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Förord

Denna rapport utgör slutredovisning av en litteraturstudie med titeln "Samband

mellan trafikbelastning-banstandard-underhållskostnader", vilket ingår som ett

delprojekt i det av KFB finansierade temat "Ban- och fordonsteknik". Studien har

genomförts inom järnvägsgruppen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut

(VTT) i Linköping. Projektledare har varit Ragnar Hedström vilken även skrivit

rapporten.

Ett stort tack riktas till Sven Fredén (Herrbeta järnvägskonsult), Björn Kufver

(VTT och Börje Thunberg (VTT) för bidrag av värdefulla synpunkter till detta

projekt.

Linköping i december 1996

Ragnar Hedström
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Samband mellan trafikbelastning - banstandard - underhållskostnader.

En litteraturstudie

av Ragnar Hedström

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Syftet med spårunderhåll är att hålla spårets funktion på en sådan nivå att det mot-

svarar trafikutövarens krav vilka i sin tur kan ses som en funktion av transport-

köparens betalningsvilja för de transportkvaliteter som är betingade av spårets

funktion. Kravet, ur banhållarens perspektiv, blir därför att utforma en underhålls-

strategi, inom uppställda ekonomiska ramar, som kan tillgodose de externa krav

som ställs.

I detta projekt redovisas och analyseras i litteraturen funna kvantifieringar av

sådana samband mellan påverkansvariabler, underhållsåtgärder och spåregenska-

per som kan ses som ett betydelsefullt underlag för utformningen av den lämpli-

gaste underhållsstrategin. Den genomförda litteraturstudien ger inte någon hel-

täckande redovisning av det spårunderhållstekniska området utan får snarare ses

som ett led i en allmän kunskapsredovisning och som underlag för fortsatta dis-

kussioner inom det spårunderhållstekniska området.

I rapporten diskuteras spårunderhållets problemområde och behovet av ett sys-

temsätt för att kunna formulera en effektiv underhållsstrategi. Dessutom redovisas

ett antal studier där sambandet mellan trafikbelastning, spårets konstruktiva

utformning och förändringshastigheten hos spåret/spårkomponenterna diskuteras.

Exempel presenteras på vilka underhållsåtgärder som anses vara mest konstnads-

krävande men även hur olika variabler som exempelvis trafikbelastning, hastighet,

axellast påverkar underhållskostnaderna. En beskrivning ges av underhållsplane-

ringens problematik där även organisatoriska frågeställningar och behovet av

information för underhållsplaneringen diskuteras. Vidare diskuteras några olika

begrepp som exempelvis tillstånd, tillståndsförändring och spårets åldrande.

De studier som har påträffats i denna litteraturgenomgång är av mycket varie-

rande karaktär. En del är av mycket generell natur där sambandet uttrycks som

funktion av ett antal variabler utan att tydligare definiera deras inbördes förhål-

lande medan andra modeller är mer detaljerade. I båda fallen har modellerna ett

begränsat värde antingen på grund av deras alltför generella ansats eller för att de

beaktat ett mycket begränsat antal påverkande variabler. Man kan vidare konsta-

tera att det i många fall saknas sortangivelser för de i modellerna ingående vari-

ablerna och att det i flera av modellerna finns faktorer som vägts samman, på ett ej

definierat sätt, i en och samma variabel. Det har även visat sig att värden på kon-

stanthållna variabler inte redovisas i den utsträckning som vore önskvärt.

Trafikbelastningen är en variabel som i många sammanhang används som refe-

rensmått för att beskriva förändringar i spåret eller enskilda spårkomponenter. I de

fall detta görs uttrycks trafikbelastningen som en totalsumma av antalet bruttoton

per år, eller i vissa fall per dygn. Vad som är förvånansvärt är att det inte görs en

striktare uppdelning i hur trafikbelastningen fördelar sig mellan persontrafik och
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godstrafik. I vissa fall tas hänsyn till om trafikbelastningen är över eller under en

viss nivå men detta säger inget om på vilket sätt trafiken genererats. Samtidigt

påpekas i många fall att spårets (eller enskilda spårkomponenters) nedbrytning

sker på olika sätt beroende av om påverkan sker från persontrafik eller godstrafik.

Underhållsplaneringen utgör ett viktigt led för att åstadkomma ett kostnads-

effektivt spårunderhåll och i flera fall påpekas nödvändigheten och behovet av

information som ingångsdata för att kunna prognostisera ett förväntat underhålls-

behov. Samtidigt påpekas att det finns för lite kunskap om effekterna av under-

hållet och hur denna effekt skall analyseras. Den information som i många fall

avses diskuteras i termer av banstandard, tillstånd, tillståndsförändring, spårkvali-

tet etc. Tyvärr framgår det inte vad som egentligen avses med dessa begrepp.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att:

- det finns ett relevant kunskapsunderlag för ett fortsatt arbetet inom det

spårunderhållstekniska området men att helhetsperspektivet saknas.

- antaganden och förutsättningar i förekommande modeller och sambands-

uttryck är alltför oklara vilket medför begränsningar beträffande informa-

tionsvärde och därmed praktisk användbarhet.

- det finns ett antal begrepp (t.ex. trafikbelastning, tillståndsförändring, spår-

kvalitet) vilka är oklart definierade.

- inom ramen för denna litteraturgenomgång har ingen referens påträffats där

spårunderhållet behandlas utifrån ett samlat systemperspektiv.
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Relationship between traffic load, track standard and maintenance costs. A

literature survey.

by Ragnar Hedström

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

The purpose of track maintenance is to preserve track function on such a level that

it meets the traffic operator's requirements, which in turn may be regarded as a

function of the transport purchaser's willingness to pay for the transport qualities

according to the function of the track. From the traffic operator's perspective, the

requirement will thus be to design a maintenance strategy satisfying the external

requirements within the stipulated economic frameworks.

This project describes and analyses quantifications of such relationships

between influential variables, maintenance actions and track characteristics which

have been found in the literature and which can be regarded as an important basis

for designing the most suitable maintenance strategy. The literature survey does

not provide a comprehensive description of the field of track engineering, but

should instead be seen as a step in the general reporting of knowledge and a basis

for further discussions in the field of track maintenance techniques.

The report discusses the problem area of track maintenance and the need for a

systems approach in order to formulate an efficient maintenance strategy. In

addition, it describes a number of studies discussing the relationship between

traffic load, the structural design of the track and the rate of change in the track

and/or track components. Examples are given of the maintenance measures

considered most costly, and the way in which different variables such as traffic

load, speed and axle load influence maintenance costs. A description is given of

the problems of maintenance planning, in which organisational issues and the

need for information in maintenance planning are discussed. There is also a

discussion of a number of concepts such as condition, change in condition and

ageing of the track.

The studies found in this literature survey are of widely varying nature. Some

are very general, the relationship being expressed as a function of a number of

variables without a clear definition of their interdependence, while others are more

detailed. In both cases, the models are of limited value owing to their excessively

general approach or the very limited number of influential variables taken into

account. It was also found that in many cases there is no indication of the type of

the variables included in the models, and that in several models there are factors

that have been combined in an undefined manner in one and the same variable.

Furthermore, the values of constants have not been reported to a desirable extent.

The traffic load is a variable used in many contexts as a reference measure for

describing changes in the track or individual track components. In such cases, the

traffic load is expressed as total gross tons per year or in certain cases per day.

What is surprising is that no stricter division has been made of the distribution of

the traffic load between passenger traffic and freight traffic. In certain cases,

attention is paid to the traffic load being above or below a particular level, but this

indicates nothing of the way in which the traffic has been generated. At the same
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time, it is often pointed out that deterioration of the track (or individual track

components) takes place in different ways according to whether it is influenced by

passenger traffic or freight traffic.

Maintenance planning is an important step in achieving cost-effective track

maintenance and in several cases attention is drawn to the need for information

such as input data for forecasting maintenance requirements. At the same time, it

is pointed out that there is insufficient knowledge of the effects of maintenance

and the way in which such effects should be analysed. The information referred to

in many cases is discussed in terms of track standard, condition, change in

condition, track quality, etc. Unfortunately, there is no clear explanation of the

meaning of these concepts.

In general, the following conclusions can be drawn:

- There is a relevant knowledge base for further work in the field of track

engineering, but a comprehensive approach is lacking.

- The assumptions and conditions in existing models and expression for

relationships are insufficiently clear, which leads to limitations regarding the

value of the information and thereby its practical use.

- There are a number of concepts (e.g. traffic load, change in condition, track

quality) which are inadequately defined.

- Within the scope of this literature survey, no reference has been found where

track maintenance is treated from a comprehensive system perspective.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Forskning om underhåll av banan har två FoU-inriktningar. För det första kan

forskningen kritiskt granska och ifrågasätta dagens verksamhet, påvisa eventuella

brister och, om sådan finns, anvisa alternativ och/eller nya lösningar. En forskning

med denna inriktning prövar således alternativa synsätt med nya perspektiv och

utgångspunkter. För det andra kan forskningen bidra till att förbättra nuvarande

metoder, rutiner, normer och anvisningar för hur underhållsarbetet skall planeras,

genomföras och följas upp. I den meningen fokuseras forskning och utvecklings-

arbete på att utveckla och effektivisera verksamheten inom befintliga referens-

ramar.

Sakligt sett finns inget motsatsförhållande mellan dessa två inriktningar. Skill-

naden ligger främst i vilken infallsvinkel som bedöms vara mest angelägen.

I Banverkets rapport "Driftplan 1994-2003" anges grundläggande förutsätt-

ningar, mål och strategier för inriktningen av drift- och underhållsverksamheten. I

rapporten betonas bl.a. att Banverket eftersträvar en helhets- och en systemsyn vid

planeringen av åtgärder för att vidmakthålla järnvägsnätet. Den viktigaste

utgångspunkten för Banverkets driftplan är de trafikpolitiska mål som Riksdagen

har fastställt. Utgående från dessa mål har Banverket formulerat operativa mål för:

Hastighet, Bärighet, Kapacitet, Driftsäkerhet, Trafiksäkerhet och Miljö.

På sidan 5 i Driftplanen nämns och diskuteras några olika begrepp som exem-

pelvis prestanda, standard och status. "Med prestanda avses de krav man ställer

på järnvägens infrastruktur dvs. hastighet, bärighet, trafiksäkerhet etc. Med stan-

dard avses anläggningarnas egenskaper sasom rälsvikt, typ av slipers mm. Med

status avses anläggningarnastillstånd i termer av teknisk förslitning, rost, ålder

mm. " På sidan 5 anges också att "underhållets uppgift är att så länge det är eko-

nomiskt riktigt, hålla anläggningensstatus på en ur prestandasynpunkt acceptabel

niva. '

Tankegångarna i Driftplanen karaktäriseras av ett reglertekniskt synsätt. Om

exempelvis status för spårets geometriska egenskaper avviker alltför mycket från

det teoretiskt riktiga kan tågen inte hålla den hastighet som är önskvärd -

prestandakraven kan då inte tillgodoses. I så fall krävs korrigerande åtgärder för

att ge spåret ett bättre geometriskt läge, bland annat genom insats av spårrikt-

maskin.
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Figuren nedan illustrerar hur synsättet i Driftplanen och sambanden mellan

begreppen prestanda och status kan uppfattas.

 

    

Prestanda
(t.ex. hastighet) Spårstatus

4 +

Underhållsinsats

Spårstatus Trafik

Figur 1.1 Illustration av begreppen prestanda, status och inverkan av under-

hållsinsatser.

Mot bakgrund av föregående är det dags att fråga vilka frågeställningar som

forskaren skall syssla med.

Om vi utgår från första inriktningen kan FoU-arbetet t.ex. analysera hur syn-

sättet enligt figur 1.1 påverkas av att yttre förutsättningar förändras - exempelvis i

form av ökade hastigheter och axellaster, ändrad fordonskonstruktion, ökade kom-

fortkrav etc. En annan frågeställning kan gälla systemperspektivet. På vilket sätt

kan och bör Riksdagens trafikpolitiska mål vägas samman och "kvantifieras" så

att en "acceptabel" status verkligen fångar upp det samhällsekonomiska perspek-

tivet.

När det gäller den andra FoU-inriktningen - dvs. att bidra till att det befintliga

systemet effektiviseras - kan det t.ex. finnas anledning att undersöka tillförlitlig-

heten och relevansen i de samband som används mellan en driftäåtgärd och dess

förväntade spårstatus. Hur varierar dessa samband med hänsyn till skillnader i

fråga om banstandard och trafikbelastning? Hur stor är spridningen (osäkerheten) i

de samband som nu används? Ger nuvarande mätmetoder och nuvarande rutiner

för att lagra, analysera och redovisa data om spårstatus en tillräcklig relevant bild

av spårstatus?

Syftet med detta projekt är att - utifrån ett helhetsperspektiv - via litteratur-

studier klarlägga vilken kunskap som dokumenteras om: 1) olika faktorers inver-

kan på spårets/banans tillståndsförändring, 2) samband mellan underhållsåtgärder

och banans status, 3) kostnader för spårunderhållet samt 4) underhållsstrategier.
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1.2 Metod

Materialet till detta projekt bygger dels på en litteraturgenomgång dels på förda

diskussioner inom VTT:s järnvägsgrupp. Litteratursökningen har gjorts i data-

baserna Compendex, Inspec, NTIS, Roadline, Transdoc och TRIS.

Utgångspunkten i litteratursökningen var att söka efter referenser som gav en

helhetsbild av sambandet trafikbelastning-banstandard-underhållskostnad. Det

visade sig inte finnas speciellt mycket referenser som behandlade spårunderhållet

ur ett helhetsperspektiv. Däremot påträffades referenser där specifika detaljer rele-

vanta för det spårunderhållstekniska området behandlades. För att få en helhets-

bild av det spårunderhållstekniska området krävs dock att dessa "småbitar" sam-

manställs och analyseras på ett mer omfattande sätt än vad som varit möjligt inom

ramen för detta projekt.
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2 Problemområdet

Det finns ett antal olika variabler som i varierande utsträckning påverkar spårets

nedbrytning. Sådana påverkande variabler kan exempelvis diskuteras i termer av:

a) standard, som exempelvis typ av ballast, ballastdjup, sliperstyp, slipersavstånd,

rälsvikt och rälsprofil, banans lutning och linjeföring; b) årlig trafikbelastning,

fördelning mellan olika tågslag och hastighet; c) omgivningsfaktorer som exem-

pelvis årlig nederbörd och variationer i yttertemperatur, samt d) omfattning och

typ av underhållsåtgärder (Fazio & Prybella, 1980). Exempel på andra typer av

påverkande variabler är axelavstånd samt fjädrings- och dämpningsmekanismer

hos fordonen (UIC 715 I, 1979).

Vid en diskussion om underhållstekniska problem kan man i en första

approximation betrakta spårets olika delsystem var för sig. De kategorier som där-

vid kan användas är på ett naturligt sätt knutna till olika underhållsmetoder

(spårriktning, rälsbyte, slipersbyte etc.) och till den konventionella uppdelningen i

spårkomponenter (räler, befästningar, sliprar etc.). Detta är uppenbarligen en för-

enkling eftersom de olika egenskaperna till vissa delar är kopplade till varandra.

Exempelvis leder ökad finkornhalt i ballastmaterialet till att spårlägesfelen ökar

snabbare och nedbockade skarvar till att det vertikala spårläget får en ökad till-

växthastighet.

Även om vissa förenklingar görs kommer antalet variabler att bli många och

sambanden komplicerade. En angelägen uppgift är därför att utveckla modeller

som dels tar hänsyn till så många variabler som möjligt, dels är praktiskt hanter-

bara. Modellernas relevans bygger i sin tur på hur väldefinierade ingångsvariab-

lerna är, både kvantitativt och kvalitativt.

Ett problem är härvid hur olika begrepp definieras och tolkas. Vidare gäller att

det måste finnas klarheter i förhållandet mellan olika begrepp (t.ex. räffel- och

väågbildning, beräkning av rälers höjd- och sidoslitage) samt vilka gränsvärden

som gäller för dessa begrepp. Risken finns annars att jämförelser mellan olika

studier försvåras och att resultaten inte är direkt överförbara till andra förhållan-

den.
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3 Samband mellan spårets egenskaper och

påverkansvariabler

3.1 Allmänt

För underhållsplaneringen, framförallt vid förändringar av trafikmängd eller trafi-

kens sammansättning, är det viktigt att känna sambandet mellan trafiken och hur

spårets egenskaper förändras. Man kan konstatera att spårets olika egenskaper

påverkas på olika sätt av det kraftspektrum som trafiken utsätter spåret för. Till

detta kommer att det endast i undantagsfall finns kunskap om dessa krafters stor-

lek, riktning eller fördelning (i rummet eller tiden). För att trots detta få någon

uppfattning om sambandet mellan spårets förändring (nedbrytning etc) och trafik-

belastningen har man i allmänhet tillgripit rent statistiska metoder och därvid gjort

antingen historiska jämförelser på banor där trafiken varierat eller jämförelser

mellan banor med olika trafik och olika uppbyggnad. Man har därvid sökt korre-

lera ett trafikmått med någon form av "nedbrytningsförlopp". De publicerade

uttrycken för "trafikbelastningen" är mycket varierande vilket är naturligt med

tanke på att de tillkommit som resultat av en korrelationsanalys på ett material

som hänför sig till ett visst järnvägsnät med förmodligen ganska specifik upp-

byggnad och speciella komponenter där trafiken förmodligen domineras av ett

fåtal fordonstyper med ett bestämt kraftspektrum.

I detta avsnitt redovisas ett antal studier där samband mellan trafikbelastning,

spårets konstruktiva utformning -och förändringshastigheten hos spå-

ret/spårkomponenterna diskuteras.

3.2 Trafikbelastning

Trafikbelastningen är en av de nyckelfaktorer som anses ha ett direkt samband

med spårunderhållet men hur trafikbelastningen skall definieras är dock inte trivi-

alt. Behovet av och svårigheten med att definiera/beräkna trafikbelastningen bör

diskuteras utifrån vad denna information skall utnyttjas till (exempelvis för jäm-

förelser mellan olika banor, olika järnvägsförvaltningar, för att studera ett mycket

avgränsat problemområde som exempelvis sidoslitage på räler etc.) vilket kommer

att göras med hjälp av följande två exempel.

Det första exemplet är hämtat från UIC Code 714 R, (1989) där en metod för

att beräkna en teoretisk trafikbelastning (notional traffic value) för en bestämd

spårsträcka redovisas. Syftet med att beräkna en teoretisk trafikbelastning sägs

vara för att kunna göra ekonomiska studier och jämförelser mellan olika järnvägar.

Uttrycket för att beräkna den teoretiska trafikbelastningen anges på följande form:

Tf=Sv(Tv+Kt*Ttv) + Sm(Km*Tm+Kt*Ttm) (ekv 3.1)

där

Tf theoretical traffic load

Tv the mean daily passenger tonnage in gross tonnes hauled

Tm the daily freight tonnage in gross tonnes hauled

Ttv the mean daily tonnage of tractive units used in passenger traffic, in

tonnes
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Ttm

Kt

the mean daily tonnage of tractive units used in freight traffic, in

tonnes

a coefficient allowing both for the influence of the load and wear

effect of freight bogies, and which normally corresponds to the

following value:

Km= 1.15

and, for tracks handling heavy loads:

Km= 1.30 for traffic based primarily on 20t axle-loads (>50 % of

traffic) or for a significant proportion of traffic with 22.5t

axle-loads (>25 % of traffic)

Km= 1.45 for traffic based primarily on 22.5t axle-loads (>50 % of

traffic) or for traffic largely consisting of 204 or heavier axle-

loads (>75 % of traffic) i

a coefficient that allows for the traction-motor axle wear factor, and

is equal to 1.40

Sv and Sm are coefficients that allow for train running speeds

Sv relates to the speed of the fastest passenger trains

Sm relates to the speed of ordinary freight trains

These coefficients shall be assigned the following values:

Sv (Sm) =

Sv (Sm) =

Sv (Sm) =

Sv (Sm)

Sv

Sv

Sv sa

Sv =

1.00 when

1.05 when

1.15 when

1.25 when

= 1.35 when

= 1.40 when

1.45 when

1.50 when

V © 60 km/h

60 km/h © V © 80 km/h

80 km/h © V © 100 km/h

100 km/h © V 130 km/h

130 km/h © V © 160 km/h

160 km/h © V © 200 km/h

200 km/h © V 250 km/h

250 km/h © V

Med hjälp av ovanstående formel och koefficienter beräknas den teoretiska tra-

fikbelastningen vilken sedan delas in i 6 olika grupper enligt följande:

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

130 000 t/d © Tf

80 000 t/d © Tf © 130 000 t/d

40 000 t/d = Tf © 80000 t/d

20 000 t/d = Tf © 40000 t/d

5 000 t/d = Tf © 20 000 t/d

Tf © 5 000 t/d

För att beräkna en ekvivalent trafikbelastningen enligt ekvation 3.1 krävs ett

betydande informationsunderlag vilket förefaller göra metoden ohanterlig. En

annan aspekt är att den å ena sidan är mycket detaljerad men å andra sidan resul-

tera i en mycket schablonmässig gruppering av den framräknade teoretiska trafik-

belastningen.

Av de fyra koefficienterna Km, Kt, Sv och Sm antar Kt endast ett värde medan

de övriga tre kan anta olika värden. För tung trafik gäller att den procentuella för-

delningen mellan 20 respektive 22,5 tons axellast blir avgörande för vilket av vär-
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dena 1,3 eller 1,45 som koefficienten Km kommer att anta. Det kan förekomma

rätt stora skillnader i den procentuella fördelningen mellan 20 respektive 22,5 tons

axellast medan skillnaden mellan koefficienten Km endast är 0,15. När det gäller

koefficienterna Sv och Sm, som är hastighetsberoende, kan det noteras att skillna-

den mellan koefficienterna ligger i intervallet 0,05-0,15 och att skillnaden mellan

de olika hastighetsintervall till vilka koefficienterna är kopplade ligger i intervallet

20-50 km/h. Intervallen i den slutliga grupperingen har en ganska stor spännvidd

vilket är anmärkningsvärt med tanke på den noggrannhet som koefficienterna i

den refererade ekvationen har definierats med.

I det andra exemplet (Esveld, 1989) redovisas följande uttryck för att beräkna

en så kallad ekvivalent trafikbelastning (equivalent tonnage):

Tf= (Tp*V/100) + (Tg*Pc/18D) (tonnes) (ekv 3.2)

där

Tf = equivalent tonnage

Tp = real load for daily passenger traffic

Tg = real load for daily freight traffic

V = maximum permissible speed (km/h)

D = minimum wheel diameter (m)

Pc = maximum axle load with wheels of diameter D (tonnes)

Utifrån en framräknad ekvivalent trafikbelastning görs, på motsvarande sätt

som i föregående exempel, en indelning i följande klasser vilket sedan utnyttjas

som underlag för dimensionering och underhåll av järnvägsnätet:

Klass I 000 = Tf

Klass II 20 000 = Tf = 40 000

Klass ITT 10 000 = Tf = 20 000

Klass IV Tf © 10 000

Att hjuldiametern beaktas i samband med trafikbelastningen är en intressant

aspekt eftersom kombinationen axellast-hjuldiameter onekligen kommer att

inverka på kontakttrycket i snittet hjul/räl. När det gäller att studera avgränsade

problemställningar som exempelvis rälsslitage blir därför axellast/hjuldiameter

viktiga ingångsvariabler (förutom, exempelvis rälernas stålkvalitet) men att axel-

last/hjuldiameter skall ingå för att beräkna en "ekvivalent trafikbelastning" på så

sätt som ekvation 3.2 syftar till är dock inte lika självklart. En annan intressant

fråga är hur minsta hjuldiametern skall beaktas rent praktiskt eftersom det på de

flesta järnvägssträckor förekommer trafik med varierande fordonssammansättning

och därmed varierande hjuldiameter.

Vilket förhållande mellan maximalt tillåten axellast på hjul av viss diameter

som kan accepteras och/eller bör väljas framgår inte av Esveld (1989) vilket är

anmärkningsvärt eftersom valet kommer att påverka slutresultatet. Inom den

norska järnvägsförvaltningen, NSB, redovisas värden för tillåten axellast i förhål-

lande till minsta hjuldiameter (NSB Banedivisjonen, 1995) enligt tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Största axellast och minsta hjuldiameter (=nominell diameter

minus slitage) för vagnar.

 

 

           

Axellast (t) 25 22,5 20 18 16 14 12 10 7,5 5

Minsta hjuldia- 0,9 0,87 0,84 0,76 0,68 0,63 0,55 0,47 0,39 0,33

meter (m)
 

(Källa: NSB Banedivisjonen, 1995)

Om vi antar att värdena i tabell 3.1 kan utnyttjas för att beräkna förhållandet

mellan maximalt tillåten axellast på hjul av viss diameter enligt utrycket Pc/I8D i

ekvation 3.2 erhålles nomogrammet i figur 3.1.

Axellast/18*D
1,6

D=0,9 m

D=0,87 m/
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Figur 3.1 Beräkning av förhållandet mellan axellast (Pc) och minsta hjul-

diameter (D) enligt uttrycket Pc/18*D i ekvation 3.2.

Som framgår av figur 3.1 ligger inte kurvornas ändpunkter på en horisontell

linje vilket de skulle gjort om förhållandet mellan axellast och hjuldiameter hade

tolkats på likartat sätt vid en jämförelse mellan synsättet enligt tabell 3.1 och

ekvation 3.2.

Resonemanget kan förtydligas med hjälp av följande exempel. antag att den

verkliga trafikbelastningen är 5 000 ton/dag och gällande axellast 20 ton. Antag

vidare att det finns önskemål om att höja axellasten till 25 ton. enligt NSB gäller

då att vid axellasten 25 ton skall minsta hjuldiametern vara 0,9 meter.
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Om ekvation 3.2 utnyttjas kommer den verkliga trafikbelastningen på 5 000

ton/dag (strax 20 ton) att generera en teoretisk trafikbelastning på:

Tf = 5 000 * 25/(18*0,9 dvs. Tf = 7 716 ton/dag.

Om kombinationen axellast/hjuldiameter hade tolkats likartat i de båda fallen

(dvs. enligt tabell 3.1 och ekvation 3.2) skulle den teoretiskt beräknade trafikbe-

lastningen (Tf) antagit samma värde.

Hur hastigheten skall relateras till trafikbelastningen tolkas på olika sätt om

man jämför de båda ekvationerna 3.1 och 3.2. En skillnad är att hastigheten inte

kan påverka den teoretiskt framräknade trafikbelastningen enligt ekvation 3.1 till

att anta ett mindre värde än den verkliga trafikbelastningen vilket däremot är fallet

i ekvation 3.2. Vidare kan noteras att ekvation 3.2 tar hänsyn till hastigheten

enbart när det gäller persontrafiken medan ekvation 3.1 beaktar hastigheten både

vad gäller person- och godstrafik.

Slutresultatet av de beräkningar som görs med hjälp av ekvationerna 3.1 och

3.2 blir någon form av klassindelning med hänsyn till den framräknade trafikbe-

lastningen oavsett om den uttrycks som teoretisk eller ekvivalent trafikbelastning.

Frågan är dock hur en sådan klassindelning kan utnyttjas för jämförelser eftersom

ingångsvariablerna i de båda ekvationerna är av så olika karaktär.

3.3 Spårkonstruktion

Inledningsvis skall påpekas att spåret i detta sammanhang är liktydigt med ban-

överbyggnaden och de i denna ingående spårkomponenter, dvs. ballast, sliprar,

befästningar (inklusive mellanlägg) och räler. Den principiella uppbyggnaden av

spårets (dvs. banöverbyggnadens) konstruktion har inte genomgått så stora föränd-

ringar sedan tidigt 1800-tal. De viktigaste förändringarna efter andra världskriget

avser bl.a. introducerandet av helsvetsade räler, betongsliprar, tyngre räler och

fjädrande befästningar. På senare tid har det dock skett ett ökat intresse för

utvecklandet av alternativa spårkonstruktioner, bland annat ballastfria spår. Bal-

lastfria spår finns i ett antal varianter (bl.a. Rose, 1987; Eriksson & Sjödahl, 1995

och Hedström, 1996) men den principiella innebörden är att ballastlagret ersatts

helt, eller kompletterats, med ett lager av betong alternativt asfalt.

Spårets konstruktion och uppbyggnad är av stor betydelse för spårets förmåga

att ta hand om de spårkrafter som framförallt fordonen belastar spåret med. De

krafter som i olika avseenden påverkar spåret kan exemplifieras med följande

begrepp (Andersson, 1990):

e Laterala spårkrafter vilka anses leda till exempelvis:

e spårförskjutning i sidled,

e slitage på räler och hjul,

e utmattning i räler och rälsbefästningar.
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e Vertikala spårkrafter vilka anses leda till exempelvis:

e sättningar,

* rälsbrott (utmattning, sprödbrott),

e skador på slipers och underläggsplattor,

* löpbaneskador på hjul,

e farbaneskador på räler.

De spårkrafter som genereras dels via yttre påkänningar (trafik och/eller klimat)

dels via inre påkänningar (t.ex. restspänningar i rälerna) utgör ett viktigt underlag

för att definiera vilka funktionskrav som bör ställas dels på spåret som helhet dels

på de enskilda spårkomponenterna (räler, sliprar, befästningar etc.). Spårets funk-

tion (som helhet betraktat) är ta upp lasten från trafiken och utgöra körbana för

fordonen.

Det övergripande funktionskravet på spårkomponenterna är att de måste tåla de

påfrestningar som uppkommer via trafikens och/eller klimatets påverkan. Vidare

är det viktigt att ta hänsyn till hur olika spårkomponenter påverkar varandra vilket

betyder att spårkonstruktionen måste betraktas som en helhet (Sörlie, 1991).

Dimensioneringen av enskilda spårkomponenter kan dock inte göras enbart uti-

från att tåla uppkomna belastningar. Funktionskrav måste även definieras exem-

pelvis med avseende på möjligheten att reparera komponenten ifråga t.ex. när det

gäller svetsning av räler (påläggssvetsning, inläggning av passräler etc.) eller

rehabilitering av skruvhål i träsliprar. Ett annat funktionskrav på rälerna är att far-

banan skall vara jämn, dels med tanke på rullmotståndet dels med tanke på passa-

gerarkomforten.

Förutom tekniska aspekter måste även faktorer som exempelvis anläggnings-

kostnad, kostnad för det framtida spårunderhålls- och upprustningsbehovet beak-

tas när det gäller spårets konstruktiva utformning och uppbyggnad. Därför blir

valet av spårkonstruktion både en teknisk och ekonomisk fråga som måste besva-

ras mot bakgrund av varje specifikt fall (Esveld, 1989).

3.4 Spårläge

Med spårgeometri avses börvärdet av spårets geometriska läge. Skillnaden mellan

spårets faktiska läge och spårgeometri kallas för spårlägesfel eller kort och gott för

spårläge. Spårläget utnyttjas som ett kvalitetsmått på själva spårsystemet men är

problematiskt att definiera på ett entydigt sätt. Begreppet spårläge inkluderar

nämligen fyra olika typer av spårlägesfel (spårets laterala och vertikala läge, räls-

förhöjningen och spårvidden) med olika våglängder och amplituder. Hur en sådan

komplex funktion på bästa sätt skall uttryckas för att representera ett kvalitetsmått

för exempelvis en 200 meter lång spårsträcka är därför inte trivialt.

Åsikter har framförts att för spårläget är det inte amplituder i läge (t.ex. milli-

meter sidoavvikelse) som är relevant att övervaka, utan istället de negativa följ-

derna av ett dåligt spårläge. Kvalitetsmåttet för spårläget skulle alltså vara mer

funktionellt inriktat så att det i större grad skulle stå i överensstämmelse med

spårkrafter och/eller komfortstörningar (Sasaki, 1994; Kufver, 1995).

Spårets tillstånd påverkas av ett antal olika faktorer. Hur spårets tillståndet för-

ändras vid förändring av enskilda och isolerade variablers förändring finns beskri-

vet på ett flertal ställen i litteraturen. För en given nivå på underhållsinsatserna
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kommer olika tillståndskurvor att utvecklas för varje variabel som förändras

(Fazio & Prybella, 1980) vilket kan beskrivas med exemplen enligt figurerna 3.2

och 3.3.

Spårkvalitet
4

Bra

 

Dålig

  
Tid

Figur 3.2 Spårkvalitetens förändring som funktion av tiden vid enbart för-

ändrad trafikbelastning. Kurva A motsvarar dubbelt så stor trafik-

belastning per år som kurva B. (Efter Fazio & Prybella, 1980).

Kurva B i figur 3.2 illustrerar hur spårkvaliteten förändras vid en trafikbelast-

ning som är hälften så stor som gäller för kurva A. I exemplet är det endast trafik-

belastningen som har förändrats, dvs. övriga variabler sägs vara konstanta i de

båda fallen.

Det andra exemplet, fig 3.3, illustrerar tillståndsförändringen som funktion av

kurvradien, där kurvorna A, B och C illustrerar olika kurvradier.

Spårkvalitet
4

Bra

 

Dålig

 

Figur 3.3 Spårkvalitetens förändring som funktion av tiden där enbart

kurvradien har förändrats. Kurva A motsvarar minsta kurvradie

och kurva C motsvarar största kurvradien. (Efter Fazio & Prybella,

1980).

Kurva A motsvarar en kurvradie på ca 600 m, kurva B motsvarar en kurvradie

på ca 1 200 m och kurva C motsvarar en kurvradie på ca 1800 m. Även i detta fall

gäller att övriga variabler förutom kurvradien sägs vara lika i de tre fallen.

I ovanstående två exempel har endast en variabel beaktats i varje enskilt fall för

att beskriva hur spårets kvalitet förändras. En intressant fråga är hur man i nästa

steg kopplar samman de båda variablerna trafikbelastning och kurvradie och hur

denna kombination slutligen kommer att påverka spårkvaliteten.
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Begreppet TQIs ("track quality indices") används för att beskriva spårkvaliteten

utfrån mätningar av spårläget (Fazio & Prybella, 1980). De parametrar som kan

mätas och som ligger till grund för TQIs är spårvidd, rälsförhöjning, skevning och

sidoläge. I generella termer beskrivs förändringar i spårkvaliteten med hjälp av

följande uttryck:

ATQ1!=t(e,S,T,P,V,M) (ekv 3.3)

där

e= level of basic maintenance

S= structural characteristics of the track, such as continuously welded or

jointed rail, ballast depth, and subgrade type

T= annual traffic load

P= wheel - Joad distribution of the annual traffic load

V= train speed

M= miscellaneous parameters, such as weather and train consist.

I ovanstående ekvation redovisas ett antal storheter vilka anses vara relevanta

när det gäller att bekriva förändringar av spårkvaliteten. Den generella ansatsen

ger dock ingen information om de ingående storheternas inbördes samband vilket i

sin tur ger begränsningar för ett rent praktiskt utnyttjande.

I ett annat exempel (Esveld, 1989) redovisas tillståndsförändringen som funk-

tion av axellasten enligt följande uttryck:

E=k*To*PB*VY (ekv 3.4)

där

E = deterioration since renewal or last maintenance operation

T = tonnage

P = total axle load (static + dynamic)

V = speed

-= constants

Vilka värden konstanterna (k,o,B,y) kan anta framgår tyvärr inte av referensen.

Även om ekv 3.4 uttrycker ett klarare matematiskt samband mellan olika vari-

abler än vad ekvation 3.3 gör, är den ändå inte helt entydig. Det framgår inte med

vilken enhet tillståndsförändringen uttrycks i eftersom det saknas sortangivelse för

de i ekvationen ingående variablerna. Det finns således ett behov av att ytterligare

diskutera hur de påverkande variablerna skall definieras (t.ex. begreppet bas-

underhåll) och hur de skall mätas/analyseras för att denna typ av modeller skall bli

praktiskt användbara.

ORE har under en lång följd av år (från 1960-talet och framåt) studerat föränd-

ringar i spårläge under inverkan av trafiken vid olika spårkonstruktioner. Resulta-

tet har sammanfattats av Esveld (1989) på följande sätt:
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a) såväl höjdlägesfel som sidolägesfel tilltar linjärt med transportarbetet

(bruttotonkm),

b) spårlägesfelens relativa ökningstakt (tillväxt/transportarbete) varierar

kraftigt även mellan spårsektioner som förefaller helt lika och som har

samma trafik,

c) varken typ av trafik (oavsett dess definition) eller spårkonstruktion kunde

med statistiska metoder (eller aktuellt material) visas ha något samband

med spårlägesfelens tillväxthastighet',

d) : spårlägesfelens relativa ökningstakt är konstant för en viss sträcka obero-

ende av spårjusteringens kvalitet,

e) -i allmänhet åstadkommer spårjusteringsmaskinerna en likartad spår-

lägeskvalitet (definierad som spridningsmått enligt ORE) oavsett det

ursprungliga spårläget 7.

3.5 Räler

Räler är den spårkomponent som rönt det största intresset. Orsaken är dels att

rälen är den första delen i spårkonstruktionen som utsätts för påfrestningar dels att

rälen kan betraktas som ett mer "isolerat" objekt jämfört med exempelvis mellan-

lägg, sliprar eller ballast. När det gäller rälerna är det av intresse dels att definiera

de rälsfel som uppträder dels att skapa modeller för att därigenom kunna prognos-

tisera en återstående utnyttjandegrad.

3.5.1 Rälsfel

Rälsfel på i spår liggande räler kan delas in i tre grupper: a) förslitning på räls-

huvudet, b) utmattningsrelaterade defekter samt c) nedböjning av rälsändarna

vilket inträffar företrädesvis vid öppna skarvar. Vidare sägs att slitage på räls-

huvudet och defekter på rälsändarna vid skarvar är det största problemet vid låga

hjullaster medan utmattningsproblemen tar överhand vid högre hjullaster (Love

III, 1981).

Slitage på rälshuvudet kan utgöras av höjdslitage, sidoslitage eller deformation.

Vidare nämns även rostskador och ytskador som exempel på andra typer av för-

ändringar som kan förekomma på rälerna. Rostangreppen förekommer företrädes-

vis på rälens liv och fot men kan även förekomma på rälshuvudet. Ytskador kan

uppträda i form av t.ex. slirsår, avflagningar, invalsningar men även i form av

ytsprickor (BVF 541.43, 1992).

En ofta förekommande typ av sprickbildning är den som uppträder mellan räls-

huvud och rälsliv och som förekommer vid rälsänden på skarvspår. Denna typ av

spricka utvecklar sig antingen upp genom rälshuvudet eller ner genom rälslivet.

En annan typ av sprickbildning som också förekommer vid rälsändarna är den som

startar i själva borrhålen. Karakteristiskt för denna typ av sprickbildning är att den

utvecklar sig i ett stjärnmönster med en vinkel på ca 45* mot rälsfoten. Den tredje

typen som beskrivs är den som uppkommer mycket plötsligt och ofta vid mycket

låga temperaturer och som har en nästan vinkelrät snittyta mot rälsfoten räknat.

Sprickbildningar kan även uppkomma på grund av inneslutande defekter i sam-

band med tillverkningen (Esveld, 1989).

 

' Detta står dock i kontrast mot de studier som redovisas i avsnitt 3.2.

* Detta står i kontrast mot de studier som redovisas i Esveld (1979).
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I en förstudie, (Forslöv, 1995) beskrivs problemet med lövhalka och de skador

som uppstår i form av exempelvis slirsår och bromsskador på rälerna, och skador

på fordonshjulen mer ingående.

3.5.2 Modeller för att beräkna rälens livslängd och förslitning

I en studie (Love III, 1981) redovisas bland annat några olika modeller för att

beräkna rälens livslängd och förslitning, vilka kommer att redovisas nedan. Den

första modellen har utvecklats av AREA (American Railway Engineering

Association) med hjälp av uppmätta data från den amerikanska järnvägen.

Modellen beaktar rälstyp, rälsvikt, konstruktion (layout) samt trafiken, och anges

med följande uttryck:

T=K*WwW*p**** (ekv 3.5)

where

T = rail life in main track (in Million Gross Tons),

= weight of rail (pounds per yard),

annual traffic density ( in Million Gross Tons per year),

factor for "standard of maintenance" which also accounts for curvature,

metallurgy, and rail type - a typical value for tangent track is 0.545.

W

D

K

En annan modell som beskrivs är T.O.P.S. Rail Life Model vilket är en vidare-

utveckling av den ovan nämnda AREA-modellen, dvs. ekvation 3.5. Den modell

som går under benämningen T.O.P.S. Rail Life Model bygger på data från endast

en järnväg (Southern Pacific Railroad) och anges på följande form:

T= K*wW*D"*** (ekv 3.6)

where

T = rail life (in MGT),

W = rail weight ( in Ibs/yd),

D = annual traffic density (MGT/yr),

K = variable factor =K;*K>.....Kn, where Kj....Kn represent rail and traffic

characteristics such as wheel loads, train service type, speed range, rail

type metallurgy, gradient, curvature, oiler use and condition of subgrade.

Skillnaden mellan dessa bägge modeller ligger i att i den senare modellen

(ekvation 3.6) kan faktorn K tydligen anta fler olika värden jämfört med modellen

i ekvation 3.5 vilket förmodligen kan ge rätt stora skillnader i resultatet för att

beräkna rälernas livslängd.

I figur 3.4 har rälens livslängd beräknats för räler med rälsvikten 1001b/yd, 115

Ib/yd och 130 Ib/yd vilket motsvarar rälsvikterna 49,6kg/m, 57 kg/m respektive

64,5 kg/m. Vidare har i detta beräkningsexempel antagits att faktorn K=1.
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Figur 3.4 Beräknad livslängd enligt ekvation 3.6 för tre olika rälstyper som

funktion av årlig trafikbelastning (MGT/year) under antagande att
K=1.

Som framgår av figur 3.4 är det en viss skillnad i förväntad livslängd mellan
de olika rälstyperna. Med tanke på att faktorn K kan anta varierande värden bero-
ende på vilken ekvation som utnyttjas kan man misstänka att skillnaden kan bli
betydligt större än vad som framgår av ovanstående exempel. Det principiella
utseendet på kurvan för beräknad livslängd kommer dock inte att förändras utifrån
hur faktorn K väljs.

Vidare kan man konstatera att att den totala trafikbelastning som rälerna utsätts
för innan förväntad livslängd är uppnådd varierar kraftigt. Enligt figur 3.4 framgår
att om årlig trafikbelastning är 5 MGT/år förväntas rälen hålla i 50 år vilket mot-
svarar en total trafikbelastning på 250 MGT. Är den årliga trafikbelastningen
istället 40 MGT/år förväntas rälen hålla i 20 år vilket ger en total trafikbelastning
på 800 MGT.

En tredje modell som beskrivs är utvecklad av Universitetet i Illinois och byg-
ger på data från Burlington Northern Railroad. Modellen som syftar till att
beräkna förslitningen på kurvräler har följande form:

W=A(I+K*D)*HMGT (ekv 3.7)
where
W = rail head wear (inches2),
A = wear on tangent track (inches2),
D = degree of curvature,
HMGT = accumulated traffic in hundred million gross tons,
K = wear factor varying with degree of curve.
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Tanken med denna modell är att utifrån förslitningen på rakspårsräler beräkna

förväntat slitage på kurvräler. Det beräknade slitaget på kurvräler jämförs sedan

med gränsvärden för tillåtet slitage varpå en förväntad livslängd kan beräknas.

En fjärde modell som redovisas syftar till att beräkna rälens livslängd med hän-

syn till dess utmattningsgräns och har följande utseende:

L=1 / X(Bi / Ni) (ekv 3.8)

where

L = the fatigue life in MGT,

Bi= di*p,

B = the total cycles per MGT,

di = the fraction of the total number of cycles applied at each load level i,

Ni= the number of stress cycles to failure at each load level i.

Den fjärde modellen (ekv 3.8) bygger på antagandet att utmattningsrelaterad fel

uppkommer före det att rälsförslitningen uppnått en oacceptabel nivå. Argumentet

är att kontaktspänningarna, böjspänningarna och temperaturvariationerna i rälsen

orsakar att stålet når sin utmattningsgräns och därmed initierar defekter innan för-

slitningsgraden når gränsvärdet.

En femte modell som också finns beskriven är T.K. Dyer Rail Life Model där

man använt statistisk interpolering i en empirisk modell och som har följande

utseende:

Lr= (Lrj*(Mt+Mw*(C- 1 )))/Mt (ekv 3.9)

Lrj=W*((K/G0,337)+(2,97/[G+5))) _ (ekv 3.10)

where

Lr=average system life of new rail (yrs)

Lrj= jointed rail life (yrs)

W= weight of rail (Ibs/yd)

G= gross ton miles per main track miles (in millions)

K= curve factor (0,53-0,59)

Mt=total system track miles less Class 5

Mw=miles of welded rail

C=factor for life increase due to welded rail

Av de ovanstående presenterade modellerna (ekv 3.5-3.10) är det endast en

(ekv 3.7) som resulterar i en bedömning av förslitningen av rälshuvudet medan

övriga resulterar i en bedömning av rälens livslängd. -Även om begreppet

"förslitning av rälshuvudet" har en mer avgränsad definition än vad begreppet

"livslängd" har framgår det inte om det är frågan om höjd-och/eller sidoslitage

eller någon typ av deformation på rälshuvudet. Begreppet livslängd kan dikuteras i

termer av teknisk eller ekonomisk livslängd (Hedström, 1993) men vad som gäller

för begreppet livslängd i ovanstående ekvationer framgår inte klart.

Även om de i detta arbetet redovisade modellerna/uttrycken är starkt begrän-

sade till antalet framgår det tydligt att det finns många variabler som anses

påverka rälernas tillstånd eller tillståndsförändring. Problemet är dock att dessa
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påverkande variabler inte är klart definierade vilket begränsar trovärdigheten och

användbarheten av dessa modeller/uttryck. Hur värderas exempelvis faktorn K i

ekvationerna 3.5 och 3.6 eller faktorn C i ekvation 3.9?

Svårigheten med att entydigt beskriva tillståndsförändringen hos rälerna kan

illustreras med ett exempel hämtat från Canadian Pacific Rail (Liddell & Roney,

1985). För fyra olika järnvägslinjer redovisas antalet årliga rälsdefekter som funk-

tion av ackumulerad trafikbelastning vilket framgår av figur 3.5 där kurvorna i

figuren representerar följande förutsättningar:

Spårtyp A: Hög andel kurvor, rälstyp= 49,6 kg/m, rälslängd= 11,9 m,

Spårtyp B: Låg andel kurvor, rälstyp= 64,5 kg/m, rälslängd= 11,9 m,

Spårtyp C: Medium andel kurvor, rälstyp= 57 kg/m, rälslängd= 23,8 m,

Spårtyp D: Låg andel kurvor, rälstyp= 49,6 kg/m, rälslängd= 11,9 m.

Årliga defekter; 1,609 spårkm

48
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        ssat 

Figur 3.5 Årliga antalet rälsdefekter som funktion av ackumulerad trafikbe-

lastning. (Efter Liddell & Roney, 19835).

I ovanstående exempel redovisas antalet årliga defekter per mile som funktion

av ackumulerad trafikbelastning vilket innebär att kurvorna inte kan jämföras med

varandra. En jämförelse mellan kurvorna är endast möjlig om trafikbelastningen

per år är känd och på så sätt "normera" situationen, dvs. ställa antal defekter i

relation till spårkm och trafikbelastning. Ett rimligt antagande med hänsyn till

rälsvikten är att årlig trafikbelastning på den bandel som motsvaras av kurva B

ligger på en högre nivå jämfört med den bandel som representeras av kurva D.

Detta antagande skulle då innebära att belastningen per spårkilometer är högre på

den förra bandelen. Om detta beaktas är det inte lika självklart att spårtyp B skulle

vara "sämre" än spårtyp D vilket figur 3.5 antyder vid en första anblick. Om vi

istället antar att den ackumulerade trafikbelastningen har genererats utifrån samma

trafikbelastning per spårkilometer och år räknat för de bägge spårtyperna B och D

antyder figur 3.5 att det skulle vara fördelaktigare att konstruera spåret med klena

räler vilket förfaller lite märkligt.
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Ett annat exempel som visar områdets komplexa natur är hämtat från en studie

beträffande sidoslitaget i kurvräler som genomförts i Nederländerna (Esveld,

1989), där resultatet visar på stora variationer även under nästan identiska förhål-

landen. På ett avstånd av 14 mm från rälens överkant uppmättes sidoslitaget på

kanten av rälshuvudet. Kurvorna som alla hade radien 465 m var belägna på olika

bandelar men trafikbelastning på dessa bandelar var mycket likartad. Trots att de

yttre förutsättningarna var likartade visade det sig att i ett fall var sidoslitaget ca 8

mm redan efter en trafikbelastning på ca 10 MGT. För en annan kurva var sido-

slitaget ca 5 mm efter knappt 40 MGT. Sidoslitaget i övriga kurvor som hade stu-

derats låg mellan de nämnda intervallen. Resultatet av studien visade att sidosli-

taget i varje enskild kurva hade ett starkt samband med trafikbelastningen men att

det var stor variation mellan de olika kurvorna vilket innebar begränsade möjlig-

heter till jämförelser trots till synes likartade förhållanden. Resultatet visade dock

på att det fanns stora möjligheter att prognostisera sidoslitagets utveckling för

varje enskild kurva utifrån ett begränsat antal mätvärden.

3.6 Befästningar

En modell som påträffats i denna litteraturgenomgång bygger på att i laboratorie-

miljö, analysera livslängden hos befästningen innan den tagits i bruk (Baluch,

1979). Det är alltså frågan om att redan på utvecklingsstadiet av befästningen

analysera den förväntade livslängden. Utgångspunkten i modellen är att analysera

varje delkomponent i befästningen, dvs. klämfjädrar, fästanordningen för kläm-

fjädrarna, isolerplattor och mellanlägg. Tanken med denna uppdelning i ett antal

delkomponenter är att varje delkomponent påverkas olika av påförd trafikbelast-

ning vilket kommer att ha betydelse för befästningens totala livslängd. Befäst-

ningens totala förmåga att uppta förekommande spårkrafter är således beroende på

de enskilda delkomponenternas kraftupptagande förmåga.

3.7 Sliprar

De faktorer som påverkar sliperns livslängd kan exemplifieras av underlaget,

nederbörd (kemisk utfällning), temperatur (bakteriemiljö), tågens hastighet, tra-

fikbelastning, ballastmaterial. Av de uppräknade variablerna har vissa större eller

mindre betydelse beroende på om det är frågan om träsliprar eller betongsliprar

(Webb, 1985).

I den litteraturgenomgång som har gjorts inom ramen för detta projekt har

några "slipersmodeller" påträffats (Love III, 1981) vilka på olika sätt försöker

beskriva sliperns livslängd. Den första modellen som bygger på statistiska data

beträffande sliprars livslängd från ett stort antal olika järnvägssträckor i USA går

under benämningen AREA Tie Life Equation och anges på följande form:

Life (MGT) - e(4.095 0.06077*(Ot))>;:I)0.8|6872 (ekv 3.1 1)

where

D=annual gross tonnage

0= degree of curvature
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En annan modell som beskrivs i studien är T.O.P.S. Tie Life Formula och är

snarlik den förra modellen (ekv 3.11) med undantag av man via variabeln K för-

sökt beakta variabler som t ex rälsvikt och rälstyp, hjullast och tåghastighet.

Modell bygger enbart på data från en järnvägsförvaltning, (Southern Pacific Rail-

road) och beskrivs enligt ekvationen:

where

degree of curvature

D= annual traffic density (MGT/yr)

K= product of individual factors representing rail weight, train speed etc.

Båda dessa modeller har ett mycket snarlikt utseende med de tidigare redo-

visade modellerna för att beräkna rälernas livslängd. Om man beräknar förväntad

livslängd för sliprarna (under antagandet att 0=1) enligt ovanstående två ekvatio-

ner blir resultatet i enlighet med figur 3.6.

Förväntad sliperslivslängd (År)
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Figur 3.6 Förväntad sliperslivslängd som funktion av arlig trafikbelastning.

Beräkningar enligt ekvation 3.11 och 3.12 under antagande att

K=1 och 0=1.

Att liten årlig trafikbelastning ger lång förväntad livslängd på sliprarna är teo-

retiskt sett inte speciellt kontroversiellt. Mot bakgrund av att detta är material från

en amerikansk studie där det förmodligen är frågan om träsliprar finns det dock

anledning att vara kritisk mot ekvationernas allmänna giltighet speciellt vid låga

årliga trafikbelastningar. Praktiskt sett torde faktorer som exempelvis klimat,
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träslag i sliprar, typ av impregnering vara av avgörande betydelse för sliprarnas

livslängd speciellt vid låg årlig trafikbelastning.

En tredje modell är T.K Dyer Tie Life Model vilken syftar till att beräkna

medellivslängden för sliprar i ett system där hänsyn tas till enbart rälstyp och räls-

vikt samt den årliga trafikbelastningen. Modellen bygger på följande formler:

Less than 10MGT/year:

Ltj=(37,4-0,37G)*(W/(71+5,2G))*0,67 (ekv 3.13)

Greater than 10MGT/year:

Lty=(37,4-0,37G)*(W/(109+1,4G))*0,67 (ekv 3.14)

Lt=Ltj*(Mt+0,04Mw)/Mt (ekv 3.15)

where

Ltj=jointed rail tie life in years

Lt=average system tie life in years

W= average weight of rail in main track (Ibs/yd)

Mt=total system track miles class 5

Mw= miles of welded rail

G = ? (uppgift saknasi referensen men skall troligen vara MGT/year)

Det synsätt som denna modell redovisar är att det är sliprarna i omedelbar när-

het till rälsskarvarna som kommer att inverka på medellivslängden för alla sliprar

som ingår på den aktuella bansträckan. Om förväntad livslängd på sliprarna i

omedelbar närhet av rälsskarv beräknas med hjälp av ekvationerna 3.13 och 3.14

erhålls resultatet i enlighet med figur 3.7.
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Förväntad livslängd på skarvspårsliper, (År)
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Figur 3.7 Förväntad livslängd på skarvspårsliprar som funktion av årlig tra-

fikbelastning. Beräkningar enligt ekvationerna 3.13 och 3.14 under

antagande att W=115 Ib/yd (57kg/m).

Om man jämför resultatet i figur 3.6 med resultatet i figur 3.7 gäller att den

förväntade livslängden på sliprarna är betydligt lägre i det senare fallet vilket teo-

retiskt sett kan vara rimligt eftersom man kan misstänka att sliprar i närheten av

rälsskarvar ursätts för större påfrestningar jämfört med andra sliprar. För att

beräkna livslängden (Lt) för hela "systemets" sliprar utnyttjas i slutänden ekvation

3.15 där hänsyn tas till hur stor del av den aktuella sträckan som utgörs av helsvet-

sat spår. Under antagande att det inte förekommer något avsnitt med helsvetsat

spår (dvs. Mw=0) kommer Lt att vara lika med Ltj. Om det istället är helsvetsat

spår på hela sträckan kommer Mw att vara lika med Mt vilket innebär att

Lt=1,04*Ltj. Oavsett vilket av dessa två ytterlighetstall som antas gälla kan man

konstatera att förväntad sliperslivslängd är anmärkningsvärt kortare enligt ekva-

tion 3.15 jämfört med ekvation 3.11 och 3.12.

3.8 Ballast

Tillståndsförändringen i ballasten kan hänföras till följande 5 orsaker (Selig &

Waters, 1994):

1) Nedkrossning av ballasten

2) Infiltration av föroreningar från överytan

3) Materialnötning orsakad av sliprarna
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4) Infiltration från underliggande kornlager

(Infiltration from underlaying granular layers)

5) Infiltration från undergrunden

(Subgrade infiltration)

Enligt Selig & Waters, (1994) framgår att grupp 1) svarar för 76 % av den till-

ståndsförändring som inträffar i ballasten. För övriga grupper gäller att grupp 4)

svarar för 13 %, grupp 2) 7 %, grupp 5) 3 % och grupp 3) svarar för 1 %.

CP Rail har antagit en ny ballastspecifikation som är unik i avseendet att för-

söka relatera mätbara karakteristiska för en tänkt ballastbädd till förväntad livs-

längd i spåret. Ballast kan väljas att ha ett sprödhetstal som är proportionellt med

trafiknivån vilket skulle minimera risken för en allt för tidig förslitning. Genom

försök har man funnit samband mellan ballastmaterialets sprödhetstal och trafik-

belastningen. Av resultatet framgår att ballastmaterial med sprödhetstal 65 klarar

en ackumulerad trafikbelastning på mellan 135 till 360 Mbrt och vid ett spröd-

hetstal på 20 kan materialet klara en belastning som ligger mellan 825 till 1975

Mbtt. Intervallen representerar gränsvärden för ballastmaterial med olika grade-

ringskurvor (Liddell & Roney, 1985).

34 VTI meddelande 806



4 Underhållskostnader

I många sammanhang när diskussioner angående spårunderhåll förs påpekas att

kostnaderna för denna verksamhet ligger på en sådan nivå att nödvändigheten av

att effektivisera spårunderhållsverksamheten aktualiseras. Nödvändigheten att

effektivisera spårunderhållet grundar sig på att resurserna har lagts på att bygga

nya banor vilket i många fall har lett till ett eftersatt underhåll. Vidare kan man

konstatera att de banor som byggts under senare tidsperiod har haft högre stan-

dard vilket kan betyda att underhållskraven ökar på dessa banor. Samtidigt har

kapaciteten på banorna ökat vilket innebär minskad tillgänglighet för underhålls-

arbeten på dessa bandelar. Denna utveckling har således lett till ett effektivise-

ringsbehov för spårunderhållet.

De mest kostsamma underhållsåtgärderna sägs (Webb, 1985) vara:

1) rälsbyte, 2) slipersbyte, 3) åtgärder i form av exempelvis spårriktning och

rälsslipning, 4) underhåll av ballast och undergrund och Sjunderhåll av broar och

byggnader, och att dessa grupper av åtgärder svarar för ca 30% av en järn-

vägsförvaltnings kapital- och driftskostnader.

Som jämförelse kan nämnas att Banverkets kostnader (Banverket, 1995) för

drift och underhåll, exklusive reinvesteringar uppgick 1995 till 2314 Mkr vilket

motsvarar ca 17 % av den totala verksamheten på 13 465 Mkr.

Inkluderas även kostnaderna för re-investeringar i drift och underhållsverksam-

heten kommer detta att motsvara ca 28 % av den totala verksamheten vilket inte

skiljer sig nämnvärt från ovanstående redovisade exempel.

Även om ovanstående exempel är hämtade från två helt olika järnvägsförvalt-

ningar med förmodligen redovisningstekniska olikheter i kostnaderna är det ändå

noterbart att det procentuella förhållandet i stort sett är detsamma i de båda

exemplen. Det finns därför anledning att tro att det fortfarande finns en potential

för att effektivisera spårunderhållet och behov av en större satsning inom detta

område.

Det finns ett antal påverkbara och icke påverkbara storheter som inverkar på

underhållets kostnadseffektivitet. I en studie (Peterson, 1985) redovisas olika akti-

viteters tidsmässiga fördelning på en spårriktmaskin jämfört med den totala

utnyttjandetiden enligt följande mönster:

a) transporttid 22,5 %, b) förseningar på grund av väderlek 0,6 %, c) stillestånd

10,4 %, d) tågförseningar 10,4 %, e) maskinservice 5,1 %, f) verklig arbetstid

51 %.

I ett samarbete mellan 6 olika järnvägsförvaltningar (BR, DB, NSB, SJ, SNCB

och SNCF) har kostnaderna för spårunderhållet studerats (UIC 715 I, 1979). Stu-

dien är upplagd på så sätt att man har ett "normalfall" vilket motsvarar ett index på

100 %. 1 "normalfallet" gäller att tåghastigheten är 120 km/h och

trafikbelastningen 22 500 bruttoton/dag. Avvikelser från "normalfallet" kommer

att resultera i en lägre eller högre procentsats jämfört med index 100 %, dvs.

underhållskostnaden kommer att minska alternativt öka jämfört med

"normalfallet". I sammanställningen har inverkan av följande variabler studerats:

trafikbelastning, axellast, hastighet, rälsvikt, rälslängd, sliperstyp, slipersavstånd

samt ballastmaterial. Den variabel som anses ha störst inflytande på

underhållskostnaden är trafikbelastningen och hur denna antas påverka

kostnaderna framgår av tabell 4.1
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Tabell 4.1 Trafikbelastningens inverkan på underhållskostnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikbelastning Kostnadsförändring

(Bruttoton/dag) ( % )

12 0000 140 - 170

90 000 130 - 160

45 000 115 - 140

22 500 90 - (100) - 115

12 000 70-90

5 500 55 - 75

2 800 45 - 65

1 400 40 - 55
    

(Källa: UTC 715 I, 1979).

Axellast

Axellastens inverkan diskuteras utifrån "normalfallet", dvs. index 100 % antas

gälla vid stax 18 ton. Okas axellasten till 23 ton ökar index till 130-160 % medan

underhållskostnaden kommer att minska till 75-90 % jämfört med normalfallet

om axellasten minskar till 16 ton.

Hastighet

Hastighetens inverkan framgår av tabell 4.2

Tabell 4.2 Hastighetens inverkan på underhållskostnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastighet Kostnadsförändring

(km/h) (%)

160 115 - 135

140 105 - 125

120 95 - (100) - 110

100 85 - 100

80 75 - 85

60 65 - 75
   

(Källa: UTC 715 I, 1979).

Rälsvikt

När det gäller rälsvikten har man definierat ett normalindex (100 %) vid en räls-

vikt i intervallet 50-55 kg/m. Vid en rälsvikt mellan 40-45 kg/m kommer under-

hållskostnaden att stiga till ett index i intervallet 120-140 %. På motsvarande sätt

gäller att rälsvikten 55-60,4 kg/m resulterar i ett index mellan 90-95 %.
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Rälslängd

För rälslängdens inverkan motsvarar en rälslängd på 120 m ett indexvärde på

100 %. Rälslängder över 120 meter har inte utvärderats men väl rälslängder

understigande 120 m. För rälslängder mellan 12-20 meter ligger index mellan

120-135 %.

Sliperstyp

Sliperstypens inverkan på underhållskostnaden har studerats för tre olika slipers-

typer, nämligen hårdträsliprar, stålsliprar och betongsliprar. Referensslipern är en

hårdträsliper med ett indexvärde på 100 %. För stålslipern ligger indexvärdet

mellan 85-95 % och för betongslipern ligger motsvarande index mellan 75-90 %.

Mjukare träsliprar orsakar ett högre underhållsbehov och därmed högre

underhållskostnad än vad hårdträslipern gör.

Slipersavstånd

Slipersavståndets inverkan på underhållskostnaden framgår av tabell 4.3. Det

poängteras dock i studien att inflytandet av slipersavståndet är högre vid högre

axellaster och sämre undergrund än vad som framgår av tabellen.

Tabell 4.3 Slipersavståndets inverkan på underhållskostnaden.

 

 

 

 

   

Antal sliprar/km Kostnadsförändring

(%)

1 500 105 - 120

1 500 - 1 600 95 - (100) - 105

1 600 85 - 95
 

(Källa: UIC 715 I, 1979).

Krökningsfaktor

Kurvradie, rälsförhöjningsöverskott eller rälsförhöjningsbrist är exempel på spår-

geometriska variabler som inverkar på de spårkrafter som uppträder i spåret.

Underhållsbehovet och därmed kostnaderna för spårunderhållet är en funktion av

dessa spårkrafter. Spårets geometriska form med avseende på kurvradie och

kurvlängd har i den refererade studien beaktats genom definition av en så kallad

krökningsfaktor C, vilken erhålls ur formeln:

C = ((1.5L;+1.2L3+L;)/L+)* 100 (ekv 4.1)

där

L; = sammanlagda längden av kurvor med R © 300m

L» = sammanlagda längden av kurvor med radien 300-600 m

L; = sammanlagda längden av kurvor med radien 600 - 1 200 m

L, = total spårlängd för det studerade spåravsnittet

Sambandet mellan spårets geometriska form, definierat genom koefficienten C,

(enligt ekv 4.1) och underhållskostnaden framgår av tabell 4.4.
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Tabell 4.4 Krökningsfaktorns inverkan på underhållskostnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krökningskoefficient Kostnadsförändring

( C ) ( % )

120 120 - 160

100 110 - 140

80 100 - 125

60 90 - (100) - 110

40 75 - 95

30 70 - 85

20 65 - 80
   

(Källa: UIC 715 I, 1979).

De förändringar i underhållskostnaden som redovisas i denna studie bygger på

isolerade förändringar av endast en variabel vilket gör att det har ett begränsat

informationsvärde. Det är endast när det gäller slipersavståndet som det påpekas

att det finns ett samband mellan detta och axellasten och undergrundens beskaf-

fenhet. Enligt tabell 4.1 kommer en ökad trafikbelastning att generera ökade

underhållskostnader av en viss storleksordning. En ökad trafikbelastning förut-

sätter dock att axellasten eller hastigheten ökar, enskilt eller i kombination med

varandra. Hur denna typ av kombinationsförändringar slutligen kommer att

inverka på underhållskostnaden går inte att utläsa från den refererade studien.
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5 Underhållsstrategi

5.1 Allmänt

Syftet med spårunderhåll är att hålla spårets funktion på en nivå som motsvarande

trafikutövarens krav vilka i sin tur är en funktion av transportköparens betalnings-

vilja för de transportkvaliteter som är betingade av spårets funktion. Ur banhålla-

rens perspektiv innebär detta krav på att inom uppställda ekonomiska ramar

utforma en underhållsstrategi som kan tillgodose de externa krav som ställs.

Erfarenhetsmässigt påverkar underhållsstrategin i hög grad kostnaden för

spårunderhållet. Den optimala underhållsstrategin kan definieras som den strategi

vid givna funktionskrav, given trafikbelastning och i övrigt allt lika ger lägsta

underhållskostnad. För att kunna utforma denna strategi fordras ingående och all-

sidiga kunskaper om tillgängliga underhållsresurser, om spårets egenskaper, spe-

ciellt med avseende på sambandet mellan underhållsåtgärd och funktionella egen-

skaper. Det krävs även kännedom om hur och med vilken hastighet spårets egen-

skaper förändras under inverkan av trafik och icke trafikberoende nedbrytnings-

faktorer. Om trafiken förblir oförändrad i sådana avseenden som påverkar spårets

förändringshastighet eller om en ändring av trafikbelastningen sker utan språng

samt om inga väsentliga förändringar i spårets konstruktion sker (t.ex. totalt

slipersbyte) kan spårfunktionernas förändringshastighet erhållas ur historiska data,

bl.a. tidsserier av spårlägesmätningar.

Om spårets egenskaper och/eller trafikbelastningen förändras språngvis,

(ballastbyte, ökad axellast från 22,5 ton till 25 ton etc.) är det emellertid nöd-

vändigt att ha tillgång till en analysmodell med vars hjälp spårfunktionernas för-

ändringshastighet kan beräknas vid de nya ingångsvariablerna. En sådan typ av

teknisk förändring, som exemplifieras ovan, har alltid ett ekonomiskt motiv. För

att kunna bedöma värdet av den ökade axellasten eller ballastbytet måste även den

förändrade kostnaden för underhållet ingå i kalkylen. Detta förutsätter tillgång till

såväl den tidigare nämnda modellen för sambandet mellan spårteknik, trafikarbete

och spårfunktionernas förändringshastighet som till en metodik för utformning av

optimal underhållsstrategi och kostnadsberäkning av underhållet.

5.2 Underhållsplaneringens problematik

Kostnadseffektivt spårunderhåll är nära relaterat till och ett direkt resultat av en

väl genomtänkt plan med effektiv kontrollprocess för att säkerställa uppnåendet av

produktivitetsmål och objektivitet. Applicerandet av ett ledningskoncept, inklu-

sive planering, organisation, styrning och genomförande spelar en viktig roll i hur

väl man lyckas med underhållsplanerna i relation till ledningsmålen (Peterson,

1985).

Redan på detta stadium kan man konstatera att kostnadseffektivt spårunderhåll

kräver kunskap från och samarbete mellan flera olika områden som exempelvis

teknik, ekonomi, organisation vilket inte alltid är problemfritt.

Beslut vad gäller planering, budgetering, finansiering, genomförande, kontroll

och utvärdering av underhåll skiljer sig från motsvarande aktiviteter vid nybygg-

nation på flera sätt vilket kan exemplifieras i följande fyra punkter (Markow,

1985):
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1) Det krävs en helt annan typ av kunskap för att förstå hur "gamla anlägg-

ningar" uppför sig jämfört med hur "nya anläggningar" uppför sig. Det

saknas bra modeller som kan förutsäga spårets förändringar som en

funktion av exempelvis ackumulerad trafikbelastning, miljöpåverkan,

åldrande och senast utförda underhåll.

2) På grund av att de flesta spårkomponenter sällan går sönder plötsligt är

det svårt att definiera den exakta tidpunkten för när felen når en kritisk

nivå. Detta i sin tur komplicerar specificerandet av normer rörande spår-

standard, säkerhet och kostnader.

3) -Det finns ett behov av att förstå betydelsen av underhållets inverkan på

spårstandarden. I de flesta studier har tonvikten lagts på effekten av tra-

fikbelastningen, omgivningen och åldrande. Det finns därför lite infor-

mation om vilken effekt förebyggande underhåll har och hur denna effekt

skall analyseras.

4) Beslut angående spårunderhåll är komplicerade på grund av den stora

spännvidden av möjliga aktiviteter (varierar från rutinunderhåll till större

spårupprustningar).

Fördelningen av underhållsresurser anses (Murakami & Turnquist, 1985) bland

annat påverkas av att: 1) tillgängliga resurser är begränsade, 2) anläggningens till-

stånd för varje specificerad sektion måste ligga över en viss miniminivå och 3)

tillgänglig arbetstid i spåret kan vara begränsad. Vidare sägs att en av de mest

betydelsefulla aspekterna med hänsyn till resurstilldelning är att det måste betrak-

tas som ett dynamiskt problem vilket generellt sett innebär att faktorer som exem-

pelvis tillståndsförändring, underhållseffektivitet och tillgänglig arbetstid inte är

konstanta varken i tid eller rum.

5.3 Underhållsplaneringens organisation

Begränsningar vad gäller ekonomi, personal, maskiner, material och tid gör det

nödvändigt med planering och planeringen syftar till att erhålla maximal vinst till

ett minimum av kostnad. För att uppnå detta mål måste planeringen göras av per-

soner som har kunskap om hur olika delar i en spårkonstruktion påverkar varandra

och vilken effekt en svag komponent har på andra komponenter. Ett viktigt

moment vad gäller underhållsplanering är att skapa planeringsgrupper i vilka det

finns både praktisk och teoretisk erfarenhet av underhållsverksamhet. Inom plane-

ringsgruppen skall även finnas kompetens för att göra ekonomiska kalkyler för

underhållsverksamheten. För att planeringen skall bli effektiv måste den förstås

och bli accepterad på olika nivåer inom organisationen. Tyvärr finns det en ten-

dens inom större företag att det krävs information från "lägre nivå" till huvud-

kontoret medan kravet på information uppifrån och ner inte är lika starkt uttalat.

Detta fenomen får ofta en irriterande effekt i organisationen (Trask, 1985).

För att göra en övergripande underhållsplan är det nödvändigt att veta hur

mycket av vad som skall underhållas. Detta kräver information/register om exem-

pelvis trafikbelastning, placering och storlek på kurvor, växlar, tunnlar, sliprar,

ballast, räler och mycket annat (Trask, 1985). Även om det idag finns en hel möj-
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ligheter att mäta olika parametrar i spåret eller på spårkomponenterna finns ändå

ett behov av att utveckla mer avancerade metoder och instrument för att inhämta

nödvändig information (Uzarski & McNeil, 1994). På grund av den stora infor-

mationsmängden är det en nödvändighet att datorisera denna typ av

informationsmaterial (Webb, 1985). En viktig faktor när det gäller datorisering är

att definiera det egentliga syftet med konceptet. Det krävs därför en noggrann pla-

nering av upplägget men tyvärr är detta ett moment där det ofta brister. Vidare

gäller det att skapa utrymme och motivation för registrering av information så att

det sker en kontinuerlig uppgradering av databasen.

5.4 Information för underhållsplaneringen

Underlaget till den tekniska underhållsplaneringen bygger på information dels om

spårkomponenternas ursprungliga tillstånd, dels vilket tillstånd de för tillfället har.

Två begrepp som beskriver spårkomponenternas standard vid olika tidpunkter är

konstruktionsstandard och underhållsstandard. Konstruktionsstandarden indikerar

vilken variation från ett idealt tillstånd (börvärde) som kan tillåtas vid en avslutad

underhållsinsats. Information om konstruktionsstandarden ger underlag för att

välja "rätt typ" av spårkomponent så att samma typ av spårkomponenter men med

olika egenskaper inte blandas. Underhållsstandarden indikerar graden av förslit-

ning och acceptabel avvikelsenivå innan åtgärder i form av exempelvis hastighets-

restriktioner eller spårupprustning behöver göras (Trask, 1985).

Den tekniska underhållsplaneringen har två viktiga syften. Det första är att

skaffa information om spårets eller spårkomponenternas aktuella tillstånd. Det

andra syftet är att analysera och värdera informationen för att kunna ställa progno-

ser om den framtida tillståndsförändringen. Dessa prognoser skall dels innefatta en

bedömning om tillståndsförändringens utveckling med hänsyn till nuvarande tra-

fikmängd dels till vad som kan inträffa om detsker förändringar i trafikbelast-

ningen. En annan del i den tekniska underhållsplaneringen är att analysera om

andra åtgärder än de nödvändiga skall utföras vid samma tillfälle, dvs. att sam-

ordna vissa typer av underhållsinsatser för att därigenom minimera antalet stör-

ningstillfällen i spåret (Trask, 1985).
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6 Förändringsförlopp

6.1 Allmänt

Hur en lämplig underhållsstrategi skall utformas bygger dels på möjligheten att

beskriva hur tillståndet förändras vid en underhållsåtgärd, dels på att kunna

bedöma vad som händer mellan underhållsinsatserna. Tillståndsförändringen kan

illustreras med hjälp av figur 6.1 i vilken förutsätts att underhållet sker diskonti-

nuerligt. "Tillståndet" kan exempelvis avse spårläge (uttryckt i lämpligt mätetal),

antalet skadade sliprar per km eller antalet befästningar (per km) med icke accep-

tabel klämkraft.

 

  

Tillstånd

A*k---

&R; &

x

84 --

Trafikbelastning

Figur 6.1 Tillståndskurvans principiella utseende.

Utgångspunkten i figur 4.1 är tillståndsnivåerna A respektive B där B repre-

senterar ett lägsta acceptabla tillstånd. Kurva (T) visar tillståndsförändringen när

inget underhåll utförs och kurva (IT) motsvarar den tillståndsförändring som kan

erhållas vid en riktigt utförd underhållsinsats. Vidare har i figur 6.1 antagits att

tillståndsförändringen har ett rätlinjigt förlopp. Huruvida detta är sant eller ej

beror dels vilket "tillstånd" (spårläge, frekvensen rälsbrott, finmaterialhalt i ballast

etc) som avses dels på hur tillståndet uttrycks.

6.2 Spårets åldrande

I tidigare avsnitt har antagits att underhållsinsatser av någon typ medför att till-

ståndet "återställs" till sin ursprungliga nivå, vilket skulle indikera att spårets

"egenskaper" är konstanta över tiden. Detta är oftast inte fallet, och därför kan

begreppet "åldrande" införas som ett uttryck för långsiktiga försämringar. Ett sätt

att beskriva spårets åldrande kan göras med hjälp av figur 6.2.
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Tillstånd

 

 

Trafikbelastning

Figur 6.2 Äldrande som förändrat tillstånd efter underhållsinsats.

I detta fall innebär spårets åldrande att när samma underhållsåtgärder upprepas

kommer dessa inte längre kommer att kunna återställa tillståndet till den

ursprungliga nivån A, vilket innebär att det är en icke reversibel tillståndsföränd-

ring (under angivna förutsättningar). Om lutningen på tillståndskurvan förblir

oförändrad men underhållet inte förmår återställa ursprunglig nivå erhålles figur

6.2.

Om tillståndet når sin sin ursprungliga nivå (A) efter varje underhållsinsats

men tillståndsförändringen går allt snabbare erhålles figur 6.3.

Tillstånd

 

 

Trafikbelastning

Figur 6.3 Åldrande som minskadförmåga att motstå påkänningar.

De praktiska effekterna vid uppträdanden enligt figur 6.2 och 6.3 är två.

Spårunderhållsinsatserna måste ske allt tätare för att lägsta acceptabla tillstånd inte

skall underskridas. Om en statistisk undersökning görs avseende tillståndet hos

spåret erhålls i figur 6.2 ett i genomsnitt sämre tillstånd för ett åldrat spår.

6.3 Tillståndsbeskrivning

Det finns inte något enstaka tillståndsbegrepp som ger en fullständig bild av till-

ståndet. Det har av tidigare diskussion framgått att det finns många och komplice-

rade samband. Om man t ex betraktar ballasten så kan tillståndet för denna spår-

komponent vara en funktion av trafikbelastningen och/eller en funktion av räffel-

och vågbildning på rälerna. På samma sätt kan räffel- och vågbildning på rälerna

vara en funktion av trafikbelastningen och/eller en funktion av exempelvis mel-

lanläggens styvhet.
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Att beskriva tillståndet förutsätter tillgång till relevant information beträffande

det objekt för vilket tillståndet skall beskrivas. Inhämtandet av information kan i

sin tur ses som en funktion av tillgängliga mät- och analysmetoder. Syftet med

tillståndsbeskrivningen är att den skall utgöra underlag för beslut om lämpliga

underhållsåtgärder vilket kräver att tillståndsövervakningen sker kontinuerligt.

Ett annat problem är att klargöra vilken/vilka ingångsvariabler

(belastningsmått) som är väsentligast för hastigheten hos aktuella tillståndsföränd-

ringar. En ofta använd ingångsvariabel är något uttryck för trafikbelastningen. Ett

sådant uttryck är tyvärr inte trivialt att definiera vilket har diskuterats tidigare.
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7 Systemsynsätt

Vid en fördjupad analys av spårunderhållet blir antalet variabler stort och samban-

den komplicerade vilket kan illustreras med hjälp av figur 7.1.

 

  

  

INDATA Bana ___fhÖvrigt ___

Fordon u a
i - Linjeföring/ -  Spårkomponenter/ | Klimat

 spårläge _ underhållsstatus __
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f |
l I
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7 underhållsstatus ---. &/   

Last f s

Hastighet i, s nat /

Utdata _! Kraft - Interna krafter

  

 

 

 
 

 

   

 

     

  

Komfort _ fordon - bana | | i bana Bärighet

Klättring Nedbrytnings-
Vältning mekanismer

Retur /
variabler 55. ko 0_VO0 X ,
(förändring i ot m ra_FErdon gSpar/age ' *Sparkomponenter J

   underhållsstatus) t e et et e det et et t där r em n en r å 2 2 i a ai

Figur 7.1 Samverkanfordon - bana avseende tillståndsförändringar.

(Källa: Kufver & Fredén, 1992)

I figuren finns två huvudgrupper av påverkande variabler, trafikens inverkan

och spårets egenskaper. När dessa variabler är kända kan i princip de dynamiska

krafterna mellan fordonet och spåret beräknas med hjälp av rörelseekvationer.

Utifrån dessa krafter och spårets egenskaper kan (i princip) sedan tillståndsföränd-

ringar hos spår och fordon beräknas. Dessa tillståndsförändringar leder i sin tur till

nya förutsättningar och antaganden till rörelseekvationerna. Det är utifrån detta

systemsynsätt möjligheten finns att formulera en effektiv underhållsstrategi och

därmed öka möjligheterna att i ett tekniskt/ekonomiskt perspektiv analysera

omfattningen av och tidpunkten för underhållsinsatsens genomförande. Det bör

dock framhållas att den ovan redovisade modellen inte är fullständig och att fler-

talet av sambanden för närvarande ej kan uttryckas kvantitativt.
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8 Diskussion och slutsatser

Syftet med detta projekt har varit att - utifrån ett helhetsperspektiv- via litteratur-

studier klarlägga vilken kunskap som dokumenteras om: 1) olika faktorers inver-

kan på spårets/banans tillståndsförändring, 2) samband mellan underhållsåtgärder

och banans status, 3) kostnader för spårunderhållet samt 4) underhållsstrategier.

I den litteraturgenomgång som genomförts inom ramen för detta projekt kan

man konstatera att ingen referens påträffats där ovanstående fyra punkter behand-

las gemensamt. Inom flertalet järnvägsförvaltningar finns en strävan att kostnads-

effektivisera spårunderhållet men detta kräver ett helhetsperspektiv utifrån både

ett tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt synsätt. Denna strävan i kombination

med avsaknaden (eller bristande tillgänglighet på dokumentation) av helhetsstu-

dier blir därför lite motsägelsefull. Detta är dock inte liktydigt med att kunskap

saknas utan snarare att det saknas en gemnsam handlingslinje mellan ovan

nämnda dicipliner, dvs. tekniker, ekonomer och planerare.

Inom respektive grupp (1-4) finns således ett antal studier redovisade vilka

dock behandlar ett avgränsat område. Dessa studier får därför ses som pusselbitar

vilka i sig utgör ett viktigt underlag för att skapa en helhetssyn av området spår-

underhåll. Mycket av materialet har diskuterats i tidigare avsnitt och i följande text

kommer därför endast några övergripande frågeställningar att diskuteras.

Man kan konstatera att de studier som redovisas i denna litteraturstudie är av

mycket varierande karaktär, alltifrån generella beskrivningar till mer detaljerade. I

båda fallen gäller dock att redovisade modeller/uttryck för att beskriva olika typer

av samband i många fall är "ogenomskinliga", dvs. gjorda antaganden och bak-

omliggande förutsättningar nödvändiga för en mer ingående analys framgår inte

tydligt nog. Detta innebär i sin tur begränsningar med avseende på informations-

värde och praktisk användbarhet. Även möjligheten till jämförelse mellan fram-

komna resultat blir begränsad.

Trafikbelastning, tillståndsförändring, spårkvalitet, livslängd är exempel på

begrepp som förekommer i flera av de redovisade studierna för att beskriva

avgränsade samband men innebörden och/eller tolkningen av dessa begrepp tycks

inte följa någon enhetlig nomenklatur. Att trafikbelastningen har stor inverkan på

spårets nedbrytningsprocess är allmänt accepterat (även om det i vissa fall är svårt

att påvisa) men att hänvisa till trafikbelastningen utan att klargöra på vilket sätt

den genererats är ganska ointressant eftersom fördelningen mellan persontåg

respektive godståg liksom hastighet och axellast för dessa tågslag är starkt kopp-

lade till spårkrafternas storlek och omfattning vilket i sin inverkar på spårets ned-

brytning. En mer detaljerad redovisning av hur trafikbelastningen har genererats

skulle troligen förbättra möjligheten till jämförelser mellan olika bandelar och

därigenom öka kunskapen om hur belastningen från tågtrafiken inverkar på spåret

och eller spårkomponenternas nedbrytning i termer av exempelvis räffel- och väg-

bildning, sidoslitage på kurvräler eller spårlägesfel. Ett annat exempel är begrep-

pet livslängd som tyvärr diskuteras utan hänsyn till om det avser teknisk eller eko-

nomisk livslängd. Nödvändigheten av en tydligare begrepssapparat skall ses mot

bakgrund av de underhållsstrategiska beslut som måste tas och som ligger till

grund för möjligheten att kostnadseffektivisera spårunderhållsverksamheten.

När det gäller kostnaderna för spärunderhållet tycks det råda enighet om att de

utgör en stor del av banhållarens totala budget men vilka kostnader det egentligen

är frågan om och på vilket sätt kostnaderna kan påverkas är svårt att utläsa från de
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redovisade studierna. Man har konstaterat att enskilda faktorer som trafikbelast-

ning, slipersavstånd, rälslängd etc. påverkar underhållskostnaderna (uttryckt som

en generellt ökning/minskning i förhållande till ett normalfall) men vad slutresul-

tatet från kombinationer av dessa faktorer blir har inte analyserats. Det framgår

inte heller vilken typ av underhållsåtgärd som kommer att generera den förväntade

kostnadsökningen vid exempelvis ökad trafikbelastning. Möjligheten att kostnads-

effektivisera spårunderhållet måste utgå från mer detaljerade analyser vad gäller

kostnadsbilden för spårunderhållsverksamheten. I ett exempel som redovisats tidi-

gare i detta projekt har man noterat att den verkliga arbetstiden för verksamheten

på en spårriktmaskin var ca 50 % av den totala versamhetstiden för maskinen

ifråga. Även om det är frågan om ett mycket avgränsat exempel pekar det ändå på

ett möjligt angreppssätt för att närmare analysera kostnadsbilden för spårunder-

hållet.

Sammanfattningsvis kan man utifrån denna i viss mån begränsade litteratur-

studie, konstatera att:

- det finns ett relevant kunskapsunderlag för ett fortsatt arbetet inom det

spårunderhållstekniska området men att helhetsperspektivet saknas.

- antaganden och förutsättningar i förekommande modeller och sambands-

uttryck är alltför oklara vilket medför begränsningar beträffande informa-

tionsvärde och praktisk användbarhet.

- det finns ett antal begrepp (t.ex. trafikbelastning, tillståändsförändring, spår-

kvalitet) vilka är oklart definierade.

- inom ramen för denna litteraturgenomgång har ingen referens påträffats där

spårunderhållet behandlas utifrån ett samlat systemperspektiv.

8.1 Finns ett behov av spårunderhållsteknisk FoU-verk-

samhet på nationell nivå?

I RRV:s rapport "På rätt spår", F1993:9, påpekas bl.a. att det finns en effektivise-

ringspotential i Banverkets underhållsarbete. Samtidigt påpekas att det finns stora

variationer i arbetssätt, organisation och ledande "ideologi" samt att styrmetoder

och styrmedel är otillräckliga.

Behovet av spårunderhållsteknisk FoU-verksamhet kan även diskuteras mot

bakgrund av Banverkets verksamhetsvolym beträffande kostnaderna (i miljoner

kronor) för drift och underhåll, nyinvesteringar, och reinvesteringar vilket redo-

visas i figur 8.1.
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Figur 8.1 Banverkets kostnader i miljoner kronor med avseende på nyinve-

steringar, reinvesteringar samt drift- och underhåll. (Källa: Ban-

verkets årsredovisningför 1993, 1994 och 1995).

Som framgår av figur 8.1 har kostnaden för nyinvesteringar och reinvesteringar

ökat under perioden 1992 till och med 1995 medan kostnaden för drift och under-

hållsverksamheten i stor sett varit konstant motsvarande period. Syftet med att

redovisa verksamheten enligt figur 8.1 är inte att ifrågasätta rimligheten i dessa

kostnader. Vad man däremot kan misstänka utifrån de redovisade förhållandena

är att kombinationen av ökad anläggningsmassa, ökade hastigheter och ökade

axellaster i framtiden kan komma att öka behovet av och kraven på spårunder-

hållsverksamheten. Denna utveckling innebär troligen att nu gällande normer och

gränsvärden kan behöva revideras.

Frågan är då på vilket sätt vi bäst kan förbereda oss inför de ökade behov-

en/kraven, dels med tanke på när, var och hur spårunderhållet skall genomföras,

dels vad gäller kunskapen om spårets nedbrytningsprocess och de faktorer som

påverkar denna process.

Det i denna literaturstudie redovisade materialet tyder på att det finns ett rele-

vant utgångsmaterial för ett fortsatt arbetet inom området spårunderhåll.

En nödvändighet i strävan att effektivisera spårunderhållet är dock att dels

knyta samman, dels modifiera till svenska förhållanden, de modeller och tanke-

gångar som onekligen finns till en helhetsbild och därigenom formulera lämplig

underhållsstrategi. En tydligare uttalad underhållsstrategi ger förhoppningsvis

ökade möjligheter att förtydliga målen och nivåerna för spårunderhållsverksam-

heten vilket i sin tur inverkar på de beslut av teknisk, ekonomisk och organisato-

risk karaktär som onekligen måste fattas.
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