Hjulskador
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Du kan bidra till ökad säkerhet och punktlighet
Hjulskador är något som drabbar järnvägen
framförallt under hösten och vintern. Följden av
en hjulskada orsakar ofta störningar i trafiken.
Detta medför påfrestningar och kostnader för
såväl trafikutövare, godskunder, resenärer, underhållsentreprenörer som Trafikverket.
De samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till
miljontals kronor varje år.
Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar för
att minska risken för att hjulskador uppstår och
gör allt som går för att mildra konsekvenserna
när de har inträffat.
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Genom att vara uppmärksam kan du bidra till
ökad säkerhet och punktlighet. I denna broschyr
berättar vi lite kort om några vanliga hjulskador
och deras konsekvenser. Vi ger dig också några
råd om hur du kan förebygga hjulskador och
om hur avsyningssträckan kan begränsas när en
hjulskada väl har inträffat.

Detektorgruppen

Detektorgruppen är en fokusgrupp inom ramen
för Nationellt driftforum och består av representanter från Branschföreningen tågoperatörerna
och Trafikverket.

Utvalsning

Hjulplatta

Krosskador

Allmänt om hjulskador
Vad är en hjulskada?

Det finns olika typer av hjulskador. De vanligaste
är hjulringsbeläggning, krossår och hjulplatta.

Några andra typer av hjulskador är lokala eller
periodiska ojämnheter runt hela hjulets omkrets,
ofta långa svårupptäckta hjulskador (300-500
mm). Dessa kan uppstå vid ojämnt slitage eller
en lokal insjunkning av löpbanan, ”Local Wheel
Tread Colapse”, som samtidigt ger en lokal utvalsning enligt bild.

Utvalsning
Hjulplatta
Krosskador

Det enda sättet att hitta dessa hjulskador är
med hjälp av hjuldetektorer eller särskilda
mätinstrument.
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Hjulskador som upptäcks eller uppstår under färd
skapar störningar som påverkar alla järnvägsföretag.
Den genomsnittliga kostnaden för en sådan hjulskada
är cirka 100 000 kr per tillfälle.

Hur uppstår en hjulskada?
En hjulplatta uppstår när ett hjul av någon anledning glider mot rälsen i stället för att rulla.
Några orsaker till glidningen kan vara att:
• fordonet förflyttas innan bromsen hunnit lossa. Är det kallt tar det ofta längre tid
innan bromsarna har lossat
• bromsarna inte fungerar som de ska på
grund av till exempel ett tekniskt fel
• bromsblock eller bromsbelägg fryser fast
mot ett hjul eller en skiva efter att tåget har
bromsat till stopp
• tåget har nödbromsat på grund av till exempel ett balisfel eller att tåget har kört på ett
djur
• yrsnö virvlar upp vilket, i kombination med
kyla, kan orsaka att bromsblock fryser fast i
samband med ett stopp
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•
•
•

bristande snöröjning kan medföra yrsnö
takhastigheten överskrids och nödbromsen utlöses när hjulen exempelvis slirar på
grund av spårhalka
viktfördelningen på vagnar är felaktig

Ett krossår uppstår genom att materialet i hjulet
utmattas, vilket leder till att det uppstår sprickor
som växer och orsakar materialbortfall. Främmande föremål av hårt material som kan finnas
på till exempel industrispår kan också förorsaka
krossår.

Hur kan vi förebygga hjulskador?
Utrustning

•
•
•
•
•

Se till att det finns frysskyddsvätska vid
terminalerna.
Placera ut handspett.
Häng upp luftslangarna i hållaren.
Rengör slangkopplingarna innan du ansluter
dem.
Kontrollera att lufttorkningsanläggningar på
verkstäder, i fordon och till bromsprovningsanläggningar fungerar.

Lasten
Fördela lasten så jämnt som möjligt.

Tåg
Gummidetaljer i bromssystemet blir styvare vid
låga temperaturer. Bromssystemen blir därmed
trögare att reglera och tätningar kan börja läcka.
När det är mycket kallt är det därför en fördel
att köra med korta och lättare tåg än normalt.
Järnvägsföretagen kan själva besluta om att köra
tåg med reducerad längd och vikt. I vissa fall kan
Trafikverket besluta om reducering.

Avgångssyning
Vid sträng kyla bör man överväga att införa
skärpt avgångssyning. Det betyder att fordonen
kontrolleras extra noga och att nödvändiga
åtgärder vidtas.
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Bromsprov
Innan tåget avgår ska en godkänd täthetskontroll
och ett godkänt bromsprov göras. Vid behov ska
också ett självlossningsprov utföras.

Rapportera brister
Meddela trafikledningen eventuella brister som
du upptäcker i till exempel snöröjningen.

Håll tåget i rörelse
För att förhindra att bromsblock och bromsbelägg fryser fast i samband med ett tågmöte kan
lokföraren röra tåget fram och tillbaka efter
stoppet.
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OBS! Du som är lokförare måste först kontrollera
att tåget kan röras utan risk för en olycka!

Växling och tågkörning
Kontrollera att bromsarna har lossat innan
fordonen sätts i rörelse. Att bromssystemet är
tappat på luft är ingen garanti för att bromsen är
loss. Om det behövs mer kraft än normalt för att
sätta fordonen i rörelse kan det vara ett tecken
på att någon eller några bromsar inte har lossat.

Rullar hjulen
Gör det till en rutin att lyssna och titta på tågen
när de avgår från en station. Kontrollera att inget
hjulpar står stilla. Vid minsta misstanke om fel
ska tåget stoppas och kontrolleras.

Hjulskadedetektorer
Om en detektor har larmat för skada ska du
tänka på att alla skador inte är synbara. De
detektorer som är utplacerade efter järnvägen
mäter den kraft som skadan utsätter spåret för.
Detektorerna klarar därför av att upptäcka skador som inte går att se med blotta ögat.

Meddela trafikledningen snarast
om du misstänker en hjulskada
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Hur fungerar detektorerna?
Hjulskadedetektorer
Hjulskadedetektorer är ett viktigt hjälpmedel
för att övervaka fordon och för att förbättra
trafiksäkerheten. De gör det möjligt att automatiskt kontrollera alla passerande fordon utan att
dessa behöver stanna. Genom att detektorerna
ger larm för fordon med skada eller fel kan ett
riskfyllt förlopp avbrytas och den totala skadan
minimeras.
Detektorerna tjänar också som hjälpmedel för
att skydda banan och den rullande materielen.
De bidrar därmed väsentligt till att minska riskerna för skador i tågtrafiken.

Detektorerna kan även ge information om till
exempel hastighet, tågängd, axelantal och vikt
samt ge underlag för behovsanpassat underhåll
på järnvägsfordon.
Detektorsystemen ansluts till en presentationsutrustning på en trafikcentral där man tar emot
och hanterar larm. Information om ett larmat
fordon förmedlas till trafikutövaren som ansvarar för åtgärder till följd av skador eller felaktigheter på fordonet.
Trafikverket möjliggör även för järnvägsföretagen själva och deras underhållsverkstäder att
följa sina fordon, se och analysera detektormätvärden. Detta ger framtida vinster för alla.
T
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Schenck MultiRail WheelScan
Hjulskadedetektor typ SCHENCK är ett stationärt system för att detektera:
• onormalt hög kontaktkraft mellan hjul och
räl (skada i hjulbanan)
• onormalt hög axellast för fordonstypen eller
banan
• ojämn lastfördelning på axel och fordon
(höger - vänster sida eller fram - bak)
Utrustningen består av åtta specialsliprar med
två mätgivare i respektive sliper, en under varje
räl. Mätgivarna registrerar den vertikala kraften mellan räl och hjulets kontaktyta med hjälp
av trådtöjningsteknologi. Den registrerar även
skjuvningskraften som uppkommer i rälslivet.
Skjuvningskraften registreras av åtta så kallade

mätögon (measuring eyes) som pressas in i
borrade hål mitt i rälslivets neutralskikt. När ett
defekt hjul har detekterats, skickas omedelbart
ett larm till trafikcentralen, som säkerställer att
rätt åtgärd genomförs.
Följande termer och begrepp används:
• Mean (kN), medelkontaktkraften mellan
hjul och räl (hjullasten)
• Peak (kN), den högst uppmätta kontaktkraften mellan hjul och räl
• Dynamic (kN), ett mått på hur stort dynamiskt krafttillskott varje enskild skadat hjul
tillför rälen.
• Ratio (faktor), förhållandet mellan maximal
kraft (Peak) och medelkraft (Mean)
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Släpp inte i väg ett fordon
med en misstänkt hjulskada
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Ett samarbete med :

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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www.trafikverket.se

