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Sammanfattning   

Trafikförvaltningen har låtit DEKRA genomföra en haveriutredning av rulltrappa 
SCI-50607. Rulltrappan finns nere vid perrongerna på pendeltågsstation Stockholm 
City. I uppdraget ingår även att utreda om det finns risk för att även andra 
rulltrappor har samma fel samt stöd i det vidare arbetet för att avhjälpa eventuella 
fel. 
 
DEKRA:s samlade bedömning är att det är splinekopplingen som är orsaken till 
haveriet på rulltrappa SCI-50607. Splinekopplingens konstruktion har bedömts inte 
vara tillräckligt robust för att kunna föra över erforderligt vridmoment. 
 
Det finns 19 likadana rulltrappor med splinekoppling på pendeltågsstationerna 
Stockholm City och Stockholm Odenplan. Förutom den havererade rulltrappan har 
även övriga 18 rulltrappor med splinekoppling också slitits till en oacceptabel nivå 
enligt rulltrappsleverantören efter endast 12 månaders drift. 
 
På de båda pendeltågstationerna finns även en längre rulltrappskonstruktion med 
två motorer och således två splinekopplingar per rulltrappa. Av dessa finns det totalt 
sex rulltrappor. Vid leverantörens inspektion efter 12 månaders drift hade en (1) av 
sex (6) rulltrappor oacceptabla skador. Vi bedömer att när belastningen fördelas på 
två motorer/splinekopplingar medför detta längre livslängd, men det är ändå inte en 
långsiktigt acceptabel lösning. 
 
Förutom vår inspektion av splinekopplingarna har vi även genomfört beräkningar 
på desamma. Slutsatsen av dessa beräkningar är att splinekopplingarna inte är 
tillräckligt robusta. 
 
Dessa splinekopplingar är en hittills obeprövad konstruktion i denna position för 
rulltrappsleverantören. I leveransen till citybanan ingick totalt 71 rulltrappor från 
samma leverantör. Vid inspektionen efter 12 månader befanns alla 46 rulltrappor 
med den äldre och mer beprövade kilspårskopplingen (på engelska: tapered 
coupling) vara i godkänt skick av leverantören. 
 
Vi rekommenderar att splinekopplingarna designas om på både rulltrappor med en 
(1) motor och de med två (2) motorer. 
 
Vi rekommenderar även att en tillsatsbroms (extrabroms) monteras på huvudaxeln 
på de rulltrappor där det endast finns en drivande motor. En tillsatsbroms skulle öka 
säkerheten om någon transmissionskomponent går sönder mellan den befintliga 
bromsen på motorn och huvudaxeln. 
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Om det inte redan finns effektmätning på de rulltrappor som har två motorer 
rekommenderar vi att detta införs. Lågt effektuttag på en av motorerna är ett tecken 
på att något är fel som därmed behöver åtgärdas. 
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Summary      

DEKRA's overall assessment shows that it is the spline coupling that is the cause of 
the accident on the escalator SCI-50607. The spline coupling has not been 
sufficiently robust to cope with the necessary torque. 
 
There are 19 identical escalators with spline coupling at the commuter train stations 
Stockholm City and Stockholm Odenplan. In addition to the failed escalator, all 
other 18 escalators with spline coupling have also been worn to an unacceptable 
level according to the escalator supplier after only 12 months of operation. 
 
At the two commuter train stations there is a longer escalator variant with two 
motors and thus two spline couplings per escalator. Of these there are a total of six 
escalators. At the inspection by the supplier after 12 months of operation, one (1) of 
six (6) escalators had unacceptable damage. We estimate that when the load is split 
on two motors / spline couplings, this results in improved lifespan, but is still not 
an acceptable long-term solution. 
 
In addition to our inspections of the spline couplings, we have also performed 
calculations on the couplings. The conclusion from our theoretical calculations 
show that the spline couplings are not sufficiently robust. 
 
The design with spline couplings in these positions have until now never been used 
by the escalator supplier. In the large delivery to the two stations, a total of 71 
escalators from the same supplier were included. At the inspection by the supplier 
after 12 months, all 46 escalators with the older and tried-and-tested tapered 
coupling were found to be in satisfactory condition. 
 
We recommend that the spline couplings are redesigned on escalators with one 
motor and those with two motors. 
 
We recommend that an additional brake is fitted to the main shaft of the escalators 
where there is only one driving motor. The additional brake can halt the escalator if 
any transmission component fails between the existing brake on the motor and the 
main shaft. 
 
If there is no electric power measurement on the escalators that have two motors, 
we recommend that this is introduced. Low power on one of the motors is a sign 
that something is wrong with the transmission and therefore needs to be corrected. 
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1 Bakgrund 

På uppdrag av trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har DEKRA 
Industrial AB genomfört en haveriutredning av en rulltrappa. Rulltrappan är belägen på 
pendeltågstation Stockholm City och leder upp från en av perrongerna till södra 
mellanplanet. Trafikförvaltningens identifieringsnummer på rulltrappan är SCI-50607.  
 
Rulltrappan havererade den 9:e juli 2018. Citybanan invigdes i juli 2017 vilket innebär att 
rulltrappan bara hade varit i drift under 12 månader. 
 
Vid olyckstillfället var rulltrappan under färdriktning uppåt när den plötsligt stannade 
och började glida baklänges, fortfarande med personer stående i rulltrappan. Först när 
alla personer hade glidit ner och gått av stannade rulltrappan.  
 
De båda pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan är belägna 
långt under gatuplan. I arbetet med Stockholm City installerades 50 nya rulltrappor, se 
bilaga 1. (Av dessa var sex vid ingång Orgelpipan från hotell Scandic Continental på 
Vasagatan som inte finns med i bilagan). För Stockholm Odenplan installerades 21 nya 
rulltrappor, bilaga 2. Tillsammans installerades således 71 nya rulltrappor.  
 
De 71 rulltrapporna levererades från samma tillverkare. Rulltrappornas konstruktion 
är likartade, men det finns också skillnader. Tex har kortare rulltrappor endast en 
drivmotor, medan längre har två drivmotorer för att kunna bära en större last. Det 
finns också skillnader i kraftöverföringen från drivmotorerna till stegkedjan. Några 
har splinekopplingar och de andra har en typ av kilspårkoppling (engelsk 
benämning: tapered coupling). 
 
Haverirulltrappan SCI-50607 är utrustad med en (1) motor och splinekoppling. 
Drivmomentet passerar splinekopplingen innan momentet förs vidare till en växellåda 
(intermediate gear box) och vidare till huvudaxeln och de drivande stegkedjorna. 
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1.1 Beskrivning av motor och transmission på 
rulltrapporna 

Samtliga 71 rulltrappor har motor och transmission vid det övre vändläget. 62 av 
rulltrapporna har en (1) drivande motor vilket innebär att nio har dubbla motorer. 
Olycksrulltrappan hade en (1) drivmotor varpå de beskrivande bilderna visar 
rulltrappa med en drivmotor, Figur 1.1 och Figur 1.2. 
 

 
Figur 1.1 Huvudkomponenter för framdriften. 

 
 

Bultar för fastsättning av 
motor/växellåda (4 st) 

Växellåda på 
motorn 

Broms 
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motorn 

Rulltrappssteg i 
övre vändläge 

Motor 

Växellåda (Intermediate 
gearbox) som överför 
drivmomentet till 
huvudaxeln och 
stegkedjan 
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Figur 1.2 Motorn och några delar i transmissionen. Fotografiet är taget vid ett tillfälle 
där vibrationsmätning genomfördes. De blå sladdarna samt den svart/vita 
markeringen på den vänsta flänsen tillhör vibrationsmätningsutrustningen. 

 
I Figur 1.3 syns den skadade axeln som sticker ut från intermediate gearbox. De fyra 
fastsättningsbultarna för motorn har skruvats loss. I normalfallet kan man inte dra 
ut flänsen från intermediate gearbox eftersom det ska sitta fastskruvad bricka som 
ska låsa fast flänsen. 

 

 
Figur 1.3 Bultarna som håller fast motorn/växelådan har avlägsnats för att 
kunna flytta motor/växellådas. I och med detta blir axeln från intermediate 
gearbox synlig. (SCI-50607). 
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I Figur 1.4 och Figur 1.5 visas hur en bricka och en skruv normalt ska fixera flänsen 
på axeln. 
 

 
Figur 1.4 Ovanför axeln ska det placeras en 
blicka som fästs med en skruv in ett gängat 
hål i axeln. 

Figur 1.5 Bricka och skruv har placerats i mitten 
på flänsen. 

 
Skruven och brickan är försänkta så inte skruvhuvudet ska sticka ut, Figur 1.6. Den 
sidan av brickan som är in mot axeln är plan, Figur 1.7. 
 

 
Figur 1.6 Skruven har försänkt huvud. Även 
brickan är försänkt så skruven inte sticker ut. 

 
Figur 1.7 Den sidan av brickan som är emot 
axeln. 

 
I Figur 1.8 har man lyft bort den beige flänsen för intermediate gearbox. Då syns 
skruvarna med de gummikuddar (Figur 1.9) som för över drivmomentet mellan de 
båda flänsarna. Gummikuddarna medger viss flexibilitet i kopplingen. Det finns 15 

Gängat 
skruvhål i 
centrum på 
axeln 

Skruv 

Bricka 
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hål i flänsarna vilket innebär att det maximalt kan vara 15 gummikuddar monterade. 
Kortare rulltrappor har 12 alternativt 9 gummikuddar monterade.  
 

 
Figur 1.8 Flänsen som ska vara monterad till 
intermediate gear box är bortmonterad och 
gummikuddarna syns, i detta fall 12 stycken. 

 
Figur 1.9 Utseendet på de skruvar med 
gummikuddar som överför drivmomentet 
mellan flänsarna.  

 

2 Tidiga iakttagelser 

Kort tid efter haveriet på rulltrappa SCI-50607 stod det klart att orsaken till att 
rulltrappan började glida baklänges var att splinekopplingen för flänsen vid 
intermediate gearbox hade havererat samt att det inte fanns någon tillsatsbroms som 
slog in. Bommarna i navet på flänsen var mer eller mindre helt bortnötta, Figur 2.1. 
Bommarna på axeln var även de svårt skadade, men inte lika illa som på navet, Figur 
2.2. 
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gearbox 

Nedre infästning för 
intermediate 
gearbox 

Maximalt 15 bultar med 
gummikuddar runt om 
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Figur 2.1 Navet på flänsen: Bommarna var i 
det närmaste helt nednötta (SCI-50607). 

 
Figur 2.2 Axeln från intermediate gearbox med 
skadade bommar (SCI-50607). Den röda pilen 
visar var flänsen har varit monterad och nött 
ner bommarna. I bildens högra del finns 
oskadade bommar som inte har varit 
inkopplade (grön pil). 

 
Eftersom bommarna i navet och axeln var så nedslitna var de inte längre i kontakt 
med varandra. Motorn drev flänsen för uppåtrotation, men på grund av de nednötta 
bommarna kunde vridmomentet inte överföras till axeln på intermediate gear box. 
Detta resulterade i att tyngden av människorna, som stod i rulltrappan, fick 
rulltrappan att ändra färdriktning och började glida nedåt. Axeln på intermediate 
gear box roterade alltså åt motsatt håll mot navet. 
 
Då den tidiga bedömningen av haveriet inte visade något som antydde att 
haverirulltrappan var utsatt för något extraordinärt beslöt trafikförvaltningen snabbt 
att undersöka alla andra rulltrappor som hade tagits i drift i Stockholm City och 
Stockholm Odenplan i juli 2017. 
 
Vid denna undersökning, som genomfördes av leverantören, visade det sig att totalt 
20 bedömdes vara i skick ”Not accepted” på grund av förslitning i splinekopplingen, 
Figur 2.3.  
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Figur 2.3 Resultat från en tidig undersökning av leverantören. 

 
Det fanns totalt 19 rulltrappor av samma typ (en drivmotor och en splinekoppling) 
som olycksrulltrappan. Den 20:e var en längre rulltrappa som hade två motorer och 
två splinekopplingar. 
 
Totalt har sex rulltrappor installerats av den längre typen som har två motorer och 
splines. Fem av dessa bedömdes således som ”Accepted”. 
 
Sammantaget hade 46 rulltrappor med en (1) motor och kilspårkoppling 
installerats (tapered design). Alla dessa befanns ha status ”Accepted”. 

2.1 Bricka och skruv till flänsen på axeln 

Under den tidiga genomgången av rulltrapporna framkom det att brickan och 
skruven, som sammanbinder flänsen och axeln, hade avvikelser. Dimensionen på 
skruvarna är M12 med totallängden 35 mm och hållfasthetsklass 8.8. Brickorna är 
tillverkade i kolstål. Exakt vilka rulltrappor som har haft lösa brickor/skruvar har vi 
ingen information om. Det troliga är att detta inte dokumenterades i den initiala 
statusinventeringen. 
 
På haverirulltrappan hade skruven som håller fast brickan/flänsen emot axeln gått 
av. Detta innebär att brickan och därmed även flänsen kan röra sig längs axeln. Om 
skruvens brottyta undersöks bör detta ge ytterligare information angående orsaker 
till haveriet. 
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Figur 2.4 På haverirulltrappan hade skruven gått av som skulle fixera brickan emot axeln. 
Kvarvarande totallängd på skruven var cirka 25 mm mot den ursprunglig totallängden 35 mm. Den 
gula rektangeln symboliserar den avbrutna delen av skruven. Ytterdiametern på skruvskallen är 
22 mm. 

En annan iakttagelse på brickan på olycksrulltrappan är att kanten är sliten på den 
del som ska ligga emot axeln, Figur 2.5 och Figur 2.6. När denna kant börjar slitas 
ner tappas förspänningen i skruven och brickan kan skaka loss.  
 

Figur 2.5 Brickan från olycksrulltrappan. Figur 2.6 Även om skruven vid monteringen 
har fästs med korrekt moment kommer 
spänningen försvinna när kanten på brickan 
nöts ner. 
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Skruven var en spårskruv vilket innebär att det var svårt att ”få grepp” i spåret när 
skruven skulle dras åt med korrekt åtdragningsmoment. Under hösten 2018 har 
leverantören bytt till insexskruvar för säkrare montage. En annan skillnad är att det 
numera alltid används loctite vid momentdragning av skruvarna samt att brickorna 
är lite kupade.  

2.2 Fästbultar till motorns växellåda 

Tidigt uppdagades det att det förekom olikheter på de fyra fästbultarna som fixerar 
motor/växellåda till strukturen, Figur 2.7. Enligt ritningsunderlaget ska dessa 
skruvar uppfylla hållfasthetsklass 8.8.  
 
Det visade sig att det förutom skruvar i korrekt hållfasthetsklass, dvs 8.8, även 
förekom skruvar med den lägre hållfasthetsklassen 4.6, Figur 2.8 och Figur 2.9. 
 

 
Figur 2.7 Varje motor/växellåda spänns fast med 
fyra bultar.  

 

 
Figur 2.8 Bultar för att fästa motor/växelåda.  

 
Figur 2.9 Det vänstra bulthuvudet saknar 
märkning, medan på det högra står 8.8. 

 
Vår bedömning är att den lägre hållfasthetsklassen 4.6 i skruvarna inte har varit 
avgörande för att haveriet skulle uppstå. 
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2.3 Smörjning av splinekopplingarna vid monteringen 

Det finns inget som tydligt talar för att splinekopplingarna var smorda vid montaget. 
I de flesta kopplingarna rapporterades det om torrt pulver av oxider. Vissa av 
kopplingar var helt torra och andra lite ”fuktiga”. Ingen av splinekopplingarna var 
smorda med den produkt som leverantören rekommenderar från hösten 2018 Anti 
fretting agent SKF LGAF 3E. 

2.4 Injustering av de båda flänsarna vid kopplingen 

Avståndet mellan de båda flänsarna finns beskrivet i tillverkarens dokumentation, 
Figur 2.10 och Figur 2.11. 
 

 
Figur 2.10 Det finns 
rekommenderade värden för 
avstånden mellan de båda 
flänsarna. 

 
Figur 2.11 Från leverantören angivna värden på spel mellan 
flänsarna. 

 
Efter haveriet demonterades rulltrapporna med splinekoppling innan man hade en 
tanke på att mäta upp toleranserna för framtida utredningssyfte. Informationen 
angående flänsarnas injustering hade bidragit till kunskapen om toleransernas 
inverkan på nötningen.  
 
För de rulltrappor som har kilspårskoppling på Stockholm City mättes och sparades 
dock information om toleranserna. För alla dessa rulltrappor låg de axiella 
toleranserna (0,5 – 5 mm) inom godkända gränser. För snedställningen (max 
0,3 mm skillnad) var omkring hälften av de kopplingar vi har information om 
utanför toleranserna. Det är oklart med vilken mätnoggrannhet dessa mätningar 
genomförts. 
 
På Stockholm City finns tre rulltrappor med dubbla motorer och två splineförband. 
Två av dessa befanns ha korrekta toleranser enligt leverantören. Resultatet för den 
tredje - SCI50644 är okänd för oss eftersom vi inte har haft tillgång till 
inspektionsprotokollet. 
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3 Vidare undersökningar 

Trafikförvaltningen önskade att DEKRA skulle genomföra en haveriutredning och 
vara dem behjälpliga i det fortsatt arbetet med rulltrapporna. 
 
De första utredningarna som DEKRA initierade var:  

- Metallografisk undersökning av fläns och axel 
Detta genomfördes för att undersöka/kontrollera om det fanns några fel i 
materialet på den havererade splinekopplingen. 
 
Denna utredning ligger som bilaga 3 och benämns: Metallographic study of 
flange and Shaft in Escalators in Stockholm City. 
 

- Hållfasthetsberäkning av splinekopplingen 
Denna hållfasthetsberäkning genomfördes för att kunna göra en egen 
bedömning av splinekopplingarnas robusthet. 
 
Denna utredning ligger som bilaga 4 och benämns: Strength calculation of a 
spline coupling subjected to pure torque. 

 
- Vibrationsmätning av rulltrappa i drift 

Eftersom det inte kunde uteslutas att rulltrapporna är utsatta för oväntat 
stora vibrationer genomfördes en vibrationsmätning av en rulltrappa. 
Rulltrappan som valdes ut var Stockholm Odenplan SOD-50716. 
 
Detta arbete ligger som bilaga 5 och benämns: Vibrationsmätning av 
rulltrappa. 

 
- Visuell bedömning av flänsar och axlar 

Vartefter kunskaperna om rulltrapporna ökade genomfördes en studie på 
några liknande splinekopplingar som också hade varit i drift under ett år. 
 
Denna rapport ligger som bilaga 6 och benämns: Visual Inspection of 
Flanges and Shafts 2018. 
 

- Kommentar på leverantörens rapport Stockholm Citybanan – Root 
cause conclusions 
Den 19:e november presenterade leverantören ”Root cause conclusions” för 
trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen önskade DEKRA:s kommentarer på 
innehållet i denna presentation. DEKRA:s kommentarer ligger som bilaga 7. 
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3.1 Metallografisk undersökning av fläns och axel 

DEKRA har genomfört en metallografisk undersökning av flänsen och axeln från 
rulltrappa SCI-50602, Figur 3.1 och Figur 3.2. Hela undersökningen återfinns i 
bilaga 3: ”Metallographic Study of Flange and Shaft in Escalators in Stockholm 
City”. 
 

 
Figur 3.1 Flänsen till SCI-50602. 

 
Figur 3.2 Axeln för intermediate gear box, 
SCI-50602. 

 
Rulltrappan har hela tiden haft färdriktning uppåt. Rulltrappa SCI-50602 är identisk 
med haverirulltrappan. Båda rulltrappor leder upp från samma tågperrong upp till 
södra mellanplanet, de är dock inte belägna bredvid varandra. En anledning till delar 
från SCI-50602 undersöktes istället för olycksrulltrappan SCI-50607 är att delarna 
från SCI-50602 inte är lika illa skadade. Det innebär helt enkelt att det finns mer 
kvar av bommarna för undersökningen. 
 
Det fanns inget smörjmedel i kopplingen när flänsen och axeln anlände till 
DEKRA. Istället fanns ett brunt pulver på bommarna på både flänsen/axeln. Det är 
metall som har nötts bort och oxiderat i luften. Denna metalloxid är hård och bidrar 
till ökad förslitningshastighet.  
 
Flänsen och axeln har 35 bommar vardera. Det är liknande förslitning på alla 35 
bommar. Efter ett års drift är omkring halva bommen bortnött på axeln, Figur 3.3 
och Figur 3.4. 
 

Denna del 
sticker ut från 
intermediate 
gearbox 

Denna del är 
inne i 
intermediate 
gearbox 
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Figur 3.3 Efter ett års drift var bommarna 
nedslitna till omkring halva bredden. Grön pil 
är ursprungling tjocklek. Röd pil är den 
nedslitna bredden. 

 
Figur 3.4 Axeln med några nötta bommar. 

 
Från både flänsen och axeln kapades mindre bitar ut och gjöts in i bakelit för 
fortsatta undersökningar, Figur 3.5 och Figur 3.6. Det framgår att bommarna på 
flänsen är mer slitna än bommarna på axeln. Detta är också logiskt eftersom flänsen 
är mjukare eftersom axeln är härdad. Detta visade sig även vid de hårdhetsmätningar 
DEKRA genomförde. 
 
Rulltrappan har hela tiden gått som en uppåtgående trappa. Det borde innebära att 
bommarna bara är slitna på ena sidan, men så är det inte. Den största förslitningen 
är på ena sidan, men även andra sidan är sliten, Figur 3.6. Vi bedömer att orsaken till 
att även andra sidan är sliten är de slag som uppstår då rulltrappan stannar eller 
varvar ner. Vi rekommenderar att motorstyrningen ses över. Om motorn skulle 
förändra sitt varvtal långsammare bör det medföra att det inte blir så stora slag i 
kopplingen vid hastighetsförändringar. 
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Figur 3.5 Provbit som är ingjuten i bakelit 
visar två bommar i genomskärning från 
flänsen. 

 
Figur 3.6 Provbit som är ingjuten i bakelit visar 
två bommar i genomskärning från axeln. 

 
På bommarna på flänsen fanns bevis på att det har skett en axiell rörelse mellan 
flänsen och axeln. Detta beror på att brickan/skruven som ska fixera flänsen på 
axeln inte har fungerat som avsett. De diagonala avtrycken på flänsen i Figur 3.7 och 
Figur 3.8 kommer från bommarna på axeln. Märkena förekommer på de yttersta 
5,5 mm. Det förekommer flera avtryck vilket innebär att flänsen har flyttats stegvis 
ut från axeln vartefter brickan/skruven lossnat. 
 

Figur 3.7 De diagonala märkena visar att 
flänsen har glidit längre ut från axeln vartefter 
bricka/skvuven har lossnat. 

 
Figur 3.8 Flänsens ände (mot brickan). 

 

Vid mikroskopiundersökningen upptäcktes en spricka mellan två tänder på axeln 
med djupet 1 mm, Figur 3.9. Vid ytan är sprickan bred och rak, men längre ner i 
materialet är den smal och oregelbunden. Sprickan har inte påskyndat förslitningen 
av bommarna, men eventuellt skulle den kunna leda till haveri i ett längre 

Cirka 5.5 
mm 

Den här lilla 
klacken har 
uppkommit vid 
hastighets-
förändring 

Denna stora 
förslitning har 
skett under 
normal drift 
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perspektiv. Vi vet inte om denna spricka fanns vid den ursprungliga monteringen 
eller tillkommit under drift. Eftersom bommarna på denna axel är väldigt nedslitna 
efter ett år i drift bedömer vi ändå att sprickan har uppstått under drift. För att 
verifiera detta kan man genomföra stickprovsvis ytprovning av ett antal axlar, tex 
med PT-provning. 
 

 
Figur 3.9 Spricka i axeln mellan två tänder. Djup drygt 1 mm. 

 
Förslitningen längs bommarna är inte konstant. I mitten verkar fretting och ut mot 
sidorna sker avverkning av materialet på grund av abrasiv nötning, Figur 3.10. 
 

 
Figur 3.10 Förslitning av axelns bommar. I mitten verkar fretting och mot båda sidorna har abrasiv 
nötning skett. 

 
  



 Datum/Date Ref. Ver Sida/Page 
REPORT 2019-01-21 545354 1 21 (28) 
 

 

Failure and Materials Technology 
DEKRA Industrial AB 

www.dekra.se 
+46 10 455 10 00 

Hemvärnsgatan 11B 
SE-171 26 Solna 

 

3.1.1 Slutsats för den metallografiska undersökningen 

Omfattande förslitning har skett på flänsen och axeln, men mest på flänsen. 
 
Undersökningen visar att kopplingen har varit osmord, åtminstone mot slutet 
eftersom inget smörjmedel fanns kvar när delarna anlände till DEKRA. 
 
Materialegenskaperna som hårdhet och härdning överensstämmer med data från 
leverantören i de fall data har erhållits.  
 
Flänsen och axeln har i axiell led rört sig i steg upp till 5,5 mm gentemot varandra. 
Detta visar att skruven och brickan som ska fixera flänsen på axeln inte har fungerat 
som avsett. 
 
Vi kan konstatera att inga materialfel kunde påvisas i flänsen eller axeln som skulle 
ha lett till det stora slitaget. 

3.2 Beräkning av splinekopplingen endast med avseende 
på vridmoment 

Vår bedömning var att det fanns tveksamheter angående splinekopplingens 
dimensionering. Vi har därför genomfört en egen beräkning för den berörda 
splinekopplingen. Hela beräkningsrapporten för splinekopplingen ligger som 
bilaga 4: ”Strength calculation of a spline coupling subjected to pure torque”. I detta 
kapitel summeras de viktigaste resultaten. 
 
I en ideal splinekoppling belastas alla bommarna lika mycket. I en verklig 
splinekoppling kommer inte alla bommar att få samma belastning bland annat på 
grund av tillverknings- och installationstoleranser. I litteratur som studerats anges att 
mellan 25-50% av bommarna kan antas uppta belastning i en flexibel koppling. I 
Figur 3.11 visas hur lasten på de olika bommarna kan variera. Figuren visar en 
splinekoppling med 10 bommar. Summan av de tio bommarnas individuella 
”Percent of Applied load” blir 100%. 
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Figur 3.11 Exempel på splinekoppling med 10 bommar. Lasten på bommarna varierar från 4% upp 
till 18%. 

 
En annan parameter som måste tas i beaktande är att lasten på en bom inte är jämnt 
fördelad över hela bomlängden. I Figur 3.12 visas hur lasten kan variera över 
längden på bommen. 

 
Figur 3.12 Exempel på lastfördeling i bommens längdriktning. Kopplingen i denna bild har 25 
bommar. 

 
I våra beräkningar för splinekopplingarna antar vi att: 

- 50% av antalet bommar bär last 
- 1/3 av bommarnas längd är lastbärande 

 
När vi i beräkningarna tar hänsyn till dessa försvagande omständigheter är vår 
slutsats, baserat på beräkningsresultatet, att varken navet eller axeln inte är tillräckligt 
robusta. 
 

Hög 
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Låg 
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I beräkningarna har kopplingen endast analyserats för rent vridmoment. I en verklig 
situation tillkommer andra fel som tex vinkelfel vilken medför ett ännu värre 
belastningsfall. 
 
Sammanfattningsvis är vår bedömning, baserat på våra utförda beräkningar, att 
splinekopplingen inte är tillräckligt robust för att kunna överföra erforderligt 
vridmoment. 

3.3 Vibrationsmätning av rulltrappa i drift 

För att kunna utesluta/bedöma om haveriet beror på oförutsedda vibrationer kring 
motor/växellåda/koppling genomfördes vibrationsmätning på en rulltrappa. 
Mätningarna genomfördes på Stockholm Odenplan, SOD-50716. Denna rulltrappa 
är av samma typ som haverirulltrappan dvs den har en (1) drivmotor med en 
splinekoppling. 
 
Olika drifter testades: 

- Körning upp och neråt 
- Körning vid olika hastigheter 
- Körning med olika spel mellan kopplingens skivor. 

 
Vid den inledande mätningen, då rulltrappan kördes i det tillstånd den befann sig vid 
avstängning, var skivorna i kontakt med varandra vilket ledde till högre vibrationer 
än de vibrationer som uppmättes då skivorna var separerade enligt leverantörens 
anvisningar. 
 
Inga uppenbara vibrationsrelaterade orsaker till haveriet kunde konstateras. Den 
relativa förflyttningen mellan motor och växellåda var dock tydlig. Även om 
förskjutningsamplituden mellan motor och växellåda var liten, i storleksordningen 
20 µm RMS,(Root Mean Square = effektivvärde), bedöms den vara tillräcklig för att 
orsaka nötning om den sker mellan delarna i splinekopplingen. 
 
Hela konstruktionen består av delar som tillåts röra sig relativt varandra, och även 
gör det under drift, vilket gör det svårt att specificera ett drifttillstånd. Ska en 
jämförande mätning med annan rulltrappa göras behöver ett normaltillstånd 
definieras. Ett tänkbart normaltillstånd är de positioner de olika delarna intar efter 
en tids drift även om det innebär att vinkelfel och spel mellan skivorna överskriver 
tillverkarens instruktioner. 
 
DEKRA:s bedömning är att utökade vibrationsmätningar inte är avgörande för att 
klargöra haveriorsaken. 
 
Rapporten från vibrationsundersökningen ligger som bilaga 5. 
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3.4 Visuell undersökning av flänsar och axlar  

Efter att DEKRA genomfört en metallografisk undersökning av fläns och axel från 
rulltrappa SCI-50602 bedömdes att det även var värdefullt att genomföra ytterligare 
bedömningar på några extra flänsar och axlar, eller närmare bestämt fyra flänsar och 
tre axlar utöver flänsen och axeln från SCI-50602. Dessa komponenter undersöktes 
i huvudsak visuellt. Hela rapporten ligger som bilaga 6. 
 
Den enda flänsen som är identifierad är flänsen från olycksrulltrappan (SCI-50607) 
Övriga flänsar och axlar som undersöktes var inte märkta med information 
angående från vilken rulltrappa de hade varit monterade i. Det fanns heller ingen 
märkning som visade vilka flänsar och axlar som var par. Det är också möjligt att 
det inte fanns några par utan alla var udda. 
 
Förutom de båda rulltrapporna SCI-50602 och SCI-50607 har vi inte information 
om rulltrapporna hade gått uppåt, neråt eller varit alternerande. 
 
När flänsarna och axlarna anlände till DEKRA var de täckta med brunt pulver som 
troligen är oxiderade nötningsprodukter. Det fanns inga spår av det smörjfett som 
numera rekommenderas, det vill säga SKF anti fretting pasta LGAF 3E. 
 
Alla flänsar och axlar uppvisar nötning i varierande grad på bommarna. På alla 
flänsar förekommer bevis på plastisk deformation, Figur 3.13 till Figur 3.20. Detta 
innebär att haverirulltrappan SCI-50607 inte var ensam om oacceptabelt stort 
slitage. 
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Figur 3.13 Fläns med bommar. 

 
Figur 3.14 Plastisk deformation på bom. 

 
Figur 3.15 Fläns med bommar. 

 
Figur 3.16 Slitage på bom på en av flänsarna. 

 
Figur 3.17 Axel. 

 
Figur 3.18 Slitage på bom på axel. 
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Figur 3.19 Axel med torrt brunt pulver 
bestående av oxiderade partiklar. 

 
Figur 3.20 Synligt slitage på en bom på axeln. 

 
På axlarna syntes fretting samt abrasiv nötning i olika omfattning. Figur 3.21 visar 
den axeln som var mest sliten.  
 

 
Figur 3.21 Skador i form av fretting och abrasiv nötning på bommar från en av axlarna. 

 
Skruven och brickan ska fixera flänsen på axeln. I de undersökta flänsarna var det 
endast en fläns där så skett. De tre övriga flänsarna hade rört sig längs axeln. 
 
På fyra flänsar startade nötningen redan innan brickan och skruven hade lossnat. 
Nötningen på den 5:e flänsen startade efter att flänsen hade glidit på axeln. 

3.5 Kommentarer på leverantörens rapport  

Leverantören presenterade ett dokument ”Root cause conclusions” för SL den 19:e 
november. Vi har tagit del av denna presentation och kommenterat slutsatserna. 
Vårt dokument med kommentarer ligger som bilaga 7. Här nedan följer endast ett 
sammandrag. 
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I leverantörens dokument anges att när skruven och brickan fixerar flänsen på axeln 
sker ingen rörelse mellan flänsen och axeln. Våra undersökningar visar att trots att 
skruv/bricka sitter korrekt sker rörelse och nötning mellan fläns och axel. 
 
Leverantören framför att splinekopplingen har en säkerhetsfaktor på minst 5. Efter 
våra beräkningar och våra undersökningar bedömer vi dock att kopplingen istället är 
överbelastad vilket gett upphov till den nötning och de deformationer på bommarna 
som har iakttagits. 

4 Slutsats 

DEKRA:s bedömning är att haveriet orsakats av att splinekopplingen utsatts för en 
alltför hög last mot vad den faktiskt klarar av. Kontakttrycket mellan bommarna i 
fläns och axel har varit för högt vilket medfört plasticering och nöting av flänsens 
bommar, samt fretting och abrasiv nötning på axelns bommar. 
 
Vi bedömer att omständigheterna har försvårats av avsaknad av smörjning samt att 
splinekopplingen inte har möjlighet att självcentrera utan istället tvingats in i en fix 
driftposition. (Referens på självcentrering: Machinery´s Handbook, Industrial Press 
Inc, New York). 
 
Nötningen medför godsavverkning vilket leder till större glapp. Ökat glapp leder till 
snabbare godsavverkning. De avnötta metallpartiklarna oxideras och ligger kvar som 
hårda partiklar som även det leder till ytterligare ökande godsavverkning. 
 
Eftersom nötningen skett på så många olika rulltrappor är det ett systemfel på 
splinekopplingen och inte en separat händelse. 
 
Litteraturstudie och teoretiska beräkningar visar att splinekopplingarna är betydligt 
mindre robusta än vad det första intrycket kan ge. Mellan bommarnas 
kontaktpunkter är spänningarna avsevärt högre än genomsnittsvärdena. Spänningen 
i kontaktpunkterna på dessa splinekopplingar har varit så pass höga så plasticering 
skett. Med de antaganden som vi har funnit rimliga bedömer vi att den nödvändiga 
säkerhetsmarginalen inte varit tillräcklig. 
 
Att applicera anti fretting agent SKF LGAF 3E i kopplingen vid montaget skulle 
förlänga splinekopplingens livslängd, men inte lösa problemet.  
 
Vi har inte sett att komponenterna har haft materialdefekter. De materialparametrar 
vi har noterat har överensstämt med den dokumentation vi har fått tillgång till. 
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5 Rekommendationer 

Vi rekommenderar att konstruktionen av splinekopplingarna ändras. Att tex krympa 
på flänsen på axeln skulle avsevärt öka robustheten. 
 
Vi anser att det är många transmissionskomponenter som kan haverera mellan den 
befintliga bromsen på motorn och stegkedjan. Därför rekommenderar vi att 
tillsatsbroms monteras på huvudaxeln, åtminstone på de rulltrappor som endast har 
en (1) motor och växellåda. Detta gäller även de rulltrappor som har kilkoppling. 
 
På de rulltrappor som har två drivmotorer kan den andra motorn/växellådan 
fungera som säkerhet om den ena går sönder i koppling eller växellåda. 
Tillsatsbroms är dock önskvärt även på de rulltrappor som har två drivmotorer.  
 
Om det inte redan finns effektmätning på de rulltrappor som har två motorer 
rekommenderar vi att detta införs. Lågt effektuttag på en av motorerna är ett tecken 
på att något är fel och därmed behöver åtgärdas. 
 
För att utesluta att sprickan som hittades mellan två bommar på axeln SCI-50602 är 
ett systemfel kan stickprovvis ytprovning genomföras, tex med penetrerande vätska. 
 
Vi rekommenderar att motorstyrningen ses över. Om motorn förändrar sitt varvtal 
långsammare bör det medföra att det blir lägre påkänningar i kopplingen och den 
övriga transmissionen vid hastighetsförändringar. 


