsmetoder och legeringar [52]. Förhållandet mellan
materialets styrka och vikt är väldigt bra för stål vilket innebär att stål är starkt
men ändå förhållandevis lätt [53].

Dessa egenskaper gör att stål är ett bra alternativ att använda i räler. Mer om stålet
sammansättning finns i del 5.1 och stålets tillverkning och miljöpåverkan finns i
del 5.2.

Det finns flera krav på rälerna. De ska kunna ta upp statiska och dynamiska las-
ter när spåret är i bruk och överföra dessa till underliggande lager. Rälerna har
mycket snäva geometriska toleranser och ska vara väldigt jämna. De ska ha goda
materialegenskaper som hög; hårdhet, brottgräns, seghet och utmattningshållfast-
het. Rälerna ska också kunna motstå slitage och ha en god svetsbarhet [33].

Rältyper

För spårvägar finns det två vanliga rältyper, dessa är vignolräler och gaturäler.
Vignolräler används främst till tågrälsar och har funnits sedan år 1837. En bild
på en bit av en vignolräl finns i figur 4.16. Gaturäler är en typ av räl som an-
vänds mycket i spårvägar till spårvagnar. [33]. Det som skiljer rältyperna åt är att
gaturäler har en så kallad flänsränna. Syftet med rännan är att spårets ytmaterial
(exempelvis asfalt) ska kunna läggas i nivå med rälen så att spåret får en relativt
plan yta. Rännan gör att spårvagnen har en bana att färdas längs trots att majorite-
ten av rälen är täckt [? ]. En skiss över tvärsnittet av en gaturäl och en bild av en
gaturäl i ett gatuspår finns i figur 4.17.
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Figur 4.16: En bit av en vignolräl.

Figur 4.17: Skissat tvärsnitt av en gaturäl (vänster) och en bild tagen ovanifrån på
en gaturäl insatt i ett gatuspår (höger).

Standard för gaturäl

SIS har tagit fram svenska standarden SS-EN 14811:2019 för gaturäler och till-
hörande konstruktionsprofiler där bland annat egenskaper och utformning av ga-
turäler redovisas[54]. I figur 4.18 redovisas en generell ritning av profilen hos en
gaturäl när markeringspositioner hos rälen redovisas i standarden.
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Figur 4.18: Generell ritning av en gaturälprofil (sid 22) [54].

Standard för vignolräler

I standarden för vignolräler från och med 46 kg
m (SS-EN 13674-1:2011+A1:2017[55],

gäller vignolräler som har linjärmassa lika med eller mer än 46 f rackgm) beskrivs
vad som generellt förväntas av tillverkade vignolräler med avseende på bland an-
nat deras egenskaper och utformning likt standarden för gaturäler som diskuterats
innan. Dessa räler avses användas för flera sorters tåg- och vagntrafik vilket i det-
ta fall kommer inkludera spåvagnstrafik. Generellt kallas kanten på huvudet hos
rälen där tåghjulets kant vilar för gauge corner. Till skillnad från vignolräler har
gaturäler en grop till sidan av spårvagnshjulet (hjulsidan brukar vila mot sidan av
en vanlig tågräl). Detta redovisas i figur 4.19.
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Figur 4.19: Skillnaden mellan vignol- och gaturälsprofiler[56]. Tagen från Wi-
kipedia: IIVQ [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/)]
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Kapitel 5

Material

I det här kapitlet beskrivs stål generellt vad det består av samt vilka sorter som kan
användas i räler, då val av stål har stor inverkan på hållbarheten och vilka krav som
krävs för att stål ska få användas i räler. Vidare beskrivs ståltillverkningen hur den
går till och hur mycket koldioxid som släpps ut, samt vilka material som är vanligt
att ha i rälens omgivning.

5.1 Stål i räler
Stål är en metallegering som består till mestadels av järn och en kolhalt på mindre
än 2-vikt% [57]. I järn-kol-systemet finns det fyra olika kristallstrukturer (austenit,
ferrit, cementit och martensit) som har olika egenskaper. Dessa kan kombineras
för att bilda olika mikrostrukturer som perlit och bainit. Perlit består av tunna
skivor (även kallade lameller) av cementit och ferrit som kan ses som de ljusa
områdena i figur 5.1. Ren perlit fås vid 0.8-vikt% kol [58].
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Figur 5.1: Perlitisk mikrostruktur där de ljusa delarna är lamellerna[59]

Bainit har en skivformad mikrostruktur (ej lamellstruktur) som består av cementit
och ferrit med hög halt av dislokationer. En dislokation innebär en avvikelse i
kristallstrukturen. En skiss över mikrostrukturen för bainit visas i figur 5.2. Denna
mikrostruktur är vanlig i stål efter härdning [60].
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Figur 5.2: Bainitisk mikrostruktur, där det mörkgråa är ferrit, ”sträcken” cementit
och det ljusgråa som omger nålstrukturen är martensit .

Generellt har en produkt av stål med en hög hållfasthet flera fördelar. Stålets
hållfasthet fastlägger dess mekaniska egenskaper, som till exempel hårdhet och
brottseghet[52]. Hårdheten är ett mått på hur väl materialet kan motstå plastisk
(permanent) deformation och går att mäta med olika metoder, till exempel Brinell,
Rockwell eller Vickers. Vid plastisk deformation kan materialet inte återhämta sig
[61]. Brottsegheten beskriver ett materials förmåga att motstå sprickor vid belast-
ning.

Perlitiskt stål

Räler består vanligtvis av stål och de två vanligaste stålen är R260 och R350HT.
Dessa stål har en perlititsk mikrostruktur, där R350HT stålet har värmebehandlats
medan R260 stålet är obehandlat. I tabell 5.1 visas den kemiska sammansättningen
av rälstål enligt olika standarder.
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Tabell 5.1: Den kemiska sammansättningen i vikt-% och ppm för R260 (enligt
SS-EN 1411:2019)[54] och R350HT ( enligt EN 13674 - 2 2006)[62].

Stål grad R260 R350HT
%C 0,62 - 0,80 0,62 - 0,80
%Si 0,13 - 0,60 0,15 - 0,58

%Mn 0,65 - 1,25 0,70 - 1,20
%P Max 0,030 Max 0,020
%S Max 0,030 Max 0,025

Max H
ppm 2,5 2,5

I tabell 5.2 visas hårdheten och brottsegheten för R260 och R350HT stålen en-
ligt olika standarder. Hårdheten, men även utmattningshållfastheten (som är ett
materials förmåga att motstå utmattning), går att öka hos perlitiskt stål. Det görs
genom att antingen ändra avståndet mellan lamellerna genom värmebehandling
(R350HT), genom tillsättning av legeringsämnen eller genom att öka andelen
kol[63].

Tabell 5.2: Hårdheten i enheten Brinell hos R260 (enligt SS-EN 1411:2019)[54]
och R350HT (enligt EN 13674 - 2 2006), samt den lägsta brottsegheten stålen
måste ha (enligt SS-EN 13674-1:2003)[62].

Stål grad R260 R350HT
Hårdhet 260 - 300 [HBW] 350 - 390 [HB]

Brottseghet [MPa m1/2] Min 26 Min 30

Bainitiska stål

Under de senaste åren förekommer även bainitiskt stål i rälerna. Genom att ad-
dera rätt legeringsämne samt rätt värmebehandling kan bainitiska stål få en högre
hårdhet än de perlitiska stålen[63]. Två nya bainitiska stål som studeras i denna
rapport är RB370 och RB390. Båda stålen innehåller en låg kolhalt i kombination
med mangan, krom, molybden och vanadin. Dessutom kräver de minimal värme-
behandling. Det som skiljer dem åt är tillsatsen av nickel i RB390.
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Tabell 5.3: Hårdheten samt brottsegheten för de bainitiska stålen RB370 och
RB390[64]

Stål grad RB370 RB390
Hårdhet [HBW] 371-378 390-398

Brottseghet [MPa m1/2] 51,9-54,5 90,5-92,1

En studie från ett univesitet i Polen har jämfört de två baintiska stålen (RB370 och
RB390) med de två perlitiska stålen (R260 och R350HT). I studien visade det sig
att de bainitiska stålen har förbättrade mekaniska egenskaper, som kan ses i tabell
5.3, jämfört med de traditionella perlitiska stålen, se tabell 5.2 [64]. De nämner
även att RB370 stålet används som material i räler i Plant of ArcelorMittal Poland
SA vid start och slut bana, sedan 2004 och har ännu inte havererat eller behövts
repareras.

5.1.1 Standarder och krav för stål till räler
Gaturäler

Enligt den tidigare nämnda SS-EN 1411:2019 standarden konstrueras gaturälerna
av perlitiskt stål. De ska ha en linjärmassa som är minst 42 kgm−1 och hård-
het som varierar mellan 200-390 HBW (Hardness Brinell Wolfram) beroende på
stålet[54]. HBW är en enhet för hårdhet vid Brinell hårdhetsmätning. Mätningen
genomförs genom att en wolframkarbidskula trycks in med en känd kraft i ytan
på stålprovet och intryckets dimensioner tillsammans med tryckkraften avgör hur
hårt provet är. Ju högre HBW, desto hårdare är provet [65]. I denna standard an-
vändes en wolframkarbidkula med en diameter som är 2,5 mm, en kraft som är
1839 kN och kulan trycks in i provet i 15 s. Andra hårdhetsmätningar får användas
(till exempel Vickers- eller Rockwellhårdhetsmätningar) men vid konflikt mel-
lan värden gäller HBW värden. Hårdhetskravet beror på vilket stål som används.
Dessutom ska hårdheten hos stål R290GHT och R340GHT mätas i tvärsnittet ut-
över hårdhetsmätningen som utförs på ytan hos rälen som kommer i kontakt med
hjulen och beroende på var mätningen utförs finns olika krav.
Den kemiska sammansättningen som mäts hos smältan ska mätas för varje smält-
ningssats, och den kemiska sammansättning som mäts ska mätas när prover från
en sats får sina mekaniska egenskaper uppmätta. För mätning av dragegenskaper
ska en provbit från en specificerad del av rälen (en bit in på gauge corner-kanten)
användas. Den ska ha följande geometrier: en diameter som är 10 mm, en tvärsnitt-
sarea som är 78,5 mm2, en mätningslängd som är 50 mm och en total testlängd
som är 55 mm. Det är viktigt att kontrollera halten väte i stålet då en för hög väte-
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halt kan orsaka sprickor [66]. Vätehalten kan kontrolleras genom att till exempel
låta stålet kylas ner långsamt.

Vignolräl

Enligt standarden SS-EN 13674-1:2011+A1:2017[55] för vignolräler ställs olika
krav på stålen på liknande sätt som för gaturäler, där bland annat kemisk samman-
sättning, hårdhet, och brottseghet specificeras. Mikrostrukturer ska även undersö-
kas vid en förstoring ×500 en bit in på rälernas gauge corner för stålen R260Mn,
R320Cr samt de värmebehandlade stålen. Mikrostrukturen ska vara helt perlitiskt
för stålen R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT och R400HT. Ingen
martensit, bainit eller korngärnscementit ska finnas. För R260Mn får korngräns-
ferrit finnas.

5.2 Ståltillverkning idag
I Sverige finns det två olika sätt att tillverka stål. De två viktigaste råvarorna vid
tillverkningen är skrot och järnmalm. Beroende på vilken av de två råvarorna som
används skiljer sig processerna för ståltillverkning åt [67].

Skrotbaserad ståltillverkning baseras på smältning av stålskrot. Vid tillverkning-
en används främst ljusbågsugnar vilket kräver el-energi. Med skrot som råvara är
den specifika energianvändningen i kWh per ton producerat stål en femtedel av
energianvändningen vid malmbaserad ståltillverkning. Skrotbaserad ståltillverk-
ning utgör en tredjedel av den svenska råstålsproduktionen [67].

Malmbaserad ståltillverkning kräver råjärn[67]. Malm är ett mineral eller en bergart
som innehåller stora mängder av en eller flera metaller och därför är lönsam att
bryta [68]. Järnmalm avser därmed mineraler eller sten som innehåller stora mäng-
der järn [69]. För framställning av järn behöver järnet separeras från stenen. För
råjärn reduceras järnmalmen till järn genom att avlägsna syre från malmen med
hjälp av koks i en masugn. Det sker genom att koks tar bort syre från metallox-
ider som är en förening av metall och syre. Koks är ett bränsle som tillverkas ur
stenkol. Råjärnet från masugnen innehåller utöver järn även 4-5 procent kol och
mindre halter av andra ämnen. Råjärnet går sedan vidare till stålverket i flytande
form. [67].
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De malmbaserade stålverken står för två tredjedelar av den svenska råstålspro-
duktionen. Vid malmbaserad ståltillverkning reduceras kolhalten i råjärnet genom
färskning med syrgas i en LD-konverter [67]. LD-konvertern består av ett kärl och
en lans som omvandlar råjärn till råstål (färskning) [70]. Energin för den tempe-
raturhöjning som processen kräver fås från färskningsreaktionerna C till CO2 och
Si till SiO2. I LD-konvertern tillsätts sedan stålskrot motsvarande 20 procent av
innehållet i konvertern för att kyla processen. Från reaktionsprodukterna och till-
satta slaggbildare bildas slagg som till exempel bränd kalk [67].

Slagg är en biprodukt av ämnen i ståltillverkningsprocessen. Slagg är lättare än
järn vilket gör att slaggen flyter på den smälta metallen och lätt kan tas bort
[71]. Slaggen har också viktiga funktioner i tillverkningsprocessen. Slagg har till
uppgift att sänka svavelhalten i stålet och ge stålet önskade egenskaper. Slaggens
sammansättning, funktion och mängd beror på vilka råvaror som använts, vilken
process och vilken typ av järn eller stål som tillverkas. Slagg skyddar också det
eldfasta teglet i LD-konvertern. I skrotbaserad ståltillverkning används slagg som
ett isolerande skikt på stålsmältan i smältugnen för att skydda smältan från kontakt
med luft och hindra energiförluster [67].
Runt 60 procent av stålproduktionen i Sverige utgörs av legerade stål [67]. En
legering är en sammansättning eller förening av två eller flera metaller eller en
metall och en icke-metall [70]. Stål i sig är en legering av järn med kol som hu-
vudlegeringsämne. För att stålet ska vara formbart får kolhalten inte överstiga två
procent. I tillverkningsprocessen tillsätts olika legeringsämnen för att ge stålet
önskade egenskaper. Exempel på legerade stål är rostfritt stål, snabbstål och verk-
tygsstål [67].

Det smälta stålet gjuts och låts stelna. Därefter kan stålet bearbetas med olika me-
toder som valsning, smidning och dragning. Efter detta kan stålet behandlas med
olika värme- eller mekaniska efterbehandlingar. Genom värmebehandlingar kan
stålets egenskaper förändras. Ett exempel är härdning som görs för att göra stålet
hårdare och sker genom att stålet hettas upp och sedan kyls. Andra exempel är
anlöpning, glödgning, kylning och svalning. Några mekaniska efterbehandlingar
är galvanisering, slipning och polering [67].

5.2.1 Ståltillverknignens miljöpåverkan
Ståltillverkning gör att miljön påverkas men stål har också många miljöfördelar.
[72] Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras [73].
Med höghållfasta stål kan konstruktioner göras lättare, detta medför att exempel-
vis lägre fordonsvikter är möjliga vilket bidrar till mindre utsläpp av fordonen
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[74]. Mindre materialmängder leder också till mindre resursuttag, färre transpor-
ter samt mindre utsläpp och mindre energianvändning [52].

Utsläpp av kväveoxider uppkommer huvudsakligen i koksverk, ljusbågsugnar,
värmnings- och värmebehandlingsugnar samt vid transporter [72]. De höga tem-
peraturerna som krävs vid ståltillverkning gör att uppkomsten av kväveoxider är
svår att undvika eftersom kväve finns i luften. Men sedan år 1992 har utsläppen av
kväveoxider minskat med ungefär 40 procent. Ytterligare minskningar är möjliga
genom att vid värmnings- och värmebehandlingsugnar övergå från olja till natur-
gas [72].

Utsläpp av svaveldioxid (SO2) uppkommer vid förbränningen av olja i värmnings-
ugnar och kokstillverkning. Svaveldioxid är en hostretande gas. I atmosfären re-
agerar svaveldioxid och bildar svavelsyra som bidrar till försurning av mark och
vatten [75]. Sedan år 1992 har utsläppen av svaveldioxid per ton producerat råstål
minskat med ungefär 60 procent. De reducerade utsläppen beror på att olja med
lägre svavelhalter används och övergången från olja till gas. Minskningen av ut-
släppen beror även på övergången till järnmalmspellets när sinterverken lades ner
samt en förbättrad rening av gasen från koksugnarna [72].

Vid koksverken, masugnarna och stålverken bildas stoft. Filter samlar upp över
99 procent av stoftpartiklarna som följer med ugnsgaserna. Stoftets metallinne-
håll som zink, nickel och krom omhändertas och blir en värdefull restprodukt.
Stoftutsläppen inom stålindustrin anses inte vara något stort miljöproblem idag
men rengöring och hantering av stoftet är energikrävande och kostsam [72].

Utsläpp av kolväten uppkommer från användning av lösningsmedel, målning och
rengöring. Utsläpp av kolväten kommer även från ugnar som smälter skrot [72].
Kolväten i luften medverkar till uppkomsten av marknära ozon [76].

Stålverkens största utsläpp till luften är koldioxid. Koldioxidutsläppen kommer
främst från järnmalmsreduktionen i masugnarna. Utsläpp kommer även från an-
vändning av fossil energi i värmnings- och värmebehandlingsugnar. Hälften av
stålindustrins totala energianvändning utgörs av kol som reduktionsmedel. Kolet
står för ungefär 90 procent av stålindustrins totala koldioxidutsläpp [72].

Stålindustrin står för sju procent av världens koldioxidutsläpp [77]. Det motsvarar
över två miljarder ton koldioxid per år [78]. I Sverige är stålindustrin den industri
som släpper ut mest koldioxid. Exempelvis står LKAB och SSAB för 13 procent
av de direkta koldioxidutsläppen i landet [77]. SSAB är ett stålföretag och gruv-
driftskoncernen LKAB tillverkar och levererar förädlade järnmalmsprodukter för
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järntillverkning [79] [80]. Den största delen av utsläppen kommer från pelletise-
ring av malm samt förbränning av kol i masugnar [77]. När världens befolkning
ökar och fler människor flyttar från landsbygden till stadsområden blir koldioxid-
utsläppen från stålindustrin ett stort problem [78].

SSABs malmbaserade stålverk släpper ut 2 ton koldioxid per ton färdig plåt och
deras skrotbaserade anläggningar släpper ut 0,3 ton koldioxid per ton färdig plåt.
Beräkningarna av mängden utsläpp inkluderar inte utsläpp relaterade till energi-
användning från elektricitet [81].

5.3 Framtida ståltillverkning
Ett av de svenska klimatmålen är att innan 2045 nå nollutsläpp [77]. SSAB, LKAB
och Vattenfall har därför påbörjat ett projekt för att lösa problemet med de stora
utsläppen av koldioxid inom stålindustrin. Lösningen består av en vätgasbaserad
järnproduktion [82]. En fossilfri process utan användning av kol kallad direkt-
reduktion, skulle istället kunna användas för att skilja syre från järn [82]. Med
järnmalmspellets framställt utan fossilt bränsle, vätgas från klimatsmarta källor
och direktreduktion där vätgas ersätter kol är en koldioxidfri produktion av stål
möjlig [77] [83]. Slutprodukten blir då järn och vatten [82].

Figur 5.3: Mycket förenklad schematisk bild av traditionell reduktion av syre från
järn i masugn där biprodukten blir koldioxid, respektive mycket förenklad sche-
matisk bild av direktreduktion med vätgas där biprodukten består av vatten.

Den vätgasbaserade järnproduktionen är idén bakom utvecklingsbolaget HYBRIT
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”Hydrogen Breaktrough Ironmaking Technology” som bildats av SSAB, LKAB
och Vattenfall [77]. Målet är att ha en färdig lösning för fossilfritt stål år 2035.
[83] Skulle projektet lyckas kan koldioxidutsläppen minska med många miljoner
ton. I Sverige skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 10 procent. [82].

Vätgasen som ska ersätta kol och koks i masugnarna tillverkas genom elektrolys
av vatten [84]. Denna process splittrar vattenmolekylen H2O till syre O2 och vät-
gas H2 [85]. För elektrolysen krävs stora mängder elektricitet, ungefär 15 TWh
per år för en järnproduktion liknande dagens. Detta motsvarar tio procent av Sve-
riges totala behov av elektricitet. Att använda fossilfria energikällor vid vätgas-
framställningen är därför viktiga för att inte bidra till ytterligare koldioxidutsläpp.
[84].

5.4 Materialval i över- och undergrunden
Makadam är ett slags bergskross där krossbitarnas intervall ligger mellan en nedre
och en övre gräns. Det gör bland annat att dräneringsegenskaperna blir bättre då
inga ‘för små’ partiklar finns som kan stoppa vattenflödet [86]. Makadamballast
för järnväg finns i två olika klasser, klass I och klass II. De här klasserna är ba-
serade på ballastpartiklarnas storleksintervall. Klass I har storlekarna 32-64 mm
och klass II har storlekarna 16-32 mm [87]. Ballasten måste vara frostbeständig
och makadampartiklarna får därför inte absorbera för mycket vatten. Makadam
klass I får maximalt absorbera 1,0 procent vatten och makadam klass II får max
absorbera 1,5 procent vatten [88].

Asfalt består mestadels av stenkross men innehåller också bitumen. Ofta tillsätts
också olika vidhäftningsmedel för att förbättra asfaltens hållfasthet. Bitumen är
en produkt som framställs vid raffineringen av råolja [89]. Syftet med att använda
bitumen är att de ska agera som ett bindemedel för att binda samman stenkrossen
[90]. Det är bitumen som ger asfalten dess svarta färg. Vilken typ av stenkross eller
vilken slags bindemedel som används anpassas efter de krav som finns beroende
på hur asfalten ska användas [91].
Asfaltsgrus används ofta som bärlager för olika konstruktioner då det har en god
stabilitet. Det är en sorts asfalt som består av mycket sten och lite bindemedel
[92](SveviaAG).

Gjutasfalt består liksom vanlig asfalt också av stenkross och bitumen, men för
gjutasfalten består stenkrossen av sand, filler (stenmaterial med partikeldiameter
under 0,063 mm) och ibland även finmakadam. Dessutom så används bitumen
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med tillsatta polymerer. Gjutasfalt är vid utläggningen en trögflytande och lätt
formbar massa som efter att den har lagts ut stelnar [93]. Efter tillverkningen hålls
massan uppvärmd och fraktas under omrörning i speciella transportkokare fram
tills att den ska läggas. Gjutasfaltens exakta sammansättning anpassas efter vilka
krav den kommer utsättas för vid bruk. Generellt sätt är gjutasfalt ett vattentätt
och slitstarkt material [94].

Betong består mestadels av bergkross i form av sten, sand eller grus. Utöver det
består det av ca 14 procent cement och 6 procent vatten [95]. Cement är ett grått
pulver som består av bergarterna kalksten och märgelsten. De mals ner till ett fint
pulver och värms för att bilda klinker. Klinkern mals sedan ner igen och blandas
med lite sand och gips [96]. Olika tillsatsmedel kan också ingå och ibland tillsätts
även slagg eller andra restprodukter från industrin [95].

Faktorer som hållfasthetsklasser, kornstorlek och konsistens av betongen anpassas
beroende på hur betongen ska användas [97]. Det finns också olika cementtyper
som fås genom olika malningsprocesser och tillsatsmedel [96]. Hållfasthetsklas-
sen visar hur mycket en cylinder/kub av betongen klarar vid tryckprov [98]. Enligt
göteborgsstads tekniska handbok för spårvägskonstruktion ska betong med håll-
fasthetsklassen C35/45 användas ihop med anläggningscement. När betongen ska
användas i spårväg kan den förstärkas med stålfibrer. Dessa gör bland annat att
spricktillväxten minimeras och förbättrar hållfastheten [99].
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Kapitel 6

Underhåll

En avgörande faktor som påverkar hållbarheten av spåret är underhållet, där sli-
tage spelar en stor roll. I detta avsnitt redogörs det för olika typer av slitage, hur
slitage uppstår, slitage enligt olika modeller då begreppet är brett, standarder för
slitage, samt underhållsåtgärder. Mekaniskt slitage är det som främst leder till un-
derhållsåtgärder vilka har stor miljöpåverkan på lång sikt med avseende på hur de
sköts.

6.1 Slitage
Olika typer av slitage

Då stål är ett elastiskt material och rälerna samt hjulen är gjorda i stål, innebär
det att en så kallad kontaktyta bildas[100]. För att analysera kontaktförhållandet
mellan hjulet och rälen kan Hertz kontaktteori tillämpas. Kontaktytan som bildas
är 1−2cm2 stor. Då man tar hänsyn till de båda kropparnas deformation fås enligt
Hertz att kontaktytan blir elliptisk.

Om hjulen glider mot kontaktytan uppstår krypkrafter. Här är krypkrafterna det
samma som friktionskraften. Kryp "u"är benämningen på glidning för spårsam-
manhang. Den rörelse som blir en konsekvens av glidningen delas in i kompo-
nenterna tvärriktning η , färdriktningen ξ och rotation kring en axel vinkelrät mot
kontaktytan även kallat spinn Φ.

uη = vη/v (6.1)

uξ = vξ/v (6.2)
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Φ = ω/v (6.3)

utot =
√

u2
ξ
+u2

η (6.4)

För ekvation 6.1 beräknas krypet i tvärriktningen uη där vη är kryphastigheten i
tvärriktningen, v är färdhastigheten. I ekvation 6.2 är uξ krypet i färdriktningen
och vξ är kryphastigheten i färdriktningen. ω är spinnets rotationshastighet i ek-
vation 6.3. I ekvation 6.4 fås det totala krypet utot .

Eftersom spårvagnshjulen rullar på rälen blir tryckspänningar framför kontaktytan
och dragspänningar bakom kontaktytan en konsekvens. När v är >0,010 antas full
friktion vilket innebär att vi kan anta ekvation 6.5 för att bestämma friktionskraf-
ten Fv.

Fv = N ∗µ (6.5)

Vidare fås även en skjuvspänning τ på hjulet och rälsen. Det är nämligen så att
framför kontaktytan kommer en vidhäftningszon (adhesionszon) att uppstå, och
bakom den en glidzon att bildas. För enbart glidzon är krypkrafterna som störst
och för vidhäftningszonen tvärtom dvs inga krypkrafter[101].

Figur 6.1: Fördelningen av skjuvspänningen τ i kontaktytan.

Då krypkrafterna (det vill säga friktionen) är som störst vid full glidzon och på
så vis blir det så kallade adhesiva slitaget helt beroende av glidning. Ytan på till
exempel en räls är inte helt homogen utan har ojämnheter, där topparna på den
ojämna ytan kallas för asperiteter. När då spårvagnshjulet kommer i kontakt med
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rälsen är det asperiteterna som i första hand kommer i kontakt, vilket leder till
spänningskoncentrationer kring dessa punkter och att plastisk deformation kan
uppstå. Det adhesiva slitaget uppkommer vid lokal glidning av de asperiteter som
bildar mikrosvetsarpå grund av interatomiska krafter. Antingen skjuvas dessa eller
bryts och material förs då över från den ena ytan till den andra. Adhesivt slitage
har även visat sig öka särskilt mycket nära ett materials sträckgräns. Vidare på-
verkas vidhäftningen av hur lika gitterstrukturer materialen har, om de är lika sker
sammansvetsning av ytorna enklare[102]. Adhesivt slitage kan delvis förebyggas
genom smörjning[103].

Figur 6.2: Bilden visar hur adhesivt slitage kan fortgå.

Så kallat abrasivt slitage förekommer då en hårdare yta glider mot en mjukare så
att den mjukare nöts och får en massförlust. Det finns två typer av abrasivt slitage;
tvåkropps- samt trekroppsabrasion. Ett exempel på tvåkroppsabrasion är när en
hård, ojämn yta skrapas mot en mjukare. Trekroppsabrasion är när till exempel en
hård partikel återfinns mellan två ytor som glider relativt varandra. Ett exempel
på detta för spår är sandning av spåren. Detta görs ofta vid lövhalka för att öka
vidhäftningen, gruset kan emellertid vara mycket hårt vilket på lång sikt leder till
att spår och hjul slits abrasivt. Generellt innebär högre friktion mellan ytor även
mer slitage[101].

Figur 6.3: De två olika typerna av abrasion.
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Slitagemodeller

För att kunna diskutera och analysera slitage är det mycket viktigt att definiera
vad som specifikt menas med begreppet, eftersom många faktorer kan beaktas
och därav finns många modeller som beskriver fenomenet. Generellt pratar man
om två olika typer av slitagemodeller, nämligen mekaniska eller statistiska. För
den typ av data som analyseras i detta projekt blir det dem mekaniska modellerna
som är relevanta. Målet är att med en specifik modell kunna komma fram till en
slutsats av en spårväg som kräver så lite underhåll som möjligt. Anledningen till
att olika typer av slitage analyseras är för att kunna förutspå eventuellt haveri av
spårvägen och därefter anpassa en så bra underhålls strategi som möjligt[104].

Slitage förekommer främst i områden med liten kurvradie, där handlar det om
nötning. Såklart förekommer även slitage på raksträckor men då är det istället
utmattning som är den främsta slitagefaktorn. Rullningskontaktutmattningsbrott
(rolling contact fatigue RCF), som ofta sker hos räler, beror inte på metallurgiska
defekter, tillverkningsfel eller fel vid drift. De börjar i svaga punkter hos räler el-
ler vid utmattningssprickor på eller i rälen[105] (sker ofta som till exempel gauge
corner spricka och kan vara katastrofal). Det som mest påverkar slitage i form
av nötning och utmattning är den belastning som spårvägen utsätts för när ett tåg
passerar. Vidare bidrar följande faktorer till slitaget: spårvagnens fart, hur ofta
spårvagnen trafikerar spåret, spårvägens ålder, axiellbelastning, typ av trafik (till
exempel om bilar ska kunna trafikera spåren), friktion mellan hjulen och spåren
[106].

Figur 6.4: Hur nötnings- och utmattningsmekanismer påverkas av rälsens kurvra-
die.
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Mekaniska modeller är baserade på teorier samt tester av mekaniska egenskaper
hos spårets olika komponenter. Vidare behandlas bland annat beräkningar av de
krafter och spänningar som verkar på spåret[104].
Det finns olika mekaniska modeller som har olika parametrar för bland annat kli-
mat eller till exempel spårgeometri. En modell mäter spårvägs kvalité enligt 6.6.
Den visar att när spårvägens yta blir allt mer ojämn ger detta upphov till dyna-
miska krafter/spänningskoncentrationer när spårvagnen passerar. Detta leder så
småningom till deformation av spårets geometri vilket gör att skillnaden i de kraf-
ter som verkar på spåret blir större och leder till slitage eller haveri.

Q = Q0 ∗ e−b∗t (6.6)

Q0 är det initiala kvalitetsindexet, Q är kvalitetsidexet, b är en konstant. En annan
mekanisk modell beskriver istället spårviddsdeformationen "y"enligt ekvation 6.7.

y = γ(1− eα∗x)+β ∗ x (6.7)

Där y är spårviddsdeformationen, x är antalet cykler/körningar som spåret utsätts
för och α är den vertikala accelerationen som krävs för att glidning ska initieras.
β är en koefficient som är proportionell till trycket från sliprarna samt till top-
paccelerationen som beror av ballast materialets egenskaper. γ är en konstant som
beror av hur ballastmaterialet är packat initialt alltså när spåret är nylagt. Den här
modellen visar att de faktorer som främst leder till slitage är omfattningen av tra-
fiken på spåret, tiden, fuktigheten och spårskicket[106].

Statistiska modeller baseras på observationer som gjorts med avseende på spår-
vägens prestanda. Parametrar som påverkar prestandan är trafik, spårkomponen-
ter eller olika underhållsparametrar. Tanken är att man med hjälp av en statistisk
modell ska kunna simulera tänkbara scenarion för att utvärdera slitage av spårvä-
gen. Ett exempel är stokastiska modeller som baseras på statistiska teorier där ett
exempel är den så kallade badkarskurvan.

Figur 6.5: Badkarskurvan.
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Sannolikheten att spårvagnsrälsen ska haverera, alltså risken eller graden av risk,
kan beskrivas med hjälp av den så kallade badkarskurvan där spårvägenslivslängd
återfinns på x-axeln. Denna kurva kan enligt figur6.5. delas in i tre stadier. I det
första stadiet är faktorerna som kan leda till plötsliga haverier till exempel dålig
kvalitetskontroll eller fel i produktionen, vilket leder till större defekter i materia-
let. På så vis fås en högre risk för haverier i början av ett objekts livslängd eftersom
dessa defekter och fel upptäcks här. I stadie II är sannolikheten för haveri i stort
sätt konstant och anses vara den brukningsbara tiden av föremålet. Här är det en-
dast slumpmässiga fel/haverier som kan uppstå. I tredje stadiet är det slitaget på
spårvägen som påverkar huruvida den havererar. Här blir materialparametrar vik-
tiga då slitaget innefattas av eventuell åldring, utmattning, korrosion, kryp, slitage
på grund av friktion/nötning samt dåligt underhåll av spårvägen[104]. Generellt
håller en spårväg från 50 till 100 år[107].

Slitage i form av nötning gör även att partiklar sprids i spårets omgivning och
närliggande natur. Från spårvagnar har man kunnat mäta högre kopparhalter i spå-
rets omedelbara omgivning samt bland annat arsenik från rostande räler. Mindre
partiklar är ofta ett resultat av förbränning medan stora partiklar kan kopplas till
friktion. Dammet från slitage kan även ha farliga hälsoeffekter och inandning av
farliga partiklar är idag samhällets största hälsoproblem kopplat till miljöförstö-
ring. I tunnelmiljöer finns extra höga halter av de hälsofarliga ämnena som bland
annat kommer från slitaget. I till exempel spårvägstunneln i Göteborg vid Lise-
bergsstaionen är det halten av järn som dominerar och vidare Cu, Ca, Mn samt Zn
[108].

Slitage av olika räler

Olika typer av räler som vignol och gaturäler slits på olika sätt. Sådant som kan
skilja rälerna åt är bland annat tillåten hastighet på rälsen och olika tillåtna kurvra-
dier. För en vignolräl sker det mesta slitaget på farkant och farbana, se figur6.6 för
begreppen. Så kallat sinusslitage kan uppkomma på sträckor där spårvagnen har
en hög hastighet och där till exempel ojämnheter i rälen leder till att samverkan
mellan hjulen och rälsen fungerar dåligt. En gaturäl slits kraftigast i flänsrännan
och farkanten vilket särskilt fås i kurvor med liten kurvradie. Vidare är det flän-
sarna på spårvagnshjulen som främst ger upphov till det ovannämnda slitaget.
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Figur 6.6: Farkant och farbana för vignolräl samt flänsränna för gaturäl.

Sinusslitage förekommer främst på raksträckor och är en konsekvens av att spår-
vagnen inte åker helt rakt där på grund av den så kallade sinusgången. Sinusgång
uppkommer genom att ett av hjulparen på spårvagnen får en störning i sidled
gentemot spårets mitt, då blir rullradien för det ena hjulet större än det andra.
Axeln som binder hjulparet är stel vilket göt att båda hjulen antas ha samma ro-
tationshastighet. Hjulet med den större rullradien kommer därför att vilja rulla en
längre sträcka. Således snedställs hjulparet och rullar in mot spårmitten. Därmed
får nu det andra hjulet en större rullradie och rörelsen återupprepas. Detta kan
pågå tills det att rörelsen dämpas eller spårvagnen stannar. Hjulparets rörelse i räl-
sen påminner om en sinuskurva och därav namnet sinusgång. På rälsen kan det
då noteras att farkanten är betydligt mer sliten på vissa ställen än på andra och
sammanslaget bildar detta ett sorts vågmönster.

När slitaget går över de tillåtna värdena måste ett rälbyte göras eller en så kal-
lad påläggsvetsning[109]. Idag ersätts en räl när mer än 10 procent av rälhuvudet
slits ner (för järnväg)[110].

Standarder och krav för gaturäler

Det finns specifikationer för hur mycket de verkliga dimensionerna hos de tillver-
kade rälerna får avvika från rälens profil. Men det som är viktigtast för material-
valet och dess tillverkning samt ytbehandling är krav på ytans defekter (gäller inte
markeringar som gör för att kunna identifiera individuella räler). Generellt gäller
det att djupet hos defekterna på ytan som kommer i kontakt med hjulen inte får
vara mer än 2 mm, för övriga ytor gäller ett djup som är 4 mm eller mindre. Det får
inte heller vara så frekventa defekter att bärytans förmåga påverkas. Utskjutande
del på bärytan och undersidan av rälen (som bär på rälen) ska tas bort och ytan
ska vara slät. Resterande yta hos rälen får ha utskjutande del som är 1,5 mm eller
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mindre, alltså den utskjutande delen som är större ska ändras så de slutligen blir
1,5 mm eller mindre. För ingående brister finns mer specifika krav.

Hos foten och midjan av tågrälen gäller följande:

• Vid värmt tillstånd: rispor, repor, och andra defekter som är longitudinella
till rälens längdriktning får inte vara djupare än 1 mm. Transversella defek-
ter får inte vara djupare än 0,5 mm och om de är större än så men mindre än
1 mm får de ändras till ett djup som är maximalt 0,5 mm. Det är alltså inte
godtagbart att ha transversella ytskador som är djupare än 1 mm.

• Vid flagning, flisning och sömmar tillåts ett djup som är 1 mm och har en
ytarea som är 4 mm (transversell) × 30 mm (longitudinell).

• Överlappning får inte ske vid övergångar mellan midjan och foten hos rälen.
Vid övriga delar hos rälen får överlappningar inte vara djupare än 0,5 mm
men får sträcka sig över hela rälen.

Vid kallt tillstånd gäller följande för djupet hos brister i rälens yta hos midjan och
foten:

• Vid foten, longitudinellt: maximalt 0,3 mm, korrigeringar tillåts mellan 0,3
mm och 0,5 mm, korrigering tillåts inte vid djup som överstiger 0,5 mm.

• Vid foten, transversellt: maximalt 0,3 mm på undersidan av foten, maximalt
0,5 mm på översidan av foten.

• Vid midjan: transversellt maximum är 0,3 mm och longitudinellt maximum
är 0,5 m.

För ingående brister hos bärytan gäller följande:

• Defekter får inte vara djupare än 0,35 mm.

• Longitudinella brister får vara maximalt 2 mm breda och transversella bris-
ter får inte ha en area som överstiger 10 mm × 2 mm.

• Det får inte finnas mer än 2 brister per 10 m rällängd av vilket bara en får
vara på kanten av rälens huvud (gauge corner). defekter som ske periodiskt
anses vara en brist och bara en sådan brist får finnas (ej på gauge corner).

Högre frekvenser av brister får avgöras med köparen, men brister får inte vara
djupare än 0,35 mm. Utöver detta krävs att skador hos ytans mikrostruktur som
resulterar i martensit eller vitfas ska antingen lagas eller inte godkännas. Vid lag-
ning ska lämplig hårdhetsmätning utföras, hårdheten får inte vara mer än 50 HBW
hårdare än det omgivande materialet.
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Standarder och krav för vignolräler

Kraven på ytan av rälerna beskrivs även i denna standard. För ytdefekter som ska-
pats vid uppvärmda tillstånd gäller att djupet hos defekterna inte får överstiga 0,35
mm för rälhuvudets yta som kommer i kontakt med hjulen och 0,5 mm för resten
av rälen. Defekter som skapats i kallt tillstånd (longitudinella eller transversella
rispor) får inte ha avbrottsdjup som överstiger 0,3 mm för rälhuvudets yta som
kommer i kontakt med hjulen samt undersidan av rälfoten och 0,5 mm för resten
av rälen. Det får inte finnas mer än tre ytdefekter inom en tio-meterslängd av räler
och bara en av dessa tre får dresseras. Dresserade ytdefekters djup får inte över-
stiga 0,35 mm för rälhuvudets yta som kommer i kontakt med hjulen och 0,5 mm
för resten av rälen. Tecken på ytmikrostruktursskador som resulterar i martensit
eller vitfas hos rälen ska dresseras om det går, annars godkänns inte rälen.

6.2 Drift
Underhållet av en spårväg kräver ett visst antal olika maskiner. I Göteborg används
rälslipar, snöplogar, gräsklippare och spårrengöringsmaskiner. Slipning görs i Gö-
teborg med ett särskilt slipfordon. Detta görs i Stockholm vanligtvis en gång per
år. Spårvägen utsätts för stora krafter när ett tåg passerar vilket ger upphov till de-
formation och ojämnheter i spåret. Ojämnheterna kan ge upphov till bland annat
vibrationer som leder till slitage. För att reducera ojämnheterna i rälsen slipas den
[111].

För att förebygga lövhalka används i Göteborg en särskild spårstädningsmaskin
kallad ”Borst-erik”. Löven påverkar bland annat spårvagnen så att dess broms-
sträcka eventuellt kan fördubblas. Rälsen blir hal eftersom när löven pressas mot
spårvägen av hjulen frigörs så kallade äggviteämnen. För en genomsnittlig spår-
vagn som kör i 30 km/tim blir en vanlig bromssträckan ca 13 meter, den kan sedan
fördubblas på grund av löven. Ett sätt att förebygga lövhalkan är sandning som
ökar friktionen mellan hjulen och spåren. För perioder med särskilt mycket hal-
ka behövs det ibland sandas både när spårvagnen startar och vid inbromsningen.
Helst är det bäst att undvika sandning då det nöter på rälsen[112].
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Kapitel 7

Ytbehandlingar

I det här kapitlet tas olika ytbehandlingar för rälstål upp, några av de som nämns
används för att behandla räler idag, medan andra är kommande ytbehandlingar
för räler. En ytbehandling ändrar ytan på själva materialet och i detta fall ska
ytbehandlingen ge ökad ythårdhet och livslängd.

7.1 Vad används idag?
Idag brukar olika ytbehandlingar användas för att minimera slitage på rälerna.
Smörjning används för att minska friktionen mellan hjul och räls, vilket även med-
för att buller och vibrationer minskas. Härdat rälhuvud samt påsvetsning är andra
ytbehandlingar som används idag för att minimera slitaget.

7.1.1 Head hardened
Idag är det vanligt att använda räler som har härdats på rälens huvud (eng. head hardened),
vilket innebär att hårdheten minskar med avståndet från ytan av rälen.

Generellt härdas ytan genom att värma huvudet tills den når den icke magnetiska
temperaturen (där den slutar vara magnetisk, ca 770◦C för stål). Sedan snabbkyls
stålet för att bibehålla mikrostrukturen[113]. Nuvarande brukar härdade räler ef-
terbehandlas med värmebehandling för att minimera sprödheten[114].
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Figur 7.1: Tvärsnitt, härdat rälhuvud, där det mörkgråa området har en finare
struktur än det ljus gråa området.

7.1.2 Påsvetsning
Påsvetsning är en ytbeläggningsmetod som innebär att metalliska ytskikt byggs
på ett metalliskt substrat (materialet som beläggs) med hjälp av svetsning. Den-
na metod ger vanligtvis tjocka skikt, 3-10 mm. Det finns flera olika tekniker för
svetsningen, där en av dem är laserpåsvetsning. Värmekällan för metoden är av
laserljus, där tilläggsmaterialet (det material som ska svetsas på), smälts fast på
substratet i form av tråd och pulver. Tilläggsmaterialet kan antingen tillföras fö-
re eller under laserprocessen[115]. I figur 7.2 visas en schematisk bild av laser-
påsvetsning.
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Figur 7.2: Schematisk bild som visar påsvetsning med laser.

På grund av den snabba avkylningen ger denna svetsmetod mycket god skiktkvali-
té som är tunna och porfria. Laserpåsvetsning är vanligt att använda för att reparera
och minska underhåll för spårvägs räler. En studie från Nottinghams universitet
har valt att studera följande legeringar som tilläggsmaterial: Nickellegering, Steli-
te 6 (koboltbaserad legering), Maraging stål (lågkolhaltig järn-nickellegering) och
Hadfield stål (järnlegering). De har undersökt ifall dessa är potentiella kandidater
för påsvetsning för att minimera underhåll och reparationer. De valde att använda
R260 stålet som substratmaterial. Då de studerade ytornas beläggnings hårdhet
och mikrostruktur kom de fram till att de valda tilläggsmaterialen gav förbättrat
skydd till rälens huvud [116].

7.2 Nya möjligheter

7.2.1 Hölje i borstål
Anders Sundgren i uppgift av företaget Vinnova och i samarbete med Seco tools
och Järnvägscentrum vid Luleå tekniska universitet håller på och testa borstål som
en yta till räler. Produkten de håller på att utveckla kallas Rerail och den är avsedd
för järnvägar. Den här ska vara ett alternativ till att ersätta rälen när den har slitits
ner. Istället för att byta ut den helt skulle då borstålet kunna läggas på. Det skulle
då bara vara hälften så dyrt som att ersätta rälerna [110]. ReRail har genomgått
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tester på Luleå Tekniska universitet och har också provkörts på ett industrispår
hos LKAB [117].

ReRail är ett slags hölje som läggs ovanpå rälerna. Först slipas rälerna ner till en
passande form och sedan monteras ytlagret dit. De knäpps på plats på rälen ge-
nom att höljets ben är ca 2mm mindre än den korresponderande delen av rälbiten.
Höljet hålls då på plats med en kraft i sidled på ungefär 10 kN/m. Ett korros-
sionsskyddande lager kan läggas mellan rälen och höljet för ytterligare skydd.
Dessutom kan gränsen mellan rälen och höljet förseglas [118].

Slaghållfastheten för borstålet är 5 gånger så stor jämfört med vanligt rälstål. Det
är en stor fördel när rälen ska användas i kallare klimat eftersom hjulen kan frysa
så att hjulplattor bildas vilket resulterar i att rälen har större risk att slås sönder
[110]. Andra materialegenskaper för borstålet finns listade i tabell 7.1.

Tabell 7.1: Materialegenskaper för ReRail [119].
Material Borstål ReRail
Sträckgräns 1200 MPa
Brottgräns 1600 MPa
Slagseghet vid −20◦C 40 J/cm^2
Hårdhet (HB) 450-500
Kolmängd procent 0.2-0.25

Höljet tillverkas genom en kombination av valsning och induktionsvärmning följt
av kylning med vatten. Borstål är ett låglegerat stål med lågt kolinnehåll och det
härdas tills martensitbildning. Det får då en hög slagseghet samt en hög sträck-
gräns och brottgräns. I en analys av slitaget av borstål dras slutsatsen att borstålet
har en bra resistans mot slitage och att det skulle vara lämpligt för spår med en
hög nötningsgrad. Dessutom så skulle användandet av ReRail borstålshöljen sän-
ka underhållskostnaderna markant [118].

7.2.2 Laserhärdning
Ytomvandling på ett material kan ske genom härdning. Sätthärdning, induktions-
härdning och laserhärdning är olika metoder för att ythärda. Det blir allt mer van-
ligt att använda laserhärdning för att förbättra ythårdheten och nötningsbestän-
digheten hos metalliska material. Laserstrålen gör att ytan värms upp på mycket
kort tid och sker väldigt lokalt sådan att ytskiktet svalnar snabbt genom värme-
ledning i materialet. Det ger minimal värmepåverkan sådan att ingen efterbear-
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betning krävs[120]. När materialet värms upp med laser når det ungefär härd-
ningstemperaturen (även kallad austenitisering) släcks/svalnar ytskiktet genom
värmeledning in i materialet vilket medför att ingen efterföljande kylning behöver
appliceras[121]. I figur 7.3 visas en schematisk bild på laserhärdningsmetoden.

Figur 7.3: Laserhärdningsprocess.Bild tagen från: Tekniska ytor: Ytomvandling
ytbehandling[120]

Det finns olika typer av laser som används vid laserhärdning, där några är CO2-,
Nd-YAG- och HPDL. Koldioxidlaser (CO2) är den som används mest för ytbe-
handlingar och ger ljus med en våglängd inom det infraröda området (runt 10,6
µm)[120]. Neodymium dopad Yttrium Aluminum Granat laser (Nd-YAG-laser),
används mest vid skär och formning av stål. Lasern sänder ut ljus med en våglängd
nära 1 µm[122]. Vid användning av High Power Diode Laser (HPDL), kan sub-
stratet absorbera mer energi jämfört med de andra två på grund av diodens korta
våglängd[121]. Effekttätheten, alltså effektutveckling per volym, hos CO2-lasern
ligger inom intervallet 1 till 1000 kW/cm2. Den kan varieras med avståndet mel-
lan lins och substrat (materialet som ytbehandlas) som då ändrar på laserstrålens
diameter. Varken Nd-YAG- eller diodlaser kräver ett energiabsorberande skikt vid
användning. Dessa absorberar 40-50% vid en metallyta och därmed kan härdning
ske utan energiabsorberande skikt. Däremot behöver substratet ett energiabsorbe-
rande skikt, som sot eller manganfosfat, vid användning med CO-2-lasern. Dessa
skikt absorberar 65-80% av strålens energi och leds sedan in i substratet[121].

Några begränsningar med laserhärdning är härddjupet, då det maximalt anges till
2 mm. I gränsen mellan härdat och icke härdat material avtar hårdheten mycket
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snabbt, vilket eventuellt kan leda till inre spänningar hos materialet. Materialet
som laserhärdas bör ha samma ytjämnhet, då ojämna och grova ytor kan leda till
att topparna smälter lokalt på grund av dålig värmeavledning[120].

Laserhärdning med diodlaser är en relativt ny metod och kommer att undersökas
och studeras i denna rapport. De flesta metalliska material har hög reflektans och
därmed relfekteras den infallande laserstrålen från ytan. Reflektans beskriver hur
mycket ljus som reflekteras från ett material i relation till hur mycket ljus som
infaller i materialet. I figur 7.4 visas reflektion som en funktion av våglängden,
där det ses att HPDL som verkar på korta våglängder, ger högre absorption hos
metaller än CO2 och Nd-YGA-laser[123].

Figur 7.4: Reflektion som en funktion av våglängden.[123]

Underhåll och driftkostnad för HPDLs är lägre än för de andra lasertyperna. Där
CO2-och Nd-YAG-laser har en underhållsperiod på 1000 och 200 timmar, medan
HPDLs är underhållsfria, med andra ord behöver inte HPDLs något underhåll.
Kostnaden för 3 kW idag, varierar mellan e155 000 - 200 000 och jämfört med
de andra två är HPDLs mer kostnadseffektiv[123].

Laserhärdning är en metod som börjar användas mer och mer inom industrin. Det
sker även forskning kring att tillämpa metoden inom spårvägsindustrin. Ett stort
problem för spårvägar är slitage och utmattning i rälerna, därmed är det viktigt
att förbättra dessa egenskaper och förlänga livstiden hos materialet. En studie från
Istanbuls universitet har studerat och testat laserhärdning med diodlaser på R260
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stålet. I det första experimentet varierade de processhastigheten samt start effek-
tenöch höll processtemperaturen konstant under deras försök. Det visade sig att
processhastigheten gav minimal skillnad i hårdheten, jämfört med "effektparame-
ternsom inte var stabil genom hela processen. I det andra försöket valdes process-
hastighet och effekt att hållas fixt (utifrån föregående resultat) och valde att ha
processtemperaturen som en varierande enhet[124].

En annan studie från Indien har testat laserhärdning och laser-”smältning” med
diodlaser och CO2-laser, samt nötningsbeständigheten innan och efter behand-
lingen. De har valt att testa tre olika stål: ett perlitisk (PRS), ett feritisk (FPRS)
och ett bainitiskt (BRS). Efter behandlingen av stålen, undersökte de mikrostruk-
turen med SEM och XRD [125].

7.2.3 Ultrasonic Nanocrystalline Surface Modification
I studier om Ultrasonic Nanocrystalline Surface Modification Technique (UNSM)
undersöks ytbehandlingen som en möjlig behandling för tågräler genom att testa
den på både normala och värmebehandlade stålräler [126]. Studierna undersökte
bland annat hårdhet, kompressiva restspänningar, slitstyrka (slitstyrka med avse-
ende på rotationshastighet samt rullningstid) och friktion.

UNSM behandlingen

Vid en typisk UNSM process fästs en wolframkarbidkula (med diameter 1-5 mm)
i en ultraljudsanordning och kulan slås mot ytan hos objektet man ytbehandlar
med en kombination av statiska och dynamiska krafter. Ytan slås upp till 40 000
gånger per minut vilket ger uppåt 100 000 slag per mm2 [127]. I figur 7.5 visas en
schematisk ritning av hur detta sker.

62



Figur 7.5: Schematisk ritning av UNSM behandlingen (sid 2404) [127].

UNSM ger förbättringar som följande[127]:

• Utför kraftig plastisk och elastisk deformation hos ytans olika lager som kan
ses som mikrokallsmidning. Detta inducerar djupa kompressiva restspän-
ningar (mer än 1 GPa på mer än 2000 µm djup) vilket ger förbättningar i
låg- (low cycle fatigue, LCF, utmattning som sker med ett lågt antal cykler
av plastisk deformation) och hög (high cycle fatigue, HCF, utmattning som
sker med ett högt antal cykler av elastisk deformation) cyklisk utmattnings-
hållfasthetsgränser, bättre motstånd mot rullkontaktutmattning (rolling con-
tact fatigue, RCF, utmattning som orsakas av varierande spänningsfält nä-
ra ytan) och högre resistens mot spänningskorrosionssprickbildning (stress
corrosion cracking, SCC, sprickbildning som orsakas av en kombination av
korrosion och dragspänningar)[128],[129],[130].

• Slagen skapar många mikrogropar hos ytan vilket förättrar tribologiska egen-
skaper hos interagerande ytor i relativ rörelse (som till exempel kontakten
mellan hjul och räler). Några egenskaper som förbättras är ytans grovhet
(minskas), friktionskoefficienten (reduceras) samt slitstyrkan (ökas). Mikrogro-
parna kan agera som ett smörjningslager vid hel eller blandad smörjning
eller som smörjningsreservoirer för smörjningsmedel vid miljöer där låga
halter av smörjningsmedel eller mycket slitagerester förekommer.

• Den nanokristallina strukturen hos ytlagret förbättrar egenskaper som att
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höja brottgränsen, hårdheten och segheten samt öka utmattnings- och slit-
styrkan.

• Den ökade hårdheten (på 1500 µm djup) förbättrar i sin tur slitstyrkan samt
LCF- och HCF-uthållighetsgränser.

Processen förbättrar alla dessa egenskaper utan att påverka bulkmaterialets egen-
skaper. Tidigare studier av andra ytbehandligstekniker visar att det är möjligt
att göra hållfasta och långvarande ytbehandlingar samt att de kan förbättra me-
kaniska och tribologiska egenskaper hos material [131],[132],[133],[134],[135]
[136],[137]. Fördelen med UNSM är att det inte krävs ett flertal problematiska
steg i processen eller avancerad utrustning, processen kan kontrolleras med hög
precision genom att använda datorer. Den använder dynamiska och statiska kraf-
ter vilket kan jämföras med kulblästring där bara den statiska kraften utnyttjas
och dessutom ger okontrollerade slag på ytan. Processen ger även större härddjup
än till exempel fallhärdning. UNSM kan användas till alla stållegeringar och kan
bli ett billigare, enklare samt snabbare alternativ för industrin [127]. UNSM har
uppmärksammats för dess användbarhet i att förbättra metalliska materials egen-
skaper som resulterat i till exempel förbättrad hållbarhet i studier och kan även
vara en potentiell underhållsmetod. Vid tester med UNSM behandling användes
en datorkontrollerad anläggning.
I en av rapporterna om denna behandling ges även en design av UNSM-behandlingsutrustningen
som kan användas i praktiken och redovisas i figur 7.6[126]. Denna design går
även att tas med till räler som ska behandlas
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Figur 7.6: Design av UNSM-behandlningsutrustningen som kan användas i prak-
tiken((a) visar utrustningens profil framifrån på en räl och (b) visar en tredimen-
sionell bild av utrustningen)(sid 3)[126].

7.2.4 Termisk plasma ythärdning
I en studie om termisk plasma ythärdning för tågräler undersöks effekterna av
denna ytbehandling på slitage och hur stålet skadas. Stålet som används vid pröv-
ningar är stål som typiskt används i Kina och egenskaper som bland annat mikro-
strukturen, slitningen och ythårdhet undersöks [138].

Behandlingen

I studien används en plasmablåslampa (two-electrode plasma torch, eller TEPT)
för att skapa termisk plasma som härdar rälstålet. TEPT hålls ett visst avstånd från
rälen och flyttas över den för att värma stålet genom att göra överlappande drag
på rälen där plasman värmer. Detta redovisas i den schematiska ritningen i figur
7.7.
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Figur 7.7: Schematisk ritning av ythärdning genom termisk plasma (sid 3))[138].

Provbitar (16 mm×6 mm×9 mm) undersöktes med optiska mikroskop samt SEM
och hårdhetsmätningar utfördes med Vickershårdhetsmätningar (100 g last och 15
s intryckstid). Slitningstester utfördes med en kloss-på-ring tribometer (block-on-
ring) där slitningsringen tillverkats i wolframkarbid som är hårdare än proverna
som testats (inre och yttre diameter 22mm respektive 38 mm). Testerna utför-
des vid torra tillstånd (utan smörjning) med en rotationshastighet 500r/min, last
100 N och vid vanlig inomhusmiljö (temperatur 20-25◦C och relativ luftfuktighet
20-50%). Vid slitningsproverna utfördes fyra sorters experiment med 15 min slit-
ningstestsintervall utfördes för både termisk plasma ythärdade samt obehandlade
prover. Proverna slets i 30 000 cykler med 7 500 cykelintervall. Var 15:e minut
togs proverna ur tribometern och massan som slets bort fastställdes. De färdigslit-
na proverna undersöktes i en optisk profilometer för att ta fram yttopografin.

Det behandlade provets mikrostruktur identifierades som mest bestående av ribbad
och nålformad martensit med små delar av perlit, bainit samt kvarbliven austenit.
I det obehandlade provet syns mest lamellär perlit (som även finns under den här-
dade ytan i det behandlade provet).

En hårdhetsfördelning togs fram för ett termisk plasma ythärdat prov för att redo-
visa hårdheten.
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Kapitel 8

Uppskattning av materialåtgång och
koldioxidutsläpp, samt utvärdering
av ytbehandlingar

Följande kapitel är resultat, som tar upp hur mycket koldioxid stål, betong, asfalt
och makadam släpper ut. Vidare nämns resultaten från de nyare ytbehandlingarna
(laserhärdning, UNSM och termisk plasma härdning), som till exempel hårdheten
för ett behandlat prov.

8.1 Materialåtgång
Enligt den nuvarande planen för Uppsalas spårväg ska 17 km dubblerspårväg byg-
gas. I beräkningarna antas spårvägens bredd vara totalt 6 meter, se bilaga 9.2.
Varje enskilt spår har två räler, därmed används 4 räler per längd spårväg. Ma-
terialåtgången för gatu- och vignolräler har beräknats separat för hela den tänkta
spårsträckan som två olika alternativ vid val av räler. I spårvägsystem kan dock
blandningar av båda gatu- och vignolräler användas beroende på hur spårvägen
ska se ut.

Tabell 8.1: Stålåtgång för gatu- och vignolräler.
Rältyp Stålåtgång för en räl [kg/m] Total stålåtgång [kg]

17 km dubbelspår (kg)
Gaturäl 51,37 - 61,91 3 493 000 - 4 210 000
Vignolräl 49,39 - 54,37 3 359 000 - 3 697 000

Materialåtgången för olika spårkonstruktioner har också tagits fram. Spårkon-
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struktionerna som beräkningarna har utförts för är: asfaltsspår, asfaltsspår med
slitlager av fiberbetong, Edilonspår och Grässpår på betongplatta. Beskrivningar
av dessa spår och bilder på de här spårens tvärsnitt tas upp i avsnitt 4.3.

Anledningen till varför just de här spårvägssystemen har valts är att det var för
dessa spår som höjddata för de olika lagren kunde hittas. Det innebär att mängden
egna uppskattningar kunde minimeras. Som tidigare nämnt finns det många olika
sätt att bygga spårväg på. De olika metoderna kan också kombineras genom att
olika metoder används på olika sträckor. Det är inte bestämt hur Uppsalas spår-
väg ska se ut. Det en stor risk att ingen av dessa spårsystem kommer användas.
Uppskattningen som har gjorts är endast en grov uppskattning som ska användas
för att bedömma ungefärlig mängd koldioxidutsläpp de övriga materialen utgör i
jämförelse med rälerna.

De material som har analyserats är de största materialåtgångarna i varje typ av
spårvägssystem. Mindre komponenter som rälbefästningar har inte tagits upp. De-
lar som inte tillhör själva spårvägen som exempelvis eventuella platåer för håll-
platser har inte heller tagits upp.

Två spårkonstruktioner som består av betonglager är Edilonspår och grässpår på
betongplatta. De består av bland annat två betonglager. Betongåtgången för dessa
lager finns i tabell 8.2.

Tabell 8.2: Betongåtgång för Edilon spår och Grässpår på betongplatta.
Spårtyp Uppskattad tvärsnittsarea Total betongåtgång för

betong [m2] 17 km dubbelspår [m3]
Edilon 2,94 49 980
Grässpår 2,88 48 960

För asfaltsspår har materialåtgången analyserats för asfaltsspår med slitlager av
asfalt eller fiberbetong i tabell 8.3. Båda spåren har i övrigt identiska lager och
deras bärlager består av asfaltsgrus.
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Tabell 8.3: Materilåtgång för asfaltsspår med slitlager av asfalt eller fiberbetong.
För lagren av stenkross och asfaltsgus används det första tabellerade värdet för
stenkross ihop med det första tabellerade värdet för asfaltsgrus. Om stenkross-
lagret har arean 0,72 m2 blir lagret av asfaltsgrus 0,42 m2. Gällande slitlagren så
används endast en av dem i samma spår.

Lager Uppskattad Totalt för 17 km
tvärsnittsarea [m2] dubbelspår [m3]

Stenkross 0,72 eller 0,48 12 240 eller 8 160
Asfaltsgrus 0,42 eller 0,66 7140 eller 11 220
Asfaltsbädd 0,9 till 1,2 15 300 till 20 400
Slitlager i asfalt* 0,24 4080
Slitlager i fiberbetong* 0,24 4080

* Slitlagret görs av endera asfalt eller fiberbetong.

8.2 Grov uppskattning av koldioxidutsläpp
Följande data har hittats gällande koldioxidutsläpp och densitet för materialen:

Svensk betong har räknat ut koldioxidekvivalenten för olika betongsorter sett mot
global uppvärmningspotential. En betongsort beräkningar gjorts för är deras be-
tong för vägbro med hållfasthetsklass C35/45. Utsläppet motsvarar 166 kg CO2-
ekv/ton betong eller 388 kg CO2 -ekv/m3 [139]. CO2-ekv. står för koldioxide-
kvivalenter och är ett mått på hur mycket koldioxid som skulle motsvara samma
växthuseffekt [140].

SSABs malmbaserade stålverk släpper ut 2 ton koldioxid per ton färdig plåt och
deras skrotbaserade anläggningar släpper ut 0,3 ton koldioxid per ton färdig plåt.
Det är då utan att räkna med elektricitet [81].

För asfalt ligger mängden koldioxidutsläpp per utlagt ton på 52 kg CO2/ton asfalt
enligt en rapport från NCC Roads Nord. I den siffran är förutom asfaltstillverk-
ningen också faktorer som krossning, transporter och utläggning av asfaltsmassan
inräknade [141]. Asfalt har densiteten 2,387ton/m3 [142].

El-energi användningen för krossning och siktning av makadam anges vara 4
KWh/ton för makadam med storleken 16-32 mm och 3,3 KWh/ton för makadam
med storleken 32-63 mm, enligt Svenska miljöinstitutet IVL [143]. Växthusut-
släppet från svenska el är ungefär 13 gram koldioxidekvivalenter per KWh [144].
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Makadam klass I och II har densiteten 1,5ton/m3 [145].

För Makadamballast klass I och II blev de beräknade utsläppen betydligt mind-
re än för övriga delar. De var 42,9 respektive 52 gramCO2 − ekv/ton ballast. De
kommer därför fortsatt att bortses från.

De beräknade koldioxidutsläppen för materialet i asfaltsspår, Edilonspår och Grässpår
på betongplatta finns i tabell 8.4. Det var svårt att ta fram tillräcklig data för beräk-
ningen av koldioxidutsläppet från fiberbetong eftersom det består av både betong
och stålfibrer. Det och har därför inte tagits med i dessa beräkningar.

Tabell 8.4: Beräkning av koldioxidutsläpp för asfaltsspår, Edilonspår och grässpår
en spårväg som är 6 meter bred. Se bilagor ( avsnitt 9.2 och ??).

Spårväg Värde Enhet

Asfaltsspår
Min. 194 kg CO2/m
Max. 231 kg CO2/m

Edilonspår 1407 kg CO2-ekv/m
Grässpår 1117 kg CO2-ekv/m

De beräknade koldioxidutsläppen för stålet i gaturäler och vignolräler finns i ta-
bell 8.4.

Tabell 8.5: Simulering av koldioxidutsläpp för gatu-och vignolräls av stål. Se bi-
lagor.

Rältyp Utsläpp [kg CO2/m ]

Gaturäl
Min. 411
Max. 495

Vignolräl
Min. 395
Max. 432

8.3 Stål och ytbehandlingar

8.3.1 De mest intressanta stålen
I tabell 8.6 visas hårdheten för de undersökta stålen.
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Tabell 8.6: Hårdheten för de valda stålen som studeras i denna rapport.
Stål grad R260 R350HT RB370 RB390
Hårdhet 260-300 [HBW] 350-390 [HB] 371-378 [HBW] 390-398 [HBW]

8.3.2 Laserhärdning
Studie från Istanbul

I studien från Istanbuls universitet, där de laserhärdat R260 stålet, där hårdheten
för de behandlade stålen har tredubblat jämfört med de obehandlade stålen, vilket
kan ses i tabell 8.7.

Tabell 8.7: Den högsta uppnådda hårdheten, enligt Rockwellskalan med motsva-
rande Vickers och Brinellhårdhet, på ytan för de olika processtemperaturerna.

Processtemperatur [◦C] 1100 1200 1300
Max hårdhet [HRC] ∼ 55 ∼ 58 ∼ 62

Hårdhet [HV] ∼ 600 ∼ 660 ∼ 750
Hårdhet [HBW] ∼ 552 ∼ 606 710

Studie från Indien

För PRS och FPRS observerades en förfinad martensitomvandling på ytan, vilket
gav en åtta-till tiodubblad ökning mot nötning se figur 8.2. Det bainitiska stålet,
BRS, gav inte samma ökning som för PRS och FPRS på grund av grov (coarse)
martensitomvandling på ytan. BRS gav bara en fem-till sjudubblad ökning mot
nötning, se figur 8.2. Tabell 8.8,8.9, 8.10 och 8.11 visar resultat från studien i
Indien för hårdheten och nötningsbeständigheten.
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Figur 8.1: Hårdheten i Vickers för de behandlade stålen i olika zoner. Där ”Mz”
står för ”Melted zone”, ”Hz” för ”Hardenend zone” och ”TZ” för ”Transition zo-
ne”.

Tabell 8.8: Hårdheten i Vickers, samt motsvarande Brinellhårdhet, för stålen inom
”Melted zone” och avståndet i ”microns” (µ) från ytan. De värden markerad med
”*” är i enheten HB och inte HBW.

Melted zone Max hårdhet [HV] Hårdhet [HBW] Avstånd från ytan [µm]
PRS-hardened ∼800 >745 ∼150
PRS-melted ∼700 ∼653 ∼150

FPRS-hardened ∼700 ∼653 ∼100
FPRS-melted ∼620 ∼582 ∼150
BRS-hardened ∼470 ∼441* ∼150
BRS-melted ∼370 ∼350* ∼80
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Tabell 8.9: Hårdheten i Vickers, samt motsvarande Brinellhårdhet, för stålen inom
”Hardened zone” och avståndet i ”microns” (µ) från ytan.De värden markerad
med ”*” är i enheten HB och inte HBW.

Hardened zone Max hårdhet [HV] Hårdhet [HBW] Avstånd från ytan [µm]
PRS-hardened ∼800 >745 ∼200
PRS-melted ∼820 ∼745 ∼350

FPRS-hardened ∼700 ∼653 ∼200
FPRS-melted ∼750 ∼710 ∼450
BRS-hardened ∼500 ∼471* ∼350
BRS-melted ∼500 ∼471* ∼550

Tabell 8.10: Hårdheten i Vickers, samt motsvarande Brinellhårdhet, för stålen in-
om ”Transition zone” och avståndet i ”microns” (µm) från ytan. De värden mar-
kerad med ”*” är i enheten HB och inte HBW.

Transition zone Max hårdhet [HV] Hårdhet [HBW] Avstånd från ytan [µm]
PRS-hardened ∼800 >745 ∼200
PRS-melted ∼820 ∼745 ∼350

FPRS-hardened ∼700 ∼653 ∼200
FPRS-melted ∼750 ∼710 ∼450
BRS-hardened ∼500 ∼471* ∼350
BRS-melted ∼500 ∼471* ∼550

Tabell 8.11: Hårdheten i Vickers, samt motsvarande Brinellhårdhet, för stålen i
det icke påverkade området och avståndet i ”microns” (µm) från ytan.

Icke-påverkat område Max hårdhet [HV] Hårdhet [HB] Avstånd från ytan [µm]
PRS-hardened ∼340 ∼322 ∼950
PRS-melted ∼350 ∼331 ∼1200

FPRS-hardened ∼300 ∼284 ∼950
FPRS-melted ∼290 ∼275 ∼1000
BRS-hardened ∼400 ∼379 ∼1200
BRS-melted ∼400 ∼379 ∼1250
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Figur 8.2: Nötningsbeständigheten för de olika stålen.

8.3.3 UNSM
Värden för ythårdhet, ytojämnhet och kompressiv restspänning visas i tabell 8.12.

Tabell 8.12: Ythårdhet, ytjämnhet och kompressiv restspänning, där VB innebär
värmebehandlat stål och σKomp.rest är den kompressiva restspänningen.

Stål UNSM Ythårdhet [HRC] Ythårdhet [HB] Ytsträvhet [µm] σKomp.rest [MPa]

Normal
Nej 34.8 322 0,141 -326,8
Ja 37.1 345 0,131 -607,8

VB
Nej 37.0 344 0,136 -167,8
Ja 38.9 360 0,124 -571,8

Hårdhetsvärden för jämförelse ges i tabell 8.13.

Tabell 8.13: Hårdhetsvärden för prover efter UNSM behandling[126].
Hårdhet på ytan efter UNSM behandling [HB]
Normal räl Värmebehandlad räl

345 360
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8.3.4 Termisk plasma ythärdning
Hårdhetsfördelningen är uniform och hårdheten på ytan är 750-900 HV0,1 (sub-
stratets hårdhet är 325-345 HV0,1). Medeldjupet för värmepåverkade områden är
0,55 mm medan maximala djupet är 0,8 mm.

Yttopografin hos proverna undersöktes även och redovisas visuellt i figur ??.

Figur 8.3: Yttopografin hos termisk plasma behandlade ((a) och (b)) samt obe-
handlade ((c) och(d)) prover, där (a) och (c) redovisar yttopografin efter 30 min
slitning medan (b) och (d) redovisar yttopografin efter 60 min slitning (sid 7)[146].
Där slitningsspillror (vänstra sidan) visas i rött och där mätinstrumentet tappade
signalen ses som blåa dalar.

Hårdhetsvärden för jämförelse ges i tabell 8.14.

Tabell 8.14: Hårdhetsvärden för prover efter termisk plasma behandling[126].
Avstånd från ytan [mm] Hårdhet [HB]

0,2 517
0,4 745
0,6 710
0,8 620
0,9 284
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Kapitel 9

Diskussion och slutsats

I det här avsnittet diskuteras och besvaras frågeställningarna från avsnitt 1.1.

9.1 Frågeställning 1
Det finns flera typer av spårvägskonstruktioner. Ingående lager och delar kan va-
rieras på många sätt. Det här gör att olika material i olika mängder kan krävas vid
byggnation av en spårväg. De olika spårvägskonstruktionerna har därmed olika
miljöpåverkan. Vad de olika lagren utgörs av kan också variera beroende på vilken
miljö den ska vara i, speciellt ytlagret. Ett karaktärsområde i Uppsala enligt Upp-
sala kommuns arbetsmaterial är “Parker och naturmiljöer”, där kan exempelvis
ett grässpår vara lämpligt. Grässpår hjälper även till att stärka ekosystemtjänster
vilket är i enlighet med visionen om en hållbar utveckling i Södra staden.

Spårvagnstrafik är en miljövänlig typ av kollektivtrafik i och med att det inte är
några direkta utsläpp av koldioxid. Däremot har konstruktionsmaterielen en stor
miljöpåverkan. Rälerna som används i spårvägen består av stål och kan se ut på
olika sätt. Det gör att olika mängder stål kan användas. Stålproduktion leder till
stora mängder av koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar som kväveoxider.
Stål är dock ett starkt och bra byggmaterial och är därför det material som alltid
används i räler. Om HYBRIT satsningen lyckas kommer ett fossilfritt stål finns
tillgängligt vid år 2035. Enligt Uppsalas kommuns nuvarande plan ska spårvägen
vara i drift år 2030 och HYBRIT är därför inte ett möjligt alternativ. Det kan dock
vara relevant för reparationer av rälerna eller ifall planerna ändras och byggna-
tionen av spårvägen försenas. Om spårvägen byggs enligt nuvarande planer och
i framtiden kan repareras med ett fossilfritt stål är det ändå önskvärt att spårvä-
gens räler har en lång livslängd. Ifall rälerna behöver bytas så måste även andra
material rivas upp och dessutom så tillkommer utsläpp och kostnader från själva
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byggandet.

Om rälernas livslängd ökar minskar materialåtgången på sikt vilket i sin tur leder
till mindre utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. Detta är i enlighet med
Uppsalas två övergripande klimatmål och målet om en giftfri miljö med ren luft,
rent vatten och ren mark.

Ett annat mål är att beräkna klimatpåverkan från bygg och anläggning. Ingen da-
ta fanns att tillgå om de olika stålens miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp.
Beräkningar gjordes därmed bara för en typ av stål. Skillnaderna mellan stålens
koldioxidutsläpp antogs i projektet vara försumbara. Detta ansågs som ett rimligt
antagande då litteraturstudien visade att de största koldioxidutsläppen vid stål-
tillverkning kommer ifrån järnmalmsreduktion i masugnar. Materialåtgången från
resten av spårvägen är också en grov uppskattning. Uppskattning av koldioxid-
utsläpp som gjordes i arbetet är därför mycket grov. Den används därför endast
som ett underlag för att se hur rälernas miljöpåverkan (sett till koldioxidutsläpp)
förhåller sig till miljöpåverkan från resterande material. Uppskattningen är alltså
inte ett helhetsmått för klimatpåverkan från anläggning av spårväg. Utifrån upp-
skattningen kan då en bedömning göras om hurvida det ger någon märkbar effekt
att hitta stålsorter med en längre livslängd eller ytbehandlingar till rälerna. Det
bedöms därför räcka med en grövre uppskattning av de olika materials koldioxid-
utsläpp.

Enligt uppskattningen är koldioxidutsläppen från betongen i betongspåren högst
och koldioxidutsläppen från asfalten i asfaltsspåren lägst. Koldioxidutsläppen för
stålet i gatu- och vignolräler är enligt uppskattningen mittemellan dessa. Det visar
att stålet i rälerna har ett betydande bidrag till spårvägens koldioxidutsläpp. Detta
är trots att volymen betong eller asfalt som går åt till spåret är betydligt större än
volymen stål.

9.2 Frågeställning 2
Ytbehandlingar undersöktes som en möjlighet till att förlänga rälernas livslängd.

Studierna om UNSM-ytbehandling visade att UNSM kan förbättra ytegenskaper.
De UNSM-behandlade proverna presterade bättre än de ekvivalenta proverna som
inte hade behandlats med UNSM. UNSM-behandlingen minskade slitage och fik-
tionskoefficienten hos proverna medan utmattningslivslängden ökade. De UNSM
behandlade proverna gav ökad ythårdhet och kompressiv restspänning medan ytan

77



blev mer jämn. Eftersom skakningar hos räler när tåg eller spårvagnar passerar
beror på ojämnheten hos rälen och tåghjulet innebär minskningen av friktionsko-
efficienten sådan att rälerna bör låta mindre när de UNSM-behandlats. De UNSM-
behandlade rälerna slets mindre på grund av den ökade hårdheten och inducerade
kompressiva restspänningen. Den ökade hårdheten och restspänningen beror på
korngränserna, dislokationer och andra defekter.

Behandlingen visar potential på flera sätt. Den ökar livslängden hos rälerna, kan
användas som behandling på existerande räler (kanske till och med som repara-
tionsbehandling), samt kan drivas med el istället för att använda motorer som drivs
med bensin eller liknande icke-miljövänligt bränsle.

Vid behandlingar med termisk plasmahärdning verkar de behandlade proverna tåla
mer slitning och ytbehandlingen visar potential för att öka livslängden hos stålrä-
ler. De termisk plasma ythärdade proverna fick jämnare, finare ytor efter slitning
jämfört med de obehandlade prover. Hårdheten ökade och kompressiva restspän-
ningar inducerades under ytan. Fasomvandlingar i behandlade prover berodde på
den snabba upphettnings- och kylningshastigeheten för denna behandling. Frik-
tionskoefficieten för de termisk plasma ythärdade proverna var lägre än för det
obehandlade proverna, vilket troligtvis berodde på att hårdheten hos det behand-
lade provet hade ökat och ytan blev jämnare. Slitningsförluster av material var
också mindre hos det behandlade provet vid samma slitningstider (cirka 32% un-
der 60 min slitning, jämfört med obehandlad). Detta tyder på att behandlingen
även ökar livslängden hos rälerna.

Att behandla räler med laserhärdning gav förbättrade mekaniska egenskaper, som
hårdheten och nötningsbeständigheten. För det perlitiska stålet ökade hårdheten
för det härdade provet med 423 HB. Däremot är det inte särskilt gynnsamt att an-
vända denna metod för att härda de bainitiska stålen, då detta inte gav någon stor
ändring i hårdheten (ökning med 98 HB).

För de valda ytbehandlingarna på vanligt perlitiskt stål gav både termisk plasma-
härdning och laserhärdning maximal hårdhet (runt 745 HB), utan hänsyn till den
ekonomiska delen. Hårdheten för UNSM var inte lika hög som de andra. Därmed
kan dessa metoder användas för att ersätta det vanliga stålet som finns i till exem-
pel snäva kurvor, lutningar och/eller vid start respektive vid slutet av banan, alltså
där det slits mest. Båda metoderna har visat tydlig minskning av reparationskost-
nader och underhåll av rälsen.

Om enbart stålen betraktas, utan ytbehandlingarna som nämnts ovan, ger det baini-
tiska stålet, RB390, högst hårdhet, mellan 390 HBW och 398 HBW. Dock uppnår
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de samma hårdhet som för t.ex laserhärdat R260 stål, som uppnådde hårdhet mel-
lan 552 HBW och 710 HBW (studien från Istanbul). Det laserhärdade perlitiska
stålet, i studien från Indien, gav också högre hårdhetsvärden, runt ca 745 HBW,
jämfört med det obehandlade bainitiskt stålet (RB390).

En annan intressant möjlighet är att använda ett hölje av borstål men det skulle
behövas en djupare studie för att dra några slutsatser kring den metoden.

UNSM, termiska plasmahärdning och laserhärdning gav förbättrade mekaniska
egenskaper jämfört med det perlitiska stålet R260, vilket innebär att alla dessa
metoder kan appliceras för att minimera underhåll och reparationer och öka livs-
längden hos stålet. En annan möjlighet är att byta perlitiskt stål (utan ytbehand-
ling) mot bainitiskt stål (utan ytbehandling) då det gav förbättrade egenskaper.
Utifrån de beräknade koldioxidutsläppen, kan slutsatsen dras att det är fördelak-
tigt att ytbehandla rälen eller byta stål.

Det är viktigt att tänka på att studierna som undersöks för ytbehandlingarna in-
te helt reflekterar hur ytbehandlingarna kommer att prestera i verkligheten hos
riktiga spårvagnsräler. Tribometertester, bland andra prövningsmetoder, utförs i
laborationssalar inomhus vid prövningstider som är runt några timmar. I verklig-
heten nöts rälerna i mer extrema miljöer utomhus och slitning sker under flera år
och kommer att se annorlunda ut. Förbättringarna som studierna visade ger snara-
re en indikation på ytbehandlingarna skulle kunna förbättra nötningen vilket har
visat sig värt att undersöka.

Det är även viktigt att tänka på att i denna studie undersöktes framförallt hård-
hetsvärden och resultat från studierna. När det gäller nötning av stålräler och
ytbehandlingars påverkan på slitningen finns många fler faktorer som påverkar,
till exempel kompressiva restspänningar, ytans jämnhet och friktionskoefficien-
ter som nämts i några av de undersökta studierna. Samtidigt behöver metoderna
i sig utvärderas ordentligt i hur de förbättrar nötningsbeständighet hos stålrälerna
och vilka mekanismer som utnyttjas. Till exempel gav UNSM enligt studierna bra
resultat men samtidigt används deformationshärdning för att förbättra ytan hos
rälerna. Vid vanlig användning av spårvagnsräler deformationshärdas ytan redan
när hjulen rullar på den. Det kan vara bra att undersöka om UNSM deformations-
härdar på ett bättre sätt eller om det handlar om någon annan förändring som sker
(till exempel ändring av ytjämnhet) som förbättrar nötningsbeständigheten med
mera.
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Bilagor

Bilaga 1

Beräkning för rälerna
Uppskattad stålåtgång till räler per meter spårväg
Gaturäler: 51,37 kg/m till 61,91 kg/m (för en räl) [147]
Totalt för 34 km spårväg (dvs. 17 km dubbelspår): 3 493 000 kg stål till 4 210
000 kg stål.

Vignolräler : 49,39 kg/m till 54,37 kg/m (för en räl) [147] Totalt för 34 km spår-
väg (dvs. 17 km dubbelspår): 3 359 000 kg stål till 3 697 000 kg stål.

Trafikverkets rapport om guide för etablering av spårväg nämner också vikter in-
om det här intervallen som vanliga för stålåtgång i kg/m för vignol- och gaturäler
[34].

Beräkningar för rälernas omgivning
Uppsakttad betong och/eller asfaltsåtgång för olika spårvägssystem.

Vi har uppskattat att dubbelspårvägens bredd är 6 m. Uppskattningen kommer
från Trafikverkets guide för etablering av spårväg, där ett dubbelspår beräknas ha
en total bredd på omkring 6 meter [34]. Detta varierar så klart beroende på hur och
var spårvägen byggs men vi ansåg att det var en rimlig siffra. Dessa uppskattning-
ar är för några vanliga spårkonstruktioner som tas upp i artiklar från trafikverket,
det finns dock många olika sätt och variationer att bygga spårväg på så alla upp-
skattningar kan såklart variera. För exempelvis grässpår så kan grässkiktet läggas
på många olika spårkonstruktioner och just denna behöver inte vara den som kom-
mer användas i Uppsala. Dessutom räknar vi inte med mindre komponenter som
rälspik/bultar. Hållplatser och annat vid sidan av spårvägen är inte inräknat. Oli-
ka spårkonstruktioner kommer troligtvis också användas på olika delar av spåret,
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samma spårkonstruktion (till exempel grässpår) används antagligen inte längs he-
la sträckan.

Edilonspår:
Betongåtgång för 17 km dubbelspår enligt Edilon systemet [34].
Underplattan tvärsnittsarea: 0,25m x 6 m = 1,5 m2
Överplattan tvärsnittsarea: 0,24 m x 6 m = 1,44 m2
Total tvärsnittsarea: 2,94 m2
Totalt för 17 km spårväg: 49 980 m3 betong.

Grässpår:
Betongåtgång för 17 km dubbelspår med betongunderlag och gräsyta [5]
Betong under gräset tvärsnittsarea: 0,48 m x 6 m = 2,88 m2
Totalt för 17 km spårväg: 48 960 m3 betong.

Asfaltspår:

Materialåtgång för asfaltspår med slitlager i asfalt [34].
Slitlager tvärsnittsarea asfalt: 0,04 m x 6 m =0,24 m2
Asfaltgrus tvärsnittsarea: 0,07 eller 0,11 m x 6 m = 0,42 m2 eller 0,66 m2
Kross tvärsnittsarea: 0,12 m eller 0,08 m x 6 m = 0,72 m2 eller 0,48 m2
Asfaltsbädd tvärsnittsarea: 0,15 m till 0,2 m x 6 m = 0,9 m2 till 1,2 m2

Totalvolym kross för 17 km spårväg: 12 240 m3 eller 8 160 m3
Totalvolym asfaltsgrus för 17 km spårväg: 7140 m3 eller 11 220 m3
Totalvolym asfalt för 17 km spårväg: 19 380 m3 till 24480 m3

Materialåtgång för asfaltsspår med slitlager i fiberbetong
Slitlager tvärsnittsarea fiberbetong: 0,04 m x 6 m =0.24 m2

Totalvolym kross för 17 km spårväg: 12 240 m3 eller 8 160 m3
Totalvolym asfaltsgrus för 17 km spårväg: 7140 m3 eller 11 220 m3
Totalvolym asfalt för 17 km spårväg: 19 380 m3 till 24480 m3
Totalvolym slitlager i fiberbetong för 17 km spårväg: 4080 m3

De flesta spårvägssystemen läggs också på ett lager av någon slags stenkross, det
lagret är inte med i några uppskattningar här. För exemplet med asfaltsspår är det
här krosslagret 40 cm högt, men de här lagren är ofta bredare än spåret beroende
på bl.a. markarbetet. Därför är detta inte med i våra beräkningar.

Beräkningar för koldioxidutsläppen gjordes i MATLAB, för matlab kod se bilaga

95



2.

Bilaga 2

MATLAB beräkning av koldioxidutsläpp

1 clear all
2

3 %Tvärsnittsarea---------------------------------------
4 %Asfaltsspår---------------------------
5 s_asfalt=0.24; %m2, slitlager
6 g_asfalt1=0.42; %m2, asfaltgrus
7 g_asfalt2=0.66; %m2, asfaltgrus
8 b_asfalt_min=0.9; %m2, asfaltsbädd, min
9 b_asfalt_max=1.2; %m2, asfaltsbädd, max

10 kross1=0.72; %m2, kross
11 kross2=0.48; %m2, kross
12

13 asfalt_tot_min=s_asfalt+g_asfalt1+ b_asfalt_min;
14 asfalt_tot_max=s_asfalt+g_asfalt1+ b_asfalt_max;
15

16

17 %Edilonspår---------------------------
18 betong_ed=2.94; %m2
19

20 %Grässpår-----------------------------
21 grass=2.88; %m2
22

23 %Densitet----------------------------------------------
24 asfalt_d=2.387; %ton/m3, asfalt
25 kross_d=1.5; %ton/m3, kross
26

27 %Linjärmassa,stål-------------------------------------
28 gatural_min=51.37; %kg/m, gaturäl min
29 gatural_max=61.91; %kg/m, gaturäl max
30

31 vignolral_min=49.39; %kg/m, vignolral min
32 vignolral_max=54,37; %kg/m, vignolral max
33

34 %Energi------------------------------------------------
35 kross_II=4; %kWh/ton, klass 2
36 kross_I=3.3; %kWh/ton, klass 1
37

38

39 %CO2----------------------------------------------------
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40 asfalt_co2=52; %kg CO2/ton asfalt
41 betong_co2=388; %kg CO2-ekv/m3 betong
42 kross_II_co2=kross_II*13; %gram CO2-ekv/ton, klass 2
43 kross_I_co2=kross_I*13; %gram CO2-ekv/ton, klass 1
44 steel_co2=2; %ton CO2/ton färdig plåt
45 steel_co2=2*1000/1000; %kg CO2/kg färdig plåt
46

47 %Utsläpp per meter ...
spårväg------------------------------------------------

48 %Asfaltsspår---------------------------------------------------------
49 asfalt_ton_min=asfalt_tot_min*asfalt_d;%Ton ...

asfalt/meter spårväg
50 asfalt_ton_max=asfalt_tot_max*asfalt_d;%Ton ...

asfalt/meter spårväg
51

52 asfalt_co2_tot_min=asfalt_co2*asfalt_ton_min; % kg ...
CO2/m asfaltsspår

53 asfalt_co2_tot_max=asfalt_co2*asfalt_ton_max; % kg ...
CO2/m asfaltsspår

54

55 %Edilonspår-------------------------------------------------------
56 betong_ed_co2_tot=betong_ed*betong_co2; %kg CO2-ekv/m ...

edilonspår
57

58 %Grässpår---------------------------------------------------------
59 betong_grass_co2_tot=grass*betong_co2; %kg CO2-ekv/m ...

grässpår
60

61 %Gaturäl----------------------------------------------------------
62 gatural_co2_tot_min=4*gatural_min*steel_co2; %kg CO2/m ...

räls
63 gatural_co2_tot_max=4*gatural_max*steel_co2; %kg CO2/m ...

räls
64

65 %Vignolräl--------------------------------------------------------
66 vignolral_co2_tot_min=4*vignolral_min*steel_co2; %kg ...

CO2/m räls
67 vignolral_co2_tot_max=4*vignolral_max*steel_co2; %kg ...

CO2/m räls
68

69 %Visar utsläpp per meter spårväg
70 disp('Min. kg CO2/m asfaltsspår')
71 disp(asfalt_co2_tot_min)
72 disp('Max. kg CO2/m asfaltsspår')
73 disp(asfalt_co2_tot_max)
74 disp('kg CO2-ekv/m edilonspår')
75 disp(betong_ed_co2_tot)
76 disp('kg CO2-ekv/m grässpår')
77 disp(betong_grass_co2_tot)
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78 disp('Gaturäl: Min. kg CO2/m spårväg')
79 disp(gatural_co2_tot_min)
80 disp('Gaturäl: Max. kg CO2/m spårväg')
81 disp(gatural_co2_tot_max)
82 disp('Vignolräl: Min. kg CO2/m spårväg')
83 disp(vignolral_co2_tot_min)
84 disp('Vignolräl: Max. kg CO2/m spårväg')
85 disp(vignolral_co2_tot_max)
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