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Sammanfattning 
 

En haverianalys av två bladfjädrar som hade brustit under användning långt innan det förväntade 

intervallet har utförts. Detta gjordes genom analys i ett svepelektronmikroskop för att fastställa en 

karaktär på brotten och minska ner antalet bakomliggande orsaker. En slutsats kunde dras att materialet 

hade lidit av någon sorts försprödning som gav upphov till sprickbildning i korngränserna. Något som 

vanligtvis bör förekomma när materialet arbetar under sin övergångstemperatur. Denna slutsats gav 

upphov till att preparera slagseghetsprover för att jämföra materialets förmåga att uppta energi 

gentemot de specificerade värdena. Detta gav även simulerade brottytor som kunde jämföras med de 

redan försedda brotten som hade uppstått under användning och likadana simulerade brottytor från 

friskt material som inte visade på denna försprödning. Tecken visade på att korngränsförsprödning 

uppstår någonstans i tillverkningsprocessen på en liten halt av de tillverkade bladfjädrarna. 

Undersökningen blev därför grundad i att hitta bakomliggande orsaker till detta fenomen. Testresultat, 

mikroskopering och teoristudier tyder på att denna försprödning troligtvis beror på ett fenomen som 

kallas anlöpningsförsprödning. Ett fenomen som kan uppstå i material med inkluderade orenheter som 

reagerar med ämnen i materialet under hållning i ett temperaturintervall som förekommer i 

anlöpningsprocessen. För att motverka detta fenomen kan materialet antingen värmebehandlas på nytt 

eller så kan risken minimeras genom att säkerställa ett renare grundmaterial med mindre halter av 

förorenande ämnen.  

 

 

 

Abstract 
 

A failure analysis was carried out to determine the characteristics of fractures in two supplied leaf 

springs which had fractured long before their expected life cycle had come to an end. These fractures 

were analysed in a scanning electron microscope to determine these characteristics and narrow down 

the possible causes of these fractures. A conclusion from this analysis could be made that some sort of 

embrittlement had occurred which caused the fracture to propagate in the grain boundaries of the 

material, a phenomenon which normally occurs below the material’s transition temperature where 

lower temperatures causes the material to become brittle. Further tests were carried out to determine 

the material’s impact energy absorption and to compare it to the specified values. This also provided 

simulated fracture surfaces which could be compared to the supplied ones which had occurred during 

use. In the same way, fracture surfaces were simulated from a healthy material which did not show 

signs of this embrittlement. Studies implied that the grain boundary embrittlement occurs somewhere 

in the manufacturing process on a small percentage of the manufactured leaf springs. The study became 

focused on locating the processes which could cause this phenomenon. Test results, microscope 

analysis and litterature studies all seem to point to a phenomenon called temper embrittlement. This 

phenomenon can occur in materials where there is a presence of impurities included in the material. 

These impurities can then react with substances in the material during holding in a temperature interval 

in the tempering process. This phenomenon can be countered by either reheating the material or by 

acquiring a purer material with less inclusions of impuring substances.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Även fast detta arbete har blivit drabbat av krånglande utrustning så vill jag vill passa på att tacka alla på 

materialavdelningen vid Högskolan Dalarna. Utan deras hjälp när det gäller vägledning och expertis hade 

detta arbete inte varit möjligt. Jag vill även sträcka ut ett hjärtligt tack till Rickard Larsson och Emanuel 

Karlsson på Högskolan i Gävle för deras hjälp att bistå med utrustning. Deras vilja att ställa upp har också 

möjliggjort detta arbete att nå den nivå det har gjort. Ett litet steg mot att visa att väl fungerande utbyten 

mellan högskolor är möjligt.  
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1 Inledning   
 

1.1 Bakgrund  
 

Trainparts Sweden AB (TSAB) är ett företag baserat i Bollnäs som har sina rötter i Statens Järnvägars 

(SJ) egna produktion av komponenter till tågvagnar och lok. De tog över från SJ 1993 och har sedan 

dess tillverkat komponenter till en stor del av norra Europa. Bland dessa komponenter återfinns bland 

annat buffertar, kilar till bromssystem och bladfjädrar för vagnarnas upphängning. Företagets vision 

är att kunna leverera dessa produkter med så hög kvalitet att de kan Allt detta med en vision om att 

kunna leverera produkter av så hög kvalitet så att de har en nollvision för reklamationer av deras 

produkter. Den här rapporten kommer att fokusera på bladfjädrarna som i dagsläget används på 

godsvagnar och lok runtom i Europa. Dessa bladfjädrar förekommer i två olika varianter: 

Trapetsfjädrar som kan ses i figur 1.1 och parabelfjädrar som ger en viss variabel fjädring beroende på 

hur mycket som lastas på vagnen. Denna variant kan ses i figur 1.2. Båda dessa fjädrar tillverkas av 

stålet 50CrV4 som är ett vanligt förekommande material i liknande tillämpningar. Dessa fjäderpaket 

tenderar dock, av okända anledningar, i vissa fall att haverera långt innan deras förväntade livscykel 

är slut. Något som då leder till reklamationsärenden och som kostar företaget mycket pengar och 

resurser. Detta har lett TSAB att vilja lansera en grundlig analys av orsaken till dessa brott.  

 

 
Figur 1.1: Trapetsfjäder från Trainparts Sweden AB. Bild tagen från trainparts.se. 

 

 
Figur 1.2: Parabelfjäder från Trainparts Sweden AB. 

 

 

1.2 Problembeskrivning  
 

Nollvisionen, som beskrevs ovan under rubriken Bakgrund, för reklamationer må vara ett starkt 

teoretiskt mål att sikta mot men kan vara svårt, om inte omöjligt att uppnå i praktiken. Detta har visats 

på företagets bladfjädrar som kommer tillbaka i reklamationsärenden på grund av brustna fjäderblad 

oftare än vad företagets vision tillåter. Under perioden 1 januari 2016 till 30 april 2019 så har ca 1,5% 

av alla upparbetade fjäderpaket kommit tillbaka som reklamationer. Detta är, enligt företagets VD, 
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1,5% för mycket. Speciellt illa var det under året 2017 då ovanligt många reklamationer skedde. Grovt 

avrundat förekom cirka hälften av alla reklamationer under denna period på strax över tre år bara under 

året 2017.  

 

Uppdraget är grundat i att TSAB inte vet varför dessa fjäderpaket returneras med brustna blad och vill 

därför lansera en utredning för att fastställa om TSAB själva är ansvariga för felen eller om det 

egentligen beror på felaktig hantering av kunderna. Utredningen kommer primärt att behandla 

parabelfjädern eftersom det är från sådana som de två reklamerade fjäderbladen kommer från och då 

dessa står för större del av företagets inriktning än vad trapetsfjädrarna gör. Företaget hoppas på att 

resultatet av utredningen kan vara gällande för båda sorterna av fjädrar. Huruvida detta blir fallet 

återstår att se till efter utredningens slut.  

 

I tillverkningen så har de inom företaget processer för att säkerställa kvalitén till en viss gräns. Bland 

annat handlar detta om en Brinellprovare för att ta stickprov och testa hårdheten på bladen som 

renoveras och återanvänds från de havererade fjäderpaketen. Förutom detta finns även tillgång till 

magnetpulverprov (MPP) för att analysera dessa återanvända blad med syfte att upptäcka sprickor i det 

yttre skiktet på bladen innan de går vidare till montering. Utöver dessa metoder vill företaget att 

utredningen ska visa på om det finns materialrelaterade problem som deras egna tester inte kan 

upptäcka. Exempel på sådant kan vara om det finns tecken på mikrosprickor, utmattningsbrott, 

försprödning av materialet eller andra faktorer som kan spela in. Till hjälp för att utreda detta problem 

har företaget bistått med två brustna fjäderblad som båda två har gått till reklamation på grund av att 

de brustit långt innan deras specificerade livslängd är uppnådd.  

 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med denna undersökning blir att på ett vetenskapligt och strukturerat sätt undersöka processerna 

som fjäderpaketen går igenom för att hitta en bakomliggande orsak till brott. Detta genom en 

haveriundersökning av de två reklamerade fjäderblad som har levererats av TSAB för att fastställa de 

två separata brottens karaktär. Materialtester kommer även att göras för att se om de havererade 

fjädrarna uppfyller de specificerade materialkraven satta av företagets materialleverantör. Denna 

information kan sen användas för att begränsa undersökningen till de processer som kan ligga till grund 

för ett brott med den karaktär som idealt bör visa sig utifrån de tester som kommer att utföras. Denna 

information kommer att kompletteras med en undersökning av dessa processer för att hitta eventuella 

svagheter som kan leda till att fjädrarna brister på det sätt de gör. Utifrån detta förväntas en slutsats 

som kan avgöra om fjäderbrotten beror på fel i tillverkningen eller om det mer sannolikt handlar om 

yttre faktorer som TSAB inte kan påverka.   

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Detta arbete kommer att avgränsas till processerna inom TSAB och kommer därför inte att undersöka 

processer vare sig före eller efter att materialet är inom lokalerna som hanteras av TSAB. Vissa 

spekulativa slutsatser kommer att kunna dras kring dessa processer också men för att nå en säkrare 

slutsats kommer det att krävas en längre och mer omfattande undersökning av dessa processer, 

vagnarnas laststationer och användning vad gäller lastprofiler och miljöer än vad tiden för detta arbete 

tillåter. Arbetet kommer därför primärt att bearbeta det som TSAB själva kan påverka genom deras 

eget arbete.  
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1.5 Rapportens struktur 
 

Denna rapport kommer vara indelad i olika huvudrubriker: 

 

Kapitel 2: Teori  

Här kommer det avhandlas vilken teoretisk bakgrund som kommer behöva användas genom arbetet. 

Exempelvis finns det redan specificerat att en stor del av arbetet kommer vara grundat i 

materialvetenskap. Men under denna rubrik kommer det att specificeras exakt till vilken utsträckning 

när det gäller specifika teorier.  

 

Kapitel 3: Metod 

Under denna rubrik kommer allt som har utförts i arbetet att specificeras i detalj. Detta för att styrka 

trovärdigheten genom att ge eventuella uppföljande studier möjligheten att replikera denna arbetsgång 

så exakt som möjligt för att minska variationer i resultat mellan dessa eventuella studier.  

 

Kapitel 4: Materialprovning och bildanalys 

Här kommer alla bilder tagna i SEM på de olika brottytorna att presenteras. De olika materialtesterna 

kommer även att finnas presenterade under här med sina respektive resultat.  

 

Kapitel 5: Processanalys 

Processanalysen kommer att presentera de resultat som kan skådas i tillverkningen av dessa 

bladfjädrar. Detta kapitel kommer alltså att presentera allt av intresse som finns inom väggarna för 

TSAB.  

 

Kapitel 6: Analys av resultat 

Under denna rubrik kommer resultaten av data från föregående två kapitel att tolkas, läggas ihop med 

varandra eller jämföras med varandra. Syftet är att de två tidigare kapitlen bör kunna byggas ihop till 

en helhet som tillåter en slutsats att dras. Författarens personliga åsikter och tankegångar kan även 

komma att förekomma under denna rubrik för att förtydliga var dessa slutsatser kommer från. 

 

Kapitel 7: Slutsatser 

I denna rubrik kommer en sammanställning göras där all empirisk data och alla analyser kommer att 

sammanställas för att svara på den ursprungliga frågan som startade hela det här arbetet: Varför går 

fjäderpaketen sönder? Är det något som TSAB gör i sin produktion som orsakar inbyggda svagheter i 

materialet eller är det mer troligt att det handlar om handhavandefel i monteringen eller 

användningsområdet? Målet med denna rubrik är att all data som har samlats in under arbetets gång 

ska vara tillräcklig för att ge ett svar med stor tillit. Detta i kombination med författarens egna 

tankegångar kommer att ge en insikt i hur slutsatser kunde dras från den insamlade informationen.  

 

Kapitel 8: Förslag kring framtida arbete 

Här kommer förslag läggas på undersökningar som det inte fanns tid för under detta arbete men som 

kan fungera som en grund för kommande arbeten inom liknande områden. Exempelvis kan de 

medvetna avgränsningarna för detta arbete fungera som en bra utgångspunkt för framtida arbeten. Men 

även saker som har dykt upp under arbetets gång som inte har lyckats slutföras eller som inte ens 

påbörjats av olika anledningar kan komma att tas upp här.   
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2 Teori 
 

2.1 Brottstrukturer 

 

För att analysera brottytor är det tre begrepp som behöver förklaras: Transkristallint brott, 

interkristallint brott och utmattningsbrott. Det metalliska material som kommer bearbetas i denna 

rapport består, likt andra metalliska material, av en mikrostruktur som består av individuella korn 

(Kalpakjian & Schmid, 2014). Ett transkristallint brott är när brottet propagerar genom dessa korn 

vilket skapar en förhållandevis jämn brottyta. Detta kan jämföras med ett interkristallint brott. Detta 

är ett brott som istället propagerar i gränserna mellan dessa korn, så kallade korngränser. Något som 

leder till att de individuella kornen syns tydligt i ett mikroskop (Kalpakjian & Schmid, 2014). Denna 

typ av brott brukar oftast följa någon form av materialförsprödning. Mer om det senare. Skillnaden på 

brottytor av dessa två karaktärer kan ses i figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1: Jämförelse mellan transkristallint (transgranular fracture och interkristallint brott (intergranular fracture) 

(Watanabe & Kobayashi, 2015) 

 

 

Utmattningsbrott uppstår vid cyklisk belastning av ett material som ofta har lidit av tidigare 

sprickbildning. Från denna spricka kan denna cykliska belastning orsaka att sprickfronten kryper 

längre in i materialet tills en kritisk punkt nås då det kvarvarande intakta materialet inte tål belastningen 

och går av (Kalpakjian & Schmid, 2014). Denna typ av brott brukar därför karaktäriseras av sitt 

vågmönster som uppstår från att sprickan kryper genom materialet. Denna struktur syns i figur 2.2 där 

en axel som belastas med ett vridande moment har havererat efter att en spricka har spridit sig under 

flera år.  
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Figur 2.2: Typisk form på en utmattningsspricka (Lynch, 2017) 

 

 

2.2 Tillverkningsprocesser 

 
De två tillverkningsprocesserna som kommer vara aktuella i detta arbete är härdning och anlöpning. 

Härdning är den process där ett material värms upp till en specificerad temperatur för att uppnå en 

omstrukturering av dess mikrostruktur vilket följs av snabb nedkylning genom släckning i vatten eller 

olja (Kalpakjian & Schmid, 2014). I Detta fall handlar det om att skapa en martensitisk mikrostruktur 

som är önskvärd för denna tillämpning (Mukhopadhyay, Das, Ravikumar, Ranganath & Chowdhury. 

1997). Denna martensitiska struktur är önskvärd på grund av dess höga styrka. Denna höga styrka leder 

dock även till att materialet är väldigt sprött (Kalpakjian & Schmid, 2014). Något som ställer höga 

krav på en fortsatt bearbetning genom anlöpning.  

 

Anlöpning är en process som består av uppvärmning av materialet till en förhöjd temperatur beroende 

på dess sammansättning. Denna temperatur är mycket lägre än den som förekommer vid härdning. 

Syftet med denna process är att motverka inbyggda spänningar i materialet, minska dess hårdhet och 

öka dess duktilitet (Kalpakjian & Schmid, 2014). 

 

2.3 Försprödning 

 
Något som kommer vara viktigt i detta arbete är kunskapen kring olika former av försprödning som 

kan påverka ett material. De två främsta orsakerna är de som kallas för väteförsprödning och 

anlöpningsförsprödning.  

 

Väteförsprödning är det fenomen som uppstår när det finns en vätekälla i anknytning till det aktuella 

stålet. Vätet kan då orsaka en försprödning som minskar duktiliteten i materialet som leder till en 
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försprödning. Möjliga vätekällor kan vara oren atmosfär i tillverkningen av materialet eller vatten som 

kommer i kontakt med materialet i tillverkning eller användning (Kalpakjian & Schmid, 2014). 

 

Anlöpningsförsprödning är ett fenomen som uppstår i låglegerat stål med en manganhalt över 0,5wt% 

vid hållning i temperaturer mellan 480–590°C (Kalpakjian & Schmid, 2014; TWI, 2019). Många 

studier har utförts för att förstå detta fenomen vilket har lett till två primära terorier (Roberti & Faccoli, 

2016). En teori är baserad i att upplösbarheten av diverse orenheter är högre i korngränserna än i själva 

kornen. Dessa orenheter är mer temperaturkänsliga än det renare materialet i kornen och detta leder 

till en sämre sammanhållning (McLean, 1957). Denna teori har blivit känd som Equilibrium Grain 

boundry Segregation (EGS). Alltså att orenheter löser sig jämt i korngränserna och orsakar en 

försprödning genom större variationer av ämnen i korngränserna. En annan väletablerad teori är den 

som är känd som Non-equilibrium Grain boundry Segregation theory (NGS). Denna teori är baserad i 

att ett material som kyls ned till en viss lägre temperatur visar på en omstrukturering av atomer längs 

korngränserna där orenheter tillåter dessa atomer att bilda andra strukturer än i kornen där materialet 

behålls mer stabilt. Detta skapar i sin tur en ojämn renhet i kornen gentemot korngränserna (Aust, 

Armijo, Koch & Westbrook, 1976; Anthony, 1969). Dessutom kan innehållet av nickel, krom, mangan 

och molybden öka risken för segregation i korngränser så länge det finns orenheter dessa kan reagera 

med (Guttman, Dumiulin & Wayman. 1982). Dessa orenheter kan vara ämnen som fosfor, tenn, 

arsenik och antimon (Roberti & Faccoli, 2016). Dragningskraften mellan orenheterna i materialet och 

dessa legeringsatomer är mycket starkare än den mellan järnatomer och legeringsatomer. Främst då 

kombinationerna mellan fosfor och nickel, fosfor och krom eller antimon och krom (Roberti & Faccoli, 

2016).  

 

2.3.1 Beräkning av försprödning 

Ett sätt att uppskatta risken för anlöpningsförsprödning i ett material kan vara att använda J-faktorn 

som definierades av Watanabe, Shindo, Murakami, Adachi & Ajiki (1974). Denna faktor ser ut enligt 

följande:  

𝐽 = (𝑀𝑛 + 𝑆𝑖)(𝑃 + 𝑆𝑛) ∗ 104 

 

Här står J för J-faktorn som bör vara under 180 (Watanabe et al, 1974). De resterande är de kemiska 

beteckningarna för mangan, kisel, fosfor och tenn och avser materialets procentuella innehåll.  

 

2.4 Tester 

 

De tester som utförs är hårdhetstester och slagseghetstester. Hårdhetstesterna består av ett 

standardiserat Vickerstest med 1 kg last (P) och där avtryckets diagonala längd (L) används för att 

räkna ut hårdheten (HV) genom följande formel: 𝐻𝑉 =  
1,854𝑃

𝐿2     

Företaget själva mäter hårdheten i Brinell (HB) där en kula med diameter (D) på 10mm trycks mot 

materialet med en kraft på 3000 kg (P) och avtryckets diameter (d) mäts för att räkna ut hårdheten med 

hjälp av formeln: 𝐻𝐵 =
2𝑃

𝜋𝐷(𝐷−√𝐷2−𝑑2)
  (Kalpakjian & Schmid, 2014). 

 

För slagseghetsproverna krävdes en förståelse kring standarden ISO 18-1:2016 som specificerar mått 

för provbiten till 10 x 10 x 55 mm med ett V-snitt med vinkeln 45° och djupet 2 mm med en maximal 

inre radie vid djupet på 0,25 mm. Pendeltestet ska, om inte annat specificeras, utföras i en miljö där 

temperaturen hålls vid 23±5°C. 
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3  Metod 
 

3.1 Materialvetenskaplig del med tester och SEM-analys 

 

De två reklamerade fjäderbladen som levererats av TSAB kapades med ett ungefärligt mått på 3 cm 

från brottytan för att tillåta enklare analys. Dessa kapade bitar rengjordes sedan genom placering i en 

behållare fylld med etanol som sedan placerades i en ultraljudstvätt. Proverna torkades sedan med hjälp 

av tryckluft.  

 

Dessa prover gick vidare att placeras i ett Zeiss Ultra 55 svepelektronmikroskop (SEM) som finns i 

Högskolan Dalarnas mikroskopilaboratorium där de båda brottytorna analyserades på varierande 

förstoring för att se hur brottet har propagerat sig genom materialet. En brottyta simulerades även 

genom att slå av ett av dessa prover i slagseghetsprovare. Denna simulerade brottyta analyserades i 

samma SEM som de andra bitarna.  

 

För att bestämma huruvida materialet i de reklamerade fjäderbladen överensstämde med materialets 

specifikationer krävdes tester. I bilaga 1 syns materialets specifikationer från leverantören. För att 

avgöra detta bestämdes att slagseghetsprover kombinerat med hårdhetsprov var de tester som kunde 

ge bäst indikation om materialets överensstämmelse med specifikationen. Mer om dessa prover 

beskrivs senare under sina respektive förklarningar.  

 

En av de tidigare kapade delarna som användes i samband med SEM kapades ytterligare för att få en 

liten bit material som kunde inkapslas i bakelit. Denna bit gick vidare till att slipas och poleras gradvis 

ner till en ytfinhet på RA0,05. Denna bit analyserades även i samma SEM där målet var att söka efter 

oönskade inkapslingar av slaggprodukter i materialet. Denna polerade bit kunde även senare användas 

för att utföra hårdhetsprovningen på. Hårdhetsprovningen utfördes i en Vickersprovare där den pålagda 

lasten sattes till 1 kilogram. Två separata tryckningar utfördes på två olika delar av den polerade biten. 

Ett snittvärde på dessa två räknades ut för att användas som det faktiska värdet på materialets hårdhet. 

Optimalt skulle fler bitar ha polerats upp för att ge en mer utspridd översikt av materialets hårdhet. På 

grund av tidsbrist valdes detta dock bort och denna enda bit fick vara talande för allt material.  

 

Från materialet skapades även prover för slagseghetsprovning. Detta enligt ISO 148–1:2016 där 

bitarna bearbetas till en dimension på 10 x 10 x 55 mm med ett V-snitt med vinkeln 45° med ett djup 

på 2 mm. Det överblivna materialet tillät fyra slagprovsbitar att tillverkas från fjäderblad 1 och två 

bitar från fjäderblad 2. Dessa bitar slogs av i samma slagseghetsprovare som ovan för att säkerställa 

materialets specificerade energiupptagande förmåga. Även detta enligt standard ISO 148–1:2016 där 

testtemperaturen, enligt ISO 148-1, ska vara 23±5°C om inget annat specificerats. I bilaga 1 så syns 

specifikationen för materialet där det inte står något om temperatur för slagtester. Därför utfördes dessa 

i rumstemperatur på cirka 22°C. Pendeln släpptes från en höjd på 800 mm. Pendeln släpptes först tre 

gånger utan ett materialtest för att säkerställa att maskinen gav korrekta värden. Vid tomkörning så 

visade maskinen ett värde på 2,2 Joule. Något som borde varit 0. Alltså ställde detta krav på att de 

aktiva testerna sedan kunde antas visa 2,2 J för mycket och behövde korrigeras efter detta. 

Slagseghetsprover valdes för att de ger ett bättre värde för att jämföra materialspecifikationen än, 

exempelvis dragprover. Tiden för att framställa dragprover och utföra dessa tester hade varit för lång 

i jämförelse med den informationen som det skulle ge. För att mer exakt kunna verifiera 

materialspecifikationen hade det dock varit önskvärt att utföra dessa tester också. 
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Två extra materialprover tillhandahölls även av TSAB. Dessa material bestod av ett fjäderblad som 

hade gått igenom hela tillverkningsprocessen med härdning, anlöpning, valsning och 

avspänningsanlöpning. Den andra biten var ett fjäderblad som bara hade härdats och anlöpts. Från 

dessa två bitar kapades material med en tjocklek på ca en centimeter. Det simulerades en brottyta även 

på dessa bitar genom att såga ett litet spår i dem för att sedan slå av dem för hand med en hammare. 

Dessa brottytor analyserades i ett SEM av märket Hitachi i materiallaboratoriet på Högskolan i Gävle 

för att kunna jämföra brottytorna mot de på de trasiga fjädrarna samt de simulerade brottytorna i samma 

material. Syftet här var att hitta ett samband mellan valsning och den skiktade strukturen som visade 

sig efter slagseghetsproverna. 

 

3.2 Analys av processer inom företaget och tillverkningen 

 

För tillverkningsprocesserna inom TSAB planerades en undersökning av dessa utifrån de övergripliga 

slutsatser som kunde dras utifrån materialtesterna. Målet med denna undersökning var att hitta 

variationer i tillverkningsprocesserna som kunde visa sig påverka materialet på ett negativt sätt. Detta 

gjordes genom att fokusera på de huvudsakliga metoderna: Härdning och anlöpning. Men viss fokus 

skulle också läggas på de andra processerna såsom valsning och diverse tester som utförs. En rundtur 

av en av de mer erfarna arbetarna utfördes där denna fick berätta och visa hur materialet går från 

inleverans, genom bearbetningsstegen och vidare till slutlig montering och lagerhållning tills det 

färdiga fjäderpaketet går till utleverans.  

 

Det första momentet i tillverkningen som är relevant för detta arbete är härdningsprocessen. När det 

kom till härdningstiderna var det en övergriplig förståelse kring processen som gjordes. En överblick 

kring hur in- och utmatning ur härdningsugnen sker samt vilka tider fjäderbladen ligger inne i ugnen. 

Detta kompletterades med en intervju på plats med personalen som är ansvarig för in- och utmatning 

av fjäderbladen i ugnen. Denna intervju bestod av frågor kring hur personalen jobbar för att säkerställa 

att rätt temperatur och tid upprätthålls i härdningsprocessen. Intervjun gjordes på plats, bredvid 

härdningsugnen mellan utmatningarna för att personalen skulle känna sig så bekväm som möjligt och 

därför kunna presentera så korrekta svar som möjligt i en avslappnad miljö. Samma upplägg gällde 

vid undersökning av anlöpningsprocessen.  

 

När det kom till valsningen fick det börja med en demonstration genom valsning av ett toppblad för 

att sedan leda in på serviceintervall av rullarna i valsen och hur inspektionen av ytan går till för att 

upptäcka eventuella ytskador som resultat av valsningsprocessen. Vilket ledde in på en demonstration 

av stationen med magnetpulverprovning för att upptäcka sprickor i de yttre skikten av fjäderbladen. 
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4 Materialprovning och bildanalys 
 

4.1 Analys av brottytor 

 

Nedan följer analysen av de olika materialtesterna som har analyserats i SEM.  

4.1.1 Analys av de försedda brottytorna 

Båda de försedda brustna fjäderbladen visar tecken på att större delen av brottytan består av 

interkristallina brott. Nedan kan brottytan på materialprov 1 ses i figur 4.1–4.2. I figur 4.1 och 4.2 syns 

det längst till vänster i bilderna tecken på rakare transkristallina brott. Större delen av bilden täcks dock 

av blottlagda korn vilket tyder på en försprödning som leder till denna interkristallina struktur. I figur 

4.3 syns en rakare struktur som visar på att det finns ställen där en transkristallin struktur är 

dominerande. 

 

 
Figur 4.1: Brottyta 1. Stor halt av blottlagda korn. Med viss halt av transkristallint brott i vänster överkant. 
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Figur 4.2: Brottyta 1. Tecken på transkristallint brott längst till vänster med stor halt blottlagda korn i resten av bilden. 

 

 

 
Figur 4.3: Brottyta 1. Existerande tecken på att vissa delar har en rakare, transkristallin brottyta. 

 

Brottytan på materialprov 2 kan ses nedan i figur 4.4 och 4.5. Figur 4.5 visar på ett oxiderat lager som 

hade etablerat sig i dessa bitar vilket försvårar tolkning till viss del. De klarlagda kornen syns 

fortfarande tydligt men är täckta med en beläggning som kan antas bestå av ett oxiderat lager. 

 



 

11 

 

 
Figur 4.4: Brottyta 2. Nästan exklusivt frilagda korn. 

 

 
Figur 4.5: Brottyta 2. Oxiderade korngränser. 

 

I dessa material noteras även total avsaknad av det karaktäristiska vågmönstret som bildas vid ett 

utmattningsbrott runt en initial spricka. Detta beskrivs mer under kapitel 2.1. Bilderna från materialet 

är tagna från varierande ställen i brottytan och visar därför på ett homogent försprödat material som 

lider av detta syndrom genom större delen av tvärsnittet.  

 

4.1.2 Brottytor från slagseghetsprov 

De simulerade brottytorna som togs fram genom att slå av ett av materialproverna i slagseghetsprovare 

kan ses i figur 4.6 och 4.7. Även här syns tecken på sprödhet genom de klart frilagda kornen. Det syns 

även en vertikalt skiktad struktur som om materialet vore uppbyggt av lameller. Denna skiktade 

struktur misstänktes uppstå i samband med valsningen som beskrivs i nästa kapitel.  
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Figur 4.6: Brottyta från slagprov med en vertikalt skiktad struktur. 

 

 
Figur 4.7: Brottyta från slagprov. Tydlig majoritet av frilagda korn. 

 

Det polerade provet visar tecken på en viss halt av befintliga mikrosprickor och slaggprodukter i 

materialet vilket kan ses i figur 4.8. Figur 4.9 visar en förstorad bild på dessa sprickor. Där syns även 

till viss del mikrostrukturen som tyder på den önskade martensitiska strukturen som beskrivs i kapitel 

2.2.  
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Figur 4.8: Inkluderingen av mikrosprickor och slaggprodukter i materialet efter slagprovning. 

 

 

 
Figur 4.9: Mikrospricka med omringande mikrostruktur av martensitisk typ. 

 

4.1.3 Brottytor i referensmaterial 

Materialet som togs från de nytillverkade, antaget friska fjäderbladen som slogs av för hand syns 

nedan. Figur 4.10 visar på det fjäderblad som bara har härdats och anlöpts utan valsning och 

avspänningsanlöpning som följd. I denna figur syns tecken på en jämnare brottyta än den som syn i 

figur 4.1–4.5  

 

Slaggprodukter 

Mikrosprickor 
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Figur 4.10: Brottyta för friskt fjäderblad med simulerad brottyta 

 

I figur 4.11 nedan kan det fjäderblad som har härdats, anlöpts, valsats och avspänningsanlöpts ses. 

Även detta prov visar tecken på ett jämnare material utan tecken på försprödning genom frilagda korn.  

 

 
Figur 4.11: Helt behandlat material inklusive valsning. En jämn brottyta som inte visar tecken på försprödning. 

 

Lägg märke till att detta material inte visar några tecken på den skiktade strukturen som hittades i den 

simulerade brottytan som syns i figur 4.6 och 4.7. En mer övergriplig bild av det valsade materialet 

ges i figur 4.12. Denna bild stämmer även överens med det ovalsade materialet då ingen direkt skillnad 

mellan dessa ytor syns.  
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Figur 4.12: Överblick över brottytan på det valsade materialet. Notera den jämna ytan jämfört med figur 4.1–4.5. 

 

4.1.4 Materialtester 

Hårdhetsprovet utfördes på samma polerade bit som i figur 4.8. Detta prov utfördes genom två separata 

tryckningar i materialet i en Vickersprovare som gav resultaten 430 HV och 440 HV. Ett snittvärde på 

dessa ger en materialhårdhet på 435 HV.  

 

Resultaten från slagseghetsproven som utfördes på de totalt sex proverna som framställdes kan ses 

nedan i tabell 4.1 där både de utvunna och de korrigerade värdena syns. Värdena korrigerade utifrån 

de 2,2 Joule som beskrivs under kapitel 3.1.  
 

Tabell 4.1: Värden från slagprov på de två olika fjäderbladen inklusive korrigerade värden för maskinens felmarginal 

Slagprov Fjäderblad Värde (J) Korrigerat värde (J) 

 1 1 15,4 13,2 

2 1 15,4 13,2 

3 2 11,2 9 

4 1 14,7 12,5 

5 1 15,4 13,2 

6 2 10,6 8,4 
 

I bilaga 1 syns materialspecifikationen för denna typ av tester där det anges ett minimumvärde på 30 

Joule vid testning av material med ett V-prov enligt ISO 148-1:2016. 

 

Ett kvitto med de uppmätta procentvärdena av materialets innehåll blev försett från TSAB, se tabell 

4.2. 

 
Tabell 4.2: Innehållsförteckning från två leveranser av material till TSAB. Tillhandahållen av Impakta Metal. 
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5 Processanalys 
 

Under detta kapitel kommer de processer som uppstår kring tillverkning och användning av produkten 

att presenteras.   

5.1 Processer inom företaget 

 

Processerna inom företaget är enklast att beskriva genom att följa ett fjäderblad från början till slutet 

av dess tillverkning. Materialet kommer in till företaget i okapade längder. Första steget är därför 

kapning. Detta sker i en cirkelsåg. När det gäller toppbladet och det andra fjäderbladet så behöver de 

krökas för att få rätt form enligt figur 5.1. Detta görs genom uppvärmning till 1150°C varvid de sedan 

kan pressas till önskvärd form i en hydraulisk press. Materialet får sedan luftkylas till rumstemperatur. 

Övriga blad som inte ska formas på något speciellt sätt går rakt förbi detta steg.  

 

 
Figur 5.1: Hel bladfjäder. Lägg märke till de böjda delarna i ändarna på toppbladet och det andra bladet ovanifrån.  

 

5.1.1 Härdning 

Det andra steget är härdning. Denna utförs genom uppvärmning till 855°C under tiden 45–60 minuter 

beroende på de specifika bladens tjocklek. Efter att ugnen har stått öppen för att fylla denna med 

fjäderblad har det visat sig att temperaturen kan sjunka med ca 100°C. Något som påverkar energin 

som överförs till bladen under denna tid. Efter hållning i ugnen nedsänks därefter fjäderbladen i ett 

oljebad för snabb nedkylning i 4,5 minuter. Temperaturen på oljebadet kan variera mellan 

rumstemperatur och upp till 52°C innan oljekarets inbyggda kylsystem startar. Viss ökning av 

oljetemperaturen utöver 52°C kan förekomma under korta perioder. Tiden för oljebadet regleras med 

en timer med automatisk nedsänkning och uppmatning och varierar därför inte. Personalen som arbetar 

med härdningen av fjäderbladen har yttrat en vilja att inte nämnas vid namn i rapporten men påstår att 

tiden i ugnen används som riktlinjer. Den avgörande faktorn när bladen ska tas ur ugnen är istället när 

personalen anser att fjäderbladen har uppnått rätt färg av värmen (Person A, 2019). Temperaturmätning 

med en infraröd termometer har visat att temperaturen på bladen direkt efter att de kommer ur oljebadet 

ligger på ca 150°C. Bladen lastas på en pall som, när den är full med fjäderblad, rullas in i en 

maskintvätt där överbliven olja tvättas av med ett avfettningsmedel. Sista avkylningen från 150°C till 

rumstemperatur varierar därför beroende på om fjäderbladet är ett av de första på pallen eller de sista. 

De första bladen luftkyls till större del till rumstemperatur i väntan på att pallen ska bli full medan de 

sista bladen primärt kyls av vattnet i rengöringsprocessen.  



 

17 

 

5.1.2 Anlöpning 

Nästan steg i tillverkningsprocessen är anlöpning. Detta sker i ett förprogrammerat program med tider 

och temperaturer som inte varierar mer än att ett fåtal grader. Den lilla variation som kan förekomma 

i ugnen är beroende på utomhustemperaturen (Person A, 2019). Detta program ökar succesivt 

temperaturen upp till 250°C där fjäderbladen hålls i 30 minuter. Temperaturen ökas sedan succesivt 

till 520°C och hålls även där i 30 minuter. Den totala programtiden är ca två timmar. Avsvalning sker 

sedan i ugnen ner till ca 450°C varvid fjäderbladen plockas ur anlöpningsugnen och lastas in i 

maskintvätten igen för avkylning. 

 

5.1.3 Valsning 

Fjäderbladen går sedan till valsning där processen går ut på att uppnå korrekt radie på bladen för att 

fjädern ska få korrekt höjd enligt ritningen. Efter valsning upprepas anlöpningsprogrammet för att 

motverka inbyggda spänningar som kan uppstå vid belastningen i valsen. Valsningen sker i en 

hydraulisk vals för bladen till parabelfjädrar och i en elektrisk vals för bladen till trapetsfjädrar.  

 

Fjädrar som återkommer på reklamation tas även hand om till viss del. Alla intakta blad genomarbetas 

från valsningen på samma sätt som de nytillverkade fjäderbladen.  

 

5.1.4 Kvalitetstester 

Återanvända blad från gamla fjäderpaket, tillsammans med toppblad och lastblad går igenom 

magnetpulverprovning (MPP) innan de går vidare till slutmontage. Syftet med detta är att lokalisera 

eventuella sprickor i de yttre skikten på materialet som skulle kunna orsaka utmattningsprickor vid 

återanvändning. 

 

Andra processer som förekommer för att säkerställa god kvalitet på produkterna är hårdhetsprovning 

som sker på var tredje renoverat fjäderblad. Detta sker genom en Brinellprovare som trycker en kula 

med diameter 10 mm med en last på 3000 kg i materialet. Efter härdning får intryckets diameter vara 

mellan 2,5 och 2,7 mm och efter anlöpning ska intrycket vara 3,0 mm. Utifrån detta kan hårdheten 

beräknas genom att använda formeln: 

 

𝐻𝐵 =
2𝐹

𝜋𝐷(𝐷−√𝐷2−𝑑2)
    Där F= pålagda lasten i kg (3000 kg) 

D= diameter på kula i mm (10 mm) 

d= diameter på intrycket i mm (3,0 mm) 

 

Med dessa värden fås en Brinellhårdhet (HB) på 414,64 eller ca 415 HB. 

 

Efter slutmontering av fjäderbladen och målning utförs även en provtryckning av alla fjädrar med en 

last på 25 ton där missljud i samband med detta leder till att den fjädern blir bortplockad. I bilaga 2 

kan ritningen för en av de parabelfjädrar som fjäderbladen kommer från ses. Där syns att 

specifikationen för fjädern säger att den ska tåla att ta upp 220 kN.   

 

Som återkoppling vad gäller materialet får företaget ett kvitto med varje beställning. Ett sådant kvitto 

syns i tabell 5.1. 
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Tabell 5.1: Innehållsförteckning från två leveranser av material till TSAB. Tillhandahållen av Impakta Metal. 

 
 

5.2 Processer utanför företaget 

I en intervju med en arbetare på TSAB som även här vill förbli anonym nämns hur de inkommande 

beställningarna följer ett visst system. Person B påstår att sedan järnvägen privatiserades i början på 

2000-talet så får de in fler beställningar på en enskild fjäder. Istället för innan då servicestationerna 

köpte hela kit med fjädrar för att byta på alla axlarna på en gång. Det beskrivs även hur en viss del av 

marknaden i Norge börjar visa på samma mönster i samband med att vissa sträckor har privatiserats 

även där (Person B, 2019). 

Samma arbetare går även vidare till att förklara hur företaget aldrig har fått en reklamation på fjädrar 

från lokomotiv utan hur det bara handlar om fjädrar som sitter monterade på lastvagnar (Person B, 

2019).  

 

En rundtur på anläggningen visar även på variationen av de brustna bladfjädrarna där det kan skådas 

fjädrar i många olika storlekar med olika antal brustna fjäderblad. Ett exempel kan ses i figur 5.2 där 

en trapetsfjäder kan ses med en sida där alla fjäderblad har brustit på samma ställe och antagligen 

samtidigt.  

 

 
Figur 5.2: Bladfjäder med brott i alla blad som sträcker sig till den längden 
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Ett studiebesök utfördes på en monteringsstation där dessa fjädrar monteras på vagnarna. Där syntes 

att fjädrar från olika tillverkare och tillverkningsår kan sitta monterade på samma vagn vilket kan 

styrka påståendet från Person B.  
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6 Analys av resultat 
 

6.1  Materialanalys 

 

Utifrån värdena som kom ut från slagseghetsproverna kan en slutsats dras att materialet inte uppfyller 

de slagseghetskrav som definieras i materialspecifikationen till 30 Joule (bilaga 1). Hårdheten i 

materialet ligger på 435 HV vilket ungefärligt motsvarar det värde på 415 HB som TSAB har som 

specifikation (Momento, 2019). Eftersom hårdheten förblir orörd kan det antas att 

anlöpningsprocessen har genomförts korrekt. Det för att syftet med denna är att återställa duktilitet till 

materialet vilket bör motverka den plötsliga sprickbildningen som materialets sprödhet tyder på 

(Kalpakjian & Schmid, 2014). Den bakomliggande orsaken kan därför antas bero på en materialdefekt. 

Detta kan kombineras med de analyser som utfördes på brottytorna från de tillhandahållna bladen och 

de simulerade brottytorna från slagproverna. I båda dessa syns det tydligt hur brotten har propagerat i 

korngränserna vilket tyder på en försvagning av dessa. Värt att nämna är att de prover som levererades 

från TSAB hade utvecklat ett lager av oxidering på vissa delar av brottytan vilken försvårade analysen 

något genom att detta korroderat ytan. En någorlunda exakt bild kunde dock fås utan problem. Dessa 

ska jämföras med de brottytor som framtogs på det antaget friska fjäderbladet som inte visar på någon 

försprödning. Där går brottytan jämt genom materialet utan att frilägga individuella korn vilket tyder 

på ett jämnstarkt material utan korngränsförsprödning. Värt att notera är att inget av de friska bladen 

visade tecken på den skiktade strukturen som syns i kapitel 4.1.2, figur 4.6 och 4.7. Vid första anblick 

antogs detta kunna bero på valsningen som, i kombination med försprödningen tryckte ut materialet 

för att skapa denna skiktade struktur. Något som gav upphov till att testa ett friskt material både i 

valsad och ovalsad form. Inga tecken på liknande strukturer hittades dock i detta eller i de brottytor 

som hade uppstått under användning av fjädern. De enda källor som har hittats som bearbetar liknande 

mönster påstår att det kan finnas kopplingar till utmattningsbrott. Eftersom mönstret bara visade sig 

på de simulerade brottytorna från det havererade materialet efter att de slagits av i en 

slagseghetsprovare kan utmattning dock uteslutas.  

 

6.2 Tillverkningsanalys 

 

För att hitta bakgrunden till denna försprödning undersöktes tillverkningsprocessen av fjäderbladen. 

Att ha i åtanke här är den låga halten av reklamerade bladfjädrar som ligger på ca 1,5% av alla 

upparbetade bladfjädrar under de senaste drygt tre åren. Detta tyder på att det handlar om tillfälliga 

variationer mer än ett aktivt, pågående tillverkningsfel. En process som kan ha stor inverkan på 

materialets mikrostruktur är härdningsprocessen. Just denna process har även visat sig vara den mest 

varierande processen under tillverkningen då den, från tillverkaren, rekommenderade tiden varierar 

mellan 45–60 minuter. Detta i kombination med en temperatur som kan variera från cirka 750°C direkt 

efter inmatning av nya fjäderblad till de 855°C som är måltemperaturen som bladen ska ligga i dessa 

45–60 minuter finns det en stor tids- och temperaturvariation i denna process. Att det slutgiltiga 

beslutet kring när fjäderbladen är varma nog är upp till arbetarna som jobbar med detta och deras 

uppfattning kring vilken färg de har kan vara ett riskabelt system om målet är att leverera produkter 

med låg variation. Denna variation kan leda till att materialet inte uppnår den fullt martensitiska 

mikrostrukturen som är önskvärt för denna tillämpning av materialet (Mukhopadhyay et al. 1997).  

Även om det finns bevis i figur 4.9 i kapitel 4.1.2 att strukturen är genomgående martensitisk i detta 

fall vilket tyder på att detta troligtvis är av mindre betydelse för variationen. Ett system som tillåter 

mer exakt tidshållning skulle kunna implementeras för att minska denna variation i tiden dock. Detta 

behöver i så fall även kompletteras efter variationen i temperatur som förekommer vid öppning av 
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ugnens in- och utmatningsluckor vilket kan vara en process som avskräcker från implementeringen av 

ett sådant system gentemot vinsterna som kommer från att som mest minska reklamationerna med 

1,5%.   

 

6.2.1 Försprödning 

En ofta förekommande form av försprödning kan vara väteförsprödning. Detta kräver vätekällor som 

kan påverka materialet. Vatten som kommer i kontakt med bladen i tvättfasen eller vid användning på 

järnvägen kan vara en sådan källa (Michler & Naumann, 2009). Denna yttre form av vätekälla skulle 

dock resultera i ett försprödat ytskikt som sprickbildningen kan starta i för att sedan sprida sig genom 

materialet (Michler & Naumann, 2009). På de analyserade proverna syntes ingen tydlig skillnad mellan 

ytskikten och de inre skikten. Istället var försprödningen relativt homogen genom hela materialet 

förutom vissa ytor. Detta kan utesluta yttre vätekällor som en bidragande orsak till försprödningen.  

 

En annan stark orsak till försprödningen av korngränserna i materialet kan bero på anlöpningssprödhet. 

Denna typ av försprödning förekommer vid hållning i ett temperaturintervall mellan 480–590°C i 

låglegerade stål med en manganhalt över 0,5wt% (Kalpakjian & Schmid, 2014; TWI, 2019). Ett 

temperaturintervall som förekommer i anlöpningsprocessen av fjäderbladen enligt det 

förprogrammerade anlöpningsprogrammet på 520°C. Som det beskrivs i kapitel 2.3 så har många 

studier utförts för att förstå detta fenomen. De två primära teorierna är Equilibrium Grain boundry 

Segregation (EGS) och Non-equilibrium Grain boundry Segregation (NGS) (Roberti & Faccoli, 2016). 

EGS är baserad i att lösligheten av orenheter i korngränserna är större. Detta leder till en 

temperaturkänslig zon just i dessa vilket leder till sämre sammanhållning (McLean, 1957). NGS är 

istället baserad i att i olika temperaturer så tillåts en omstrukturering på atomnivån i korngränserna 

vilket skapar en ojämn styrka genom materialet (Aust et al, 1976; Anthony, 1969). Dessutom kan 

innehållet av nickel, krom, mangan och molybden öka risken för segregation i korngränser så länge 

det finns orenheter dessa kan reagera med (Guttman et al. 1982). Varav dessa återfinns både krom och 

mangan i materialet i bladfjädrarna (bilaga 1). Dragningskraften mellan orenheterna i materialet och 

dessa legeringsatomer är mycket starkare än den mellan järnatomer och legeringsatomer. Främst då 

kombinationen mellan fosfor och krom (Roberti & Faccoli, 2016). För att med säkerhet kunna fastslå 

detta som anledning krävs dock mer genomgående materialtester än vad som är möjligt i detta arbete. 

Men eftersom det finns bevis på inkluderingar av orenheter i materialet i kapitel 4.1.2 och de ämnen 

som primärt tenderar att reagera på ett sådant sätt enligt Guttman et al. (1982) är detta den starkaste 

teorin kring bakomliggande orsak.  

 

Genom användning av formeln för att beräkna J-faktorn som beskrivs i kapitel 2.3.2 kan materialets 

anlöpningsförsprödningsrisk uppskattas. J-faktorn bör ligga under 180 (Watanabe et al, 1974). I tabell 

5.1 syns det kvitto som levererades tillsammans med den senaste materialleveransen som TSAB 

mottog under detta arbete. Där syns att alla dessa ämnen finns testade med ett godkänt 

innehållsintervall. Alla utom Tenn (Sn) där det inte ens finns något specificerat godkänt 

innehållsintervall. Om 𝐽 = 180 antas och medelvärden av halterna av alla ämnen fördelat över de två 

leveranserna används så kan den tillåtna halten av tenn beräknas genom att strukturera om ekvationen 

till: 

𝑆𝑛 =
𝐽

(𝑀𝑛 + 𝑆𝑖) ∗ 104
− 𝑃 

 

Vilket då, med insatta medelvärden från tabell 4.2 ger:  

 

𝑆𝑛 =
180

(0,9 + 0,265) ∗ 104
− 0,0225 
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Detta ger en tillåten halt av tenn på -0,007%. Detta innebär alltså att allt innehåll av tenn kommer leda 

till en hög risk för anlöpningssprödhet. Detta förutsatt att det finns en risk för kontamination av tenn i 

tillverkningen av materialet. Om innehållet av tenn däremot kan antas vara otestat på grund av att det 

inte finns någon risk för kontamination alls och Sn därför kan sättas till 0 ger ekvation i kapitel 2.3.2 

ett J-värde på 262 vilket tyder på en liten risk för anlöpningssprödhet. Dock kan det inte uteslutas helt 

då ett högre värde enbart ger lägre risk för anlöpningssprödhet och det är en relativt låg andel av 

fjäderpaketen som havererar på detta sätt med de tidigare angivna ca 1,5%. Att ha i åtanke här är det 

strikta program som anlöpningsugnen går på som tillåter som mest minimal variation att uppstå 

fördelat över året beroende på utomhustemperatur (Person A, 2019). En mer sannolik anledning till 

den variation som leder till materialdefekter är därför materialet i sig. Detta kan variera vad gäller 

inkluderade orenheter. I tabell 5.1 syns de specificerade intervall för ämnesvariationen i materialet. 

Just i denna beställning som syns på detta kvitto finns inget som ser ut att vara på marginalen åt något 

håll. Men det bör noteras eventuella utstickare vid beställningar och koppla detta till eventuella 

reklamationer. Primärt bör maxgränsen av inkluderat fosfor noteras då detta kan reagera med krom vid 

behandling i temperaturzonen som uppstår i anlöpningsprocessen (Roberti & Faccoli, 2016). Återigen 

med den låga halten reklamationer på 1,5% står denna teori som den starkaste då det är en nära på 

slumpmässig process som kräver inslutningar av orenheter som fosfor, tenn, arsenik eller antimon som 

kan reagera med legeringsämnen i stålet och även då är det inte garanterat att reaktionen kommer 

uppstå vid hållning i de korrekta temperaturerna (Low, Stein, Turkalo & Laforce, 1968). En mer 

omfattande studie krävs därför av materialleverantörens garantier, innehållsförteckningar samt 

faktiska innehåll i havererat material för att kartlägga sambandet mellan dessa faktorer.  

 

För att motverka detta fenomen finns det två tillvägagångsätt:  

1. Uppvärmning över det temperaturintervall som fenomenet uppstår på 480-590°C för att 

sedan snabbt kyla materialet till under 300°C (TWI, 2019). Detta kräver dock en vetskap 

kring vilket material som är påverkat vilket I sin tur kräver tester som kommer kosta både 

tid och pengar att utföra.  Något som talar mot detta tillvägagångssätt.  

2. Risken för fenomenet kan minskas genom bättre kommunikation och återkoppling med 

leverantören. Detta för att minska halten av de försprödande ämnen som kan återfinnas I 

materialet (TWI, 2019) 

 

För att helt säkert kunna avgöra att detta är den bakomliggande anledningen till denna försprödning 

krävs dock ytterligare tester. Exempel på detta kan vara innehållstester för att fastslå om de klarlagda 

korngränserna visar på en ökad halt av orena ämnen.  

 

6.2.2 Yttre faktorer 

I intervjuer avslöjades hur arbetarna uppfattar ett mönster i försäljningen där det på senare år har blivit 

mer förekommande att beställningar görs på enskilda fjädrar istället för ett kit med fjädrar för en hel 

axel eller vagn på en gång (Person B, 2019). Något som leder till att den nymonterade fjädern får ta en 

högre belastning än de andra fjädrarna som har satt sig i höjd utifrån de tidigare belastningarna. Detta 

leder till en snedbelastning som, i kombination med korngränsförsprödningen eller inte, kan resultera 

i en överbelastning som bryter fjäderbladen. Självklart kan försprödningen agera på egen hand också 

även om fjädrarna runtom på vagnen alla tar likvärdig belastning. Denna teori kan även styrkas av det 

faktum att företaget enbart reklamerar vagnfjädrar och aldrig fjädrarna till loken, dessa som aldrig 

belastas med den lasten som vagnarna får utstå. För att fastställa huruvida detta kan vara fallet krävs 

dock en analys av hur den cykliska lasten ser ut både vid körning och lastning av vagnarna som 

fjädrarna sitter på. De fjädrar som har studerats här visar inga tecken på att utmattning skulle vara 
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inblandad. Om det finns en plötslig maxlast som uppstår vid lastning eller vid ojämn körning som 

överstiger de 25 ton som TSAB testar alla fjädrar till så finns dock inga garantier längre för att 

materialet tål det. Den spröda karaktären på brotten kan även styrka detta då inga tecken på plastisk 

deformation förekom i mikroskoperingen. Trovärdigheten i detta mönster som beskrivs inom företaget 

kan dock ifrågasättas innan en egen undersökning kring detta har utförts. Detta för att verifiera hur stor 

utsträckning det är på detta mönster. Ett övergripande, odokumenterat studiebesök gjordes på en 

monteringsstation där problemet syntes. Där satt fjädrar från olika leverantörer och tillverkningsår på 

samma vagnar vilket kan styrka detta påstående. Däremot finns inte tillräcklig insamlade data för att 

dra slutgiltiga slutsatser kring det.  

 

Huruvida resultatet från denna studie kan tillämpas på alla fjäderbladbrott går att diskutera. Under 

arbetets gång har fler brustna fjäderblad upptäckts med tydliga tecken på utmattningsbaserade sprickor. 

Detta har kunnat fastställas med nakna ögat och har därför varit väldigt uppenbart. Då dessa typer av 

brott ofta är enkla att identifiera, det faktum att de har kommit in till företaget så sent att det har varit 

svårt att anpassa arbetet efter dem och att uppdraget primärt är grundat i att hitta anledningar till de 

okända brottkaraktärerna så lämnas dessa brott utanför studien. Däremot tas de med i åtanke kring 

diskussionen om denna slutsats är slutgiltig eller inte. Det kan antas att den inte är det då det finns 

bevis för flera olika brottkaraktärer även om dessa är odokumenterade i denna rapport. Men att 

fastställa orsak till haveri baserat på två fjäderblad gav en inställning från början att det kommer bli en 

grovt generaliserad slutsats. Detta för att undersökningen baseras på ca 4% av alla reklamerade 

fjäderblad under en period på drygt tre år. Något som företagets VD är införstådd med också och har 

uttryckt ett godkännande kring denna felfaktor. Dock bör resultatet kunna vara talande till viss del för 

de brott vars karaktär inte går att fastställa enkelt. Då båda dessa fjäderblad visar på samma syndrom 

kan det antas att fler blad som inte undersökts också gör det. Det går inte att påstå att alla oidentifierade 

brott beror på det som beskrivs i denna rapport. Däremot kan det antas att flera av dem gör det.  

 

6.2.3 Egna teorier 

Den skiktade lamellstrukturen som presenteras under kapitel 4.1.2 förblir ett mysterium. Den enda 

teoretiska bakgrund som har hittats som kan förklara detta är att det skulle bero på utmattning. Det är 

de enda bakomliggande orsakerna som har hittats som kan förklara ett sådant mönster. Det verkar dock 

osannolikt med tanke på att denna brottyta uppstod vid slagseghetsprovningen. Ett brott som uppstår 

direkt i ett slag utan någon som helst utmattningsinverkan. Därför finns det ingen bakomliggande 

förklaring till denna struktur. I det friska materialet som presenteras i kapitel 4.1.3 analyserades ett 

valsat och ett ovalsat material. Den bakomliggande tanken kring detta framstod vid diskussion med 

handledaren för detta arbete där denna teori lades fram. Teorin var att valsningen i sig skulle pressa 

materialet på ett sådant sätt att dessa skikt uppstår. Däremot syns det i kapitel 4.1.3 att det inte finns 

någon märkbar skillnad på materialets struktur mellan det material som är valsat respektive ovalsat. 

Det kan fortfarande finnas utrymme för att valsningen i samband med den befintliga försprödningen 

kan ge denna struktur. Detta borde dock ha synts i materialproverna redovisade i kapitel 4.1.1 om så 

var fallet. Det är dock enbart en personlig teori utan grunder i någon litteratur.  

 

En annan personlig teori utan bakomliggande teoretisk grund är att materialet får denna struktur på 

brottet i samband med försprödning och slagprov. Detta skulle kunna svara för att de brottytor som 

förekommit i fält under användning inte visar på denna struktur. Istället är det den stabila infästningen 

i slagseghetsprovaren som orsakar detta. Det för att materialet är mer låst i detta fall i båda ändpunkter 

vilket tillåter en mer koncentrerad sprickbildning. Eftersom materialet lider av en försprödning som 

inte tillåter det att plasticera som det borde leder detta till att det spricker likt två kugghjul. Alltså att 

materialet släpper ett skikt i taget under den mycket snabba kontakten med pendeln. Detta för att 

utrymmet för materialet att böjas i denna fixtur är mycket litet. Detta är dock också en teori utan några 
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litterära källor. Istället är det ren spekulation kring vad som kan ha orsakat detta fenomen i brist på 

ordentligt undersökta orsaker.   
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7 Slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats var att lokalisera potentiella anledningar till de reklamationer som har uppstått 

kring bladfjädrarna som tillverkas av Trainparts Sweden AB. Detta har gjorts genom att analysera två 

brustna fjäderblad som har brustit under användning på järnvägen. Denna analys har bestått av 

materialtester och undersökning av materialets mikrostruktur med jämförelse mot material som har 

antagits varit friskt för att se om skillnader går att hitta.  

 

Utifrån de insamlade data för de tillhandahållna fjäderbladen vad gäller slagseghetsvärden, hårdhet och 

mikrostruktur kan en slutsats dras att materialet har försämrad duktilitet utan att vara för hårt. Detta 

tyder på en onaturlig försprödning som påverkar materialegenskaperna. I detta fall hittades tydliga 

tecken på korngränsförsprödning vilket tillåter sprickbildning att propagera lättare genom materialet än 

vad det skulle gjort med en homogen styrka. Denna försprödning kan enklast kopplas till ett syndrom 

som kallas för anlöpningssprödhet där ett material med manganhalt över 0,5wt% kan bli lidande av att 

orenheter samlas i korngränserna och försvagar dessa (TWI, 2019). Det finns skilda teorier kring exakt 

hur detta går till men överens är de om att kombinationen mellan fosfor och krom kan orsaka en reaktion 

där orenheter flyter ut i korngränserna och skapar en stor skillnad i temperaturkänslighet i dessa (Roberti 

& Faccoli, 2016). Denna reaktion kräver en hållning i temperaturer mellan 480°C-590°C (Kalpakjian & 

Schmid, 2014). Något som förekommer i anlöpningsprocessen där detta sker på en temperatur på 520°C. 

För att motverka detta fenomen kan materialet värmebehandlas på nytt för att återställa jämvikten av 

orenheter i materialet. Detta är dock olämpligt då det först krävs vetskap om vilket material som är 

påverkat. Något som syns först när det är för sent om inte dyra och tidskrävande materialtester ska 

införas. Ett bättre sätt att motverka detta är istället genom återkoppling till materialleverantören. Detta 

för att jobba mot att minska de inkluderade halterna av orenheter som orsakar denna försprödning. Detta 

kräver förstås en vilja från båda parterna och processen bör ses över för att säkerställa att det förblir 

ekonomiskt hållbart.  

 

Det finns även anledningar att tro att det finns en mänsklig faktor med i brotten när fjädrarna är 

monterade och ute i användning. Detta genom det faktum att arbetare på företaget har märkt av ett 

mönster i att fler enskilda fjädrar säljs sedan privatiseringen av Sveriges järnväg i början på 2000-talet. 

(Person B, 2019). Det nämns att dessa enskilda fjädrar ofta kommer tillbaka som reklamation och teorin 

inom väggarna på TSAB kretsar kring att det blir en snedbelastning när en ny fjäder monteras 

tillsammans med gamla fjädrar på en vagn. Denna snedbelastning leder till att den nya fjädern får ta mer 

last än vad den är tillverkad för. Vilket i sin tur leder till brott som eventuellt är kopplad till den 

momentana maxkraften som uppstår vid lastningsmomentet (Person B, 2019).  Denna teori kräver dock 

en större underökning för att fastställa hur utspritt detta problem faktiskt är. Den kan dock eventuellt 

stärkas av det faktum att det aldrig kommer tillbaka fjädrar från lok på reklamation. Istället är det 

exklusivt fjädrar för vagnarna som reklameras. Den styrkande delen i detta kan alltså vara att loken 

sällan belastas med någon märkbar last relativt vagnarna.  

 

Sammanfattningsvis kan det alltså påstås att brotten beror på en försprödning av materialet. Denna 

försprödning är troligtvis grundad i en anlöpningssprödhet som tillåter orenheter i materialet, mest 

sannolikt fosfor, att placera sig i korngränserna. Detta orsakar ett material med ojämn styrka. Om detta 

material sedan belastas med en plötslig maxlast kan brott uppstå. Denna last kan uppstå antingen i 

lastningen av vagnarna eller vid körning vid ojämn gång.   
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8 Förslag kring framtida arbete 
 

Utifrån det arbete som har gjorts så kan tre större fortsättningsarbeten rekommenderas. Det första kan 

vara att analysera det material som inte uppfyller de specifikationer det borde enligt bilaga 1. Detta för 

att verifiera dess kemiska uppbyggnad och på det sättet fastslå huruvida den fosforinitierade 

anlöpningsförsprödningen kan vara den bakomliggande orsaken. Efter detta arbete finns det starka 

indikationer på att så är fallet. För att avgöra med större säkerhet krävs dock ytterligare tester där den 

kemiska kompositionen i materialet kan analyseras. Detta för att se huruvida det finns inkluderingar 

av oönskade ämnen i materialet.  En del i detta kan även vara att göra mer omfattande materialtester 

för att fastställa materialets temperaturkänslighet vad gäller slagseghettester. Detta för att mer noggrant 

kartlägga hur känsligt materialet blir för variationer i temperatur.  

 

Det andra arbetet kan grundas i materialleverantörens kvalitetsgarantier och huruvida dessa säkerställs 

inför varje leverans. I detta kan även ett bättre system för återkoppling införas. Något som tillåter 

företaget att koppla reklamerade fjädrar till en specifik materialleverans för att hitta kopplingar till 

eventuella höga halter av orenheter. Ett sådant system kan även öppna upp för återkoppling från 

leverantören för att säkra framtida leveranser om det engagemanget finns från båda håll. I dagsläget så 

märks tillverkningsår på fjädrarna vilket gör att en viss avgränsning kan utföras kring vilken 

materialleverans de havererade fjädrarna kommer från. Detta är dock långt från ett optimalt system. 

Det för att det lämnar stort utrymme för gissningar kring exakt vilken leverans som står bakom vilken 

fjäder. Vissa antaganden kan fortfarande behöva göras vilket kan resultera i felfaktorer. En mer 

detaljerad uppmärkning för att kunna återkoppla fjädrar till specifik materialleverans kan därför också 

vara en del av detta framtida arbete. 

 

Den tredje rekommendationen för framtida arbeten kan vara att se över den faktiska lasten som 

vagnarna får utstå. Detta kan innefatta lastgivare på vagnarnas axlar, undersökning av laststationernas 

rutiner eller en teoretisk modell kring den cykliska belastningen under färd. Fler tillvägagångssätt kan 

även förekomma. Oavsett så bör målet vara detsamma: Att säkerställa att specifikationen som tillåter 

belastning på 220 kN räcker för den moderna järnvägen. Det kan finnas utrymme för att fjädrar behöver 

göras starkare idag än när ritningen dimensionerades. Detta kan då vara vid statisk belastning eller de 

plötsliga maxlasterna som kan uppstå vid lastning eller ojämn gång på järnvägen.   



 

27 

 

9 Referenser 
 

1. Anthony, TR. 1969. Solute segregation in vacancy gradients generated by sintering and temperature 

changes. Acta Metallurgica. (17) 603. 

 

2. Aust, K.T. Armijo, S.J. Koch, E.F & Westbrook J.A. 1976. Transactions of American Society for 

Metals (60): 360. 

 

3. Guttmann, M. Dumoulin, P & Wayman, M. 1982. The thermodynamics of interactive co-segregation 

of phosphorus and alloying elements in iron and temper-brittle steels. Metallurgical and Material 

Transactions A. (13): 1693. 

 

4. Kalpakjian, S & Schmid, S.R. 2014. Manufacturing: Engineering and Technology. 7.uppl. Singapore: 

Pearson Education. 

 

5. Low, J.R. Jr. Stein, D.F. Turkalo, A.M & Laforce, R.P. 1968. Alloy and impurity effects on temper 

brittleness of steel. Metalllurgical Society of the American Institute of Mining, Metallurgical and 

Petroleum Engineers. (242): 14. 

 

6. Lynch, S. 2014. Some fractographic contributions to understanding fatigue crack growth. 

International Journal of Fatigue. (104): 12. 

 

7. McLean, D. 1957. Grain-boundaries in metals. Oxford: Oxford University Press.  

 

8. Michler. T & Naumann. J, 2009. Microstructural aspects upon hydrogen enviromental embrittlement 

of various bcc steels. International Journal of Hydrogen Energy. (35): 821. 

 

9. Momento. Omvandlingstabell. 

https://www.momento.se/varmebehandling/omvandlingstabell/ (Hämtad 2019-06-13). 

 

10. Mukhopadhyay, N.K. Das, S.K, Ravikumar, B. Ranganath, V.R & Chowdhury, G. 1974. Premature 

failure of a leaf spring due to improper material processing. Engineering Failure Analysis (4): 161. 

 

11. Person A; Anställd på Trainparts Sweden AB, 2019-04-29. 

 

12. Person B; Anställd på Trainparts Sweden AB, 2019-04-29. 

 

13. Roberti, Roberto & Faccoli, Michela. 2016. On the Step Cooling Treatment for the Assessment of 

Temper Embrittlement Susceptability of Heavy Forgings in Superclean Steels. University of Brescia. 

 

14. TWI. What is Temper Embrittlement, and how can it be controlled?  

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-temper-embrittlement-and-how-can-it-be-

controlled (Hämtad 2019-06-13). 

 

15. Watanabe, J. Shindo, Y. Murakami, Y. Adachi, T & Ajiki, S. 1974. Temper embrittlement of 21/4 Cr-

1Mo pressure vessel steel. Proceedings of the ASME 29th Petroleum Mechanical Engineering 

Conference. Dallas. 15–18 September 1974. 

 

16. Watanabe, T & Kobayashi, S. 2015. Revisit and insight into the dilemma of strong and brittle 

materials: Toughening by Grain Boundry Engineering (GBE). Kovové Materiály. (53): 275. 

https://www.momento.se/varmebehandling/omvandlingstabell/
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-temper-embrittlement-and-how-can-it-be-controlled
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-temper-embrittlement-and-how-can-it-be-controlled


 

28 

 

10 Bilagor 

Bilaga 1 – Materialspecifikation 



 

29 

 

Bilaga 2 – Ritning för parabelfjäder 

 

 


