Manual vid haveri av strömtagare
Anvisningar för arbetsjordning av fordon och demontering av
strömavtagare

Förteckning över versionsnummer:

Version 1,

2005-09-22 – 2019-01-28

Förteckning över ändringstryck:

Ändringstryck 1 Version 1
Ändringstryck 2 Version 1

2005-09-22
2006-02-24

Ändringstryck 3 Version 1

2006-11-03

Ändringstryck 4 Version 1

2007-10-25

Ändringstryck 5 Version 1

2008-03-20

Ändringstryck 6 Version 1

2008-09-01

Ändringstryck 7 Version 1

2011-10-01

Ändringstryck 8 Version 1

2018-07-02

Ändringstryck 9 Version 1

2019-01-28

Trafikverket
Postadress: Trafikverket BOX 810, 781 91 Borlänge
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

TMALL 0004 Rapport generell v 2.0

Dokumenttitel: Manual vid haveri av strömavtagare Anvisningar för arbetsjordning av fordon och
demontering av strömavtagare
Författare: Bernt Andersson
Dokumentdatum: 2019-01-15
Version: 1
Kontaktperson: Trafikverket/UHtes Peter Larsson, /cUHte Leif Lindmark (Dokumentförvaltare)
Publikationsnummer: 2019:034
ISBN: 978-91-7725-406-5

2
18 februari 2019

Innehåll
Förteckning över versionsnummer: ............................................................................................................ 2
Förteckning över ändringstryck: ................................................................................................................. 2

FÖRORD ...............................................................................................................................5
ANVISNINGAR ....................................................................................................................7
Ansvar .............................................................................................................................................7
Manualens innehåll .........................................................................................................................7
Förarens uppgift..............................................................................................................................7
Uppgift för elsäkerhetsledaren ........................................................................................................7
Särskilda anmärkningar .....................................................................................................................8
Märkskylt .........................................................................................................................................8
Checklista ........................................................................................................................................9

ARBETSJORDNING AV UTRUSTNING I FORDON .................................................. 10
FORDONSTYPER............................................................................................................. 10
LOK ................................................................................................................................................ 10
BR 141
BR 142 .............................................................................................................................. 10
BR 161/El15
BR 241/185/119/Re/TRAXX AC2 ............................................................................. 10
BR 242 Taurus
BR 441.................................................................................................................. 10
Da Dm 3 ............................................................................................................................................ 11
EG El 13 ............................................................................................................................................. 11
El 14
El 16...................................................................................................................................... 11
El 18
IORE ...................................................................................................................................... 11
Ma Ra ................................................................................................................................................ 12
Rc/Rm (RC2 ÖBB)
Rd (Rc/Rm) ......................................................................................................... 12
Rc2 ÖBB
BR 187 TRAXX AC3 ....................................................................................................... 12
Vectron 193/243
Transmontana, Mb ............................................................................................ 12
Motorvagnar ................................................................................................................................. 13
X2 X3 ................................................................................................................................................. 13
X10
X11-14 .................................................................................................................................. 13
X31/X32
X40............................................................................................................................... 13
X61 - X62
X74............................................................................................................................... 14

FORDONSLITTERA MED SAMMA ARBETSJORDNING ........................................ 15
ARBETSJORDNING I FORDON .................................................................................... 16
SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................................................................. 156
1. Arbetsjordning av elsystem vid arbete på fordonets tak. ........................................................ 157
2. Avluftning av tryckluftssystemet vid arbete på fordonets tak ................................................. 157
3. Halkrisk på fordonstaket ......................................................................................................... 158

3

4. Klämrisk vid arbete med strömavtagaren ............................................................................... 158
5 Arbete med strömavtagarens svängningsdämpare ............................................................... 159
6 Säkra fordon mot rullning...................................................................................................... 159

ARBETSJORDNING AV TAKUTRUSTNING ........................................................... 160
Olika modeller på strömavtagare ............................................................................................... 160
Snabbguide för fordonstyper och strömavtagare ........................................................................ 166
Fordonstyp, El lok ....................................................................................................................... 166
Fordonstyp, Motorvagnar ........................................................................................................... 167
Beskrivning av olika strömavtagarmodeller ................................................................................ 168
Beskrivning av DSA 200 ..................................................................................................................... 168
Demontering av DSA 200 .................................................................................................................. 169
Beskrivning av LLXJ 235/LLXJA 135 .................................................................................................... 170
Demontering av LLXJ 235/LLXJA 135 ................................................................................................. 172
Beskrivning av LSFC 201/202 ............................................................................................................. 175
Demontering av LSFC 201/202 .......................................................................................................... 177
Beskrivning av LSFC 204 .................................................................................................................... 179
Demontering av LSFC 204 .................................................................................................................. 180
Beskrivning av SB 10 A ....................................................................................................................... 183
Demontering av SB 10 A .................................................................................................................... 184
Beskrivning av Siemens typ 6 ............................................................................................................ 185
Demontering av Siemens typ 6 ....................................................................................................... 186
Beskrivning av WBL 85/88 ................................................................................................................. 188
Demontering av WBL 85/88 .............................................................................................................. 189
Beskrivning av 8WL0.......................................................................................................................... 191
Demontering av 8WL0 ....................................................................................................................... 192
Beskrivning av Richard Murgenthal RM 374 ..................................................................................... 193
Fortsättning beskrivning av Richard Murgenthal RM 374 ................................................................. 194
Demontering av RM 374 ................................................................................................................... 194
Beskrivning av Melecs (Siemens) SSS 87 ........................................................................................... 195
Fortsättning beskrivning av Melecs SSS 87 ....................................................................................... 196
Fortsättning beskrivning av Melecs SSS 87 ....................................................................................... 197
Demontering av Melecs SSS 87 ......................................................................................................... 197

4
18 februari 2019

Förord
Denna manual ska ge stöd för personal som arbetar med strömavtagare
på fordon, i de fall fordonet står med trasig strömavtagare under såväl
skadad som intakt kontaktledning.
Manualen kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet ELSÄK-FS 2006:1
samt TDOK 2015:0223 ”Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära
järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar”.
Manualen avser arbete på strömavtagarförsedda fordon och omfattar
beskrivning av den arbetsjordning som ska utföras på fordonen samt hur
åtgärderna av den skadade strömavtagaren lämpligen går till. Arbetet ska
utföras av personal med adekvat utbildning. Utöver frånkoppling och
arbetsjordning av kontaktledningen ska det säkerställas att
arbetsjordning sker av strömavtagare i strömavtagarens jordningsbygel
innan fordonstaket beträds.
Om arbete ska utföras på högspänningsanläggning i närområdet, ska
detta utföras enligt någon av följande arbetsmetoder: ”Arbete utan
spänning”, ”Arbete nära spänning” eller ”Arbete med spänning”. För varje
arbete på en högspänningsanläggning ska det finnas en för elsäkerheten
ansvarig person, elsäkerhetsledaren. Högspänningsanläggningen
arbetsjordas normalt av en elsäkerhetsledare. Elsäkerhetsledare
meddelar berörda när arbetet ska avbrytas och när anläggningen åter blir
spänningsförande.
Urspårat fordon som står på hjulen utan att ha förbindelse med räl kan
vara spänningssatt. Föraren ska snarast möjligt fälla ner strömavtagaren
för att om möjligt förhindra att fordonet blir spänningssatt. I fordon med
kondensatorer får arbete på anläggningen påbörjas tidigast tre minuter (i
vissa fall 60 sek) efter det att kontaktlednings-, tåg-, värme-, eller
provspänningen frånkopplats.
Manualen innehåller fyra huvuddelar:


Anvisningar för arbetet.



Beskrivning av hur arbetsjordning utförs på fordon, inklusive takkomponenterna.



Säkerhetsföreskrifter för arbete på strömavtagare.



Beskrivning av lämpliga åtgärder kring nedbindning och demontering av trasig
strömavtagare.
Om den aktuella fordons- eller strömavtagartypen inte återfinns i
manualen, eller i övrigt skiljer sig väsentligt från de beskrivningar som
ges, ska elsäkerhetsledaren uppmana föraren att kontakta sin operativa
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arbetsledning som får ombesörja att kompetent underhållspersonal sänds
till platsen. Denna personal ska då utföra nedbindning eller demontering
av strömavtagaren.

Manualen kan hämtas som .pdf fil i Trafikverkets webbutik, se
hemsida www.trafikverket.se.
För korrigeringar i manualen kontakta ovan angivna kontaktperson
vid Trafikverket/Underhåll Teknik och miljö/UHte - Elkraft. E-post:
förnamn.efternamn@trafikverket.se.

Trafikverket Webbutik
Tel: 010-124 15 03
E-post: publikationsforvaltning@trafikverket.se
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Anvisningar
Ansvar
Detta dokument inarbetas upphandlingar av drift och
underhållsentreprenader i samband med kommande revisioner.

Manualens innehåll
Manualen innehåller fyra huvuddelar:


Anvisningar för arbetet.



Beskrivning av hur arbetsjordning utförs av fordonet, inklusive
takkomponenter.



Säkerhetsföreskrifter för arbete på strömavtagare.



Beskrivning av lämpliga åtgärder kring ned bindning och demontering
av trasig strömavtagare.

Förarens uppgift
Föraren utför arbetsjordning inne i fordonet. Om behov finns ska
förarpersonal med utbildning på fordonstypen inväntas om oklarheter
råder.
De olika momenten i arbetsjordningen ska kontrolleras av
elsäkerhetsledaren med hjälp av bildmaterialet i denna manual, som
verifiering på att föraren vidtagit samtliga åtgärder.

Uppgift för elsäkerhetsledaren
Förarens arbetsjordning ska verifieras med hjälp av bildmaterialet i
denna manual. Särskild uppmärksamhet ska då riktas mot
nödvändigheten av att huvudbrytaren är i läge från och att sänkning av
strömavtagaren är utförd.
Högspänningssystemet är uppbyggt så att huvudbrytaren måste vara i
läge från för att sänkning av strömavtagaren ska kunna utföras. När
sänkning av strömavtagaren utförts avluftas samtidigt tryckluftssystemet
till strömavtagaren. Ett trycklöst strömavtagarsystem är en förutsättning
för säkert arbete.
Om fordon eller strömavtagare skiljer sig väsentligt ifrån beskrivningarna
i manualen, ska föraren efter bedömning uppmanas att kontakta operativ
arbetsledning som får ombesörja att kompetent underhållspersonal sänds
till platsen. Denna personal ska då utföra nedbindning eller demontering
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av strömavtagaren. Exempel på sådana fordonstyper kan vara
museifordon, fordon under utprovning, etc.

Särskilda anmärkningar
Jordningsverktyg ska anbringas på berörda strömavtagare innan taket
beträds. Kontaktdon för jordningsverktyg finns på de flesta
strömavtagare. Bilden nedan visar hur ett sådant kontaktdon kan se ut.

Kontaktdon för jordningsverktyg

Arbetsjordning ska också anbringas på vissa särskilt angivna
takkomponenter för att säkerställa skydd mot eventuellt förekommande
kondensatorspänningar. De aktuella takkomponenterna anges i
förekommande fall för respektive fordon. Spänningsprovning av taket
behöver inte utföras när arbetsjordningen inne i fordonet är genomförd.
Därefter utförs dokumentation om tänkbar orsak till
strömavtagarhaveriet, om möjligt tillsammans med fotografering.
Vid nedbindning av deformerade strömavtagardetaljer ska särskild
uppmärksamhet riktas mot att delarna inte förorsakar överslag mot
fordonstaket samt om fordonet kan fortsätta färden för egen maskin.
Spännband har av praktiska skäl rekommenderats för nedbindning, men
alternativ till detta kan naturligtvis användas.
Det är mycket viktigt att alla delar som tillhör strömavtagaren tas om
hand. Både sådant som demonteras och de delar som påträffas på
marken. Delarna placeras om möjligt i fordonet. Går inte detta ska
delarna tas med till elsäkerhetsledarens stationeringsort. Föraren ska i så
fall på uppmaning av elsäkerhetsledare underrätta sin operativa
arbetsledning eller motsvarande om vart delarna ska transporteras. De
tillvaratagna delarna får sedan avhämtas eller hanteras enligt
överenskommelse på mottagarens bekostnad.

Märkskylt
Samtliga strömavtagare förmodas ha en märkskylt som bl. a. visar aktuell
typ av strömavtagare. Detta underlättar identifieringen av en havererad
strömavtagare. Märkskyltens placering kan variera, men bör vanligtvis
återfinnas någonstans på grundramen.
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Exempel på märkskylt

Checklista
1.

Kontrollera förarens arbetsjordning inne i fordonet med hjälp av bildmaterialet.

2. Kontrollera särskilt att föraren slagit ifrån huvudbrytaren och utfört sänkning av
strömavtagaren.
3. Anbringa jordningsverktyg på berörda strömavtagare innan taket beträds.
4. Anbringa arbetsjordning på de i förekommande fall särskilt angivna
takkomponenterna till skydd mot eventuellt förekommande kondensatorspänningar.
5.

Utför dokumentation om tänkbar orsak till strömavtagarhaveriet, om möjligt
tillsammans med fotografering.

6. Utför nedbindning eller demontering enligt anvisningarna. Studera alltid säkerhetsinstruktionerna innan arbetet påbörjas och se upp för klämrisken.
7.

Kontrollera att den nedbundna eller demonterade strömavtagaren inte kan medföra
risk för skada på kontaktledningen vid fortsatt färd.

8. Kontrollera särskilt det nödvändiga isolationsavståndet till fordonstaket för
eventuellt kvarvarande delar av strömavtagaren om fordonet avser att fortsätta
färden för egen maskin.
9. Ta tillvara alla demonterade och påträffade delar som tillhör strömavtagaren och låt
dessa om möjligt medfölja fordonet.
10. Underrätta föraren i förekommande fall om att tillvaratagna strömavtagardelar
transporteras till elsäkerhetsledarens stationeringsort och uppmana föraren att
kontakta operativ arbetsledning med den informationen.
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Arbetsjordning av utrustning i fordon
Fordonstyper
LOK
BR 141

BR 142

BR 161/El15

BR 241/185/119/Re/TRAXX AC2

BR 242 Taurus

BR 441
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Da

Dm 3

EG

El 13

El 14

El 16

El 18

IORE

11

Ma

Ra

Rc/Rm (RC2 ÖBB)

Rd (Rc/Rm)

Rc2 ÖBB

BR 187 TRAXX AC3

Vectron 193/243

Transmontana, Mb
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Motorvagnar
X2

X3

X10

X11-14

X31/X32

X40

13

X50 - X55

X60

X61 - X62

X74

Type 71/73/73B

DOSTO ER1
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Fordonslittera med samma
arbetsjordning


Beskrivningen av BR 241 gäller även för lok BR185.2, CE 119 och Re lok eftersom det
är samma typ av lok från plattform, Bombardier TRAXX F140 AC2.



Beskrivningen av BR 161 gäller även för lok El 15 då det ursprungligen är samma typ
av lok.



Beskrivning för Rd/Rd2 är även gällande för fordon Rc/Rm och Rc2 ÖBB samt
Hector 143. Dessa fordon är utrustade med olika typer av strömavtagare. Se
”Snabbguide för fordonstyper och strömavtagare”.
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Arbetsjordning i fordon
Kommande sidor visar på hur arbetsjordning ska utföras i de mest vanligt
förekommande fordonstyperna som trafikerar Trafikverkets spår. Vissa
fordon har fasats ut eller går inte i regelbunden trafik i någon större
utsträckning. Därmed finns inte fordon med littera X1, BM68B och BM70
längre med i manualen. Vid behov av dessa fordon, se i så fall en äldre
version av manualen.
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BR 141

Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytare ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan ske genom intryckning av
nödstoppet (1).
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljaren som beskrivs i
de följande anvisningarna är placerade
på en av sidorna i maskinrumsgången.
Börja med att vrida den röda nyckeln
moturs 90 grader.

Ta med den röda nyckeln.
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BR 141
Placera den röda nyckeln i
nyckelhållaren längst upp till vänster
och vrid medurs 90 grader till
horisontellt läge (1).
Vrid sedan de två gula nycklarna (2)
närmast under den röda nyckeln 90
grader medurs.

Ta med de båda gula nycklarna.

Öppna den första luckan på motsatt
sida av maskinrumsgången med hjälp
av fyrkantsnyckel.

Placera den ena gula nyckeln i
nyckelhållaren till vänster (1) och vrid
nyckeln 90 grader moturs.
För därefter handtaget (2) så långt till
höger som möjligt.

OBS! Klämrisk.
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BR 141
Vrid den gröna nyckeln 90 grader
moturs.

Ta med den gröna nyckeln.

Öppna den andra luckan som
finns nära den plats där den röda
nyckeln i steg två var placerad.

Placera den andra gula nyckeln i
nyckelhållaren till vänster (1) och
vrid nyckeln 90 grader moturs.
För därefter handtaget (2) så långt
till höger som möjligt.
OBS! Klämrisk.
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BR 141

Vrid den gröna nyckeln 90 grader
moturs.

Ta med den andra gröna nyckeln.

Placera de båda gröna nycklarna i
nyckelhållarna längst upp till höger och
vrid var och en 90 grader medurs (1).
Vrid därefter den översta av det två
återstående gula nycklarna 90 grader
medurs (2).

Ta med den gula nyckeln.
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BR 141
Öppna luckan med hjälp av en
fyrkantsnyckel.

Kontrollera att de båda signallamporna
är släckta (1).
Placera den gula nyckeln i
nyckelhållaren (2), och vrid nyckeln
270 grader moturs.
Lägg om båda strömbrytarna åt höger,
märkta ”Betrieb” (3).

Vrid den blå nyckeln 270 grader
medurs.
Ta med den blå nyckeln.
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BR 141
Placera den blå nyckeln i
nyckelhållaren under de båda gröna
nycklarna och vrid den blå nyckeln 90
grader medurs. Notera att de båda
gröna nycklarna följer med samtidigt i
vridningsrörelsen av den blå nyckeln.
Vrid de tre svarta nycklarna 90 grader
medurs och ta ur dem.

Med de tre svarta nycklarna i handen är
fordonet nu arbetsjordat. Arbete på
fordonstaket ska nu vara möjligt att
genomföra.
Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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BR 142
OBS! Detta fordon saknar central
jordningsfrånskiljare för
takutrustningen.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan ske genom intryckning av
nödstoppknappen.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Resterande åtgärder utförs vid panel
som finns i maskinrummet
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BR 142

Dra ut batterisäkringen märkt
”Batterie”.

Vrid kranen märkt "HS” 90
graders motsols.

Kontrollera att manöverluften
till huvudbrytaren är tömd
genom att manometern märkt
”Hauptschalter” visar noll (0).
Arbetet på fordonstaket ska nu
vara möjligt att påbörja.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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BR 161
Jordningsfrånskiljaren är
placerad i maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån
och sänkning av strömavtagaren
ska ske.
Detta sker med hjälp av en
tryckknapp på förarbordet.

Környckeln (1) ska befinna sig i
läge noll för att förarbordet ska
vara aktiverat.
Därefter görs två nedtryckningar
i följd av tryckknapp (2)
”Huvudbrytare
Från/Strömavtagare Ned”.
Gör yttre visuell kontroll att
alla strömavtagare sänkts.
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BR 161
Jordningsfrånskiljaren är placerad nära
taket i mitten av maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge med
j ordningsfrånskiljaren i läge FRÅN. Med
läge FRÅN avses öppet läge.
Tryck in knappen (1) och vrid handtaget
moturs så långt det går.
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BR 161
Jordningsfrånskiljaren ligger nu i
läge TILL. Med läge TILL avses
slutet läge.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara
möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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BR 241/185/119/Re TRAXX AC2
Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan ske genom intryckning av
nödstoppknappen.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljaren är placerade på
ena eller andra sidan av
maskinrumsgången.
Börja med att vrida den blå nyckeln 90
grader moturs.

Ta med den blå nyckeln.
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BR 241/185/119/Re TRAXX AC2

Placera den blå nyckeln i nyckelhållaren
(1) och vrid den 90 grader medurs.
Vrid därefter manöverhandtaget (2)
medurs tills det tar stopp. Se
informationsskylten.

Vrid den gröna nyckeln 90 grader
moturs

Ta med den gröna nyckeln.

Kontroll ska nu göras genom glasrutan.
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BR 241/185/119/Re TRAXX AC2

Kontrollera att nedre
jordningsfrånskiljaren har gått i
ingrepp.

Kontrollera att
jordningsfrånskiljaren gått i ingrepp
så som visas på bilden.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara
möjligt att genomföra.

Om fordonet spårat ur ska
arbetsjordning även göras på någon
av de två utvändiga
jordningspunkterna som finns på
var sida om fordonet.

Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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BR 242 Taurus

Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan ske genom intryckning av
nödstoppknappen.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Nyckel till jordningsfrånskiljaren är
placerad i maskinrumsgången.
Börja med att vrida den blå nyckeln 90
grader moturs.

Ta med den blå nyckeln.
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BR 242 Taurus
Gå till jordningsfrånskiljaren som sitter
i taket i maskinrumsgången.
Placera nyckeln i den blå
nyckelhållaren och vrid den 90 grader
medurs.
Vrid därefter manöverhandtaget
moturs till sitt ändläge.

För att kunna lägga om
manöverhandtaget måste handtaget
först föras i riktning mot den närmaste
förarhytten innan vridning kan ske.

Fullfölj vridningen upp mot taket tills
det tar stopp.

Vrid valfri gul nyckel 90 grader medurs
och avlägsna nyckeln. Med gul nyckel i
handen är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara
möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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BR 441
Jordningsfrånskiljare är placerade i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan ske genomintryckning av
nödstoppknappen (1).
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljare är placerade på
båda sidor av maskinrumsgången samt i
maskinrumstaket.
Vrid den blå nyckeln 90 grader moturs.

Ta med den blå nyckeln.

33

BR 441
Placera nyckeln i nyckelhållaren
(1) och vrid den 90 grader
medurs.
Vrid manöverhandtaget (2) 90
grader moturs genom att först dra
ut handtaget och sedan vrid.
Vrid den vänstra gula nyckeln (3)
90 grader medurs.

Ta med den gula nyckeln.

Placera den gula nyckeln i gul
nyckelhållare vid
jordningsfrånskiljaren i
maskinrumstaket.
Vrid den gula nyckeln 90 grader
moturs och för sedan handtaget
till ändläget i motsatt position.
Vrid sedan den svarta nyckeln 90
grader moturs och ta med den.
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BR 441
Med svart nyckel i handen är
fordonet arbetsjordat och arbete på
fordonstaket ska vara möjligt att
genomföra.
Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Om fordonet är urspårat ska
arbetsjordning även göras på något
av de två utvändiga kontaktdonen
som finns på båda sidor om
fordonet.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

35

Da
Jordningsfrånskiljaren är placerade i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.

Környckeln (1) ska befinna sig i läge
noll för att förarbordet ska vara
aktiverat.
Därefter görs två nedtryckningar i följd
av tryckknapp (2) FRÅN.

Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.
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Da

Jordningsfrånskiljaren är placerat nära
maskinrumsdörren.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge FRÅN.
Med läge FRÅN avses öppet läge.
Tryck in knappen (1) och vrid handtaget
uppåt så långt det går.
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Da
Jordningsfrånskiljaren ligger nu i läge
TILL. Med läge TILL avses sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara möjligt
att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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Dm 3
Jordningsfrånskiljare är placerad i
maskinrumsgången för respektive
fordonsdel. Fordonet utgörs av tre
multipelkopplade lok, Dm - Dm3 Dm. Även varianten Dm - Dm
förekommer dvs. utan mittdelen
Dm3. Var och en fordondels tak som
ska beträdas måste bli arbetsjordat.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta sker med aktiverat förarbord
via aktiveringsnyckeln (1). Därefter
görs två nedtryckningar i följd av
tryckknapp (2), huvudbrytare
Från/Strömavtagare Ned.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljarens placering är
på likartat sätt i var och en av de tre
fordonsdelarna.
Observera att mittdelen Dm3 saknar
strömavtagare men är försedd med
jordningsfrånskiljare.
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Dm 3
Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljare i läge Från.
Med läge FRÅN avses öppet läge.
Tryck in knappen (1) och vrid
handtaget så långt det går.

Jordningsfrånskiljaren ligger nu i
läge Till. Med läge TILL avses sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat
och arbete på fordonstaket ska nu
vara möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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EG
Jordningsfrånskiljare är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.

Detta kan ske genom att
förarbordsreglaget (1) läggs i läge noll
varefter den blå nyckeln (2) vrids
moturs till läge noll.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Avlägsna den blå nyckeln från sin
position i läge noll och ta med den till
maskinrummet.
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EG

Jordningsfrånskiljare är placerad i
maskinrumstaket.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge FRÅN.
Med läge FRÅN avses öppet läge.
Nyckeln ska sitta i den blå
nyckelhållaren på
jordningsfrånskiljaren.

Vrid nyckeln 90 grader medurs.
Tryck manöverhandtaget i riktning
mot förarhytten för att möjliggöra
omläggning. Vrid sedan
manöverhandtaget 180 grader.
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EG
Jordningsfrånskiljare ligger nu i läge
TILL. Med läge TILL avses sluten
jordningsfrånskiljare.
Vrid därefter röd nyckel 90 grader
medurs.

Med röd nyckel i handen är fordonet
arbetsjordat och arbete på fordonstaket
ska nu vara möjligt att genomföra.
Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

43

El 13

Jordningsfrånskiljare är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagare ska ske.
Detta sker med hjälp av gul
tryckknapp och vippströmställare.

Környckeln (1) ska vara i läge
”Manöverström” för att förarbordet
ska vara aktiverat.
Därefter trycks den gula knappen
(2) ”Höyspentbr. Ut” in en gång.
Sedan förs vippströmställaren (3)
bakåt en gång i riktning mot
”Strömavtagare Ned”.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljaren är placerat
nära taket i mitten av
maskinrumsgången.

44
18 februari 2019

El 13
Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge FRÅN.
Med läge FRÅN avses öppet läge.
Tryck handtaget uppåt och vrid sedan
det 90 grader.

Jordningsfrånskiljaren ligger nu i läge
TILL. Med läge TILL avses sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska vara möjligt att
genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

45

El 14

Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.

Környckel (1) ska befinna sig i läge
M för att förarbordet ska vara
aktiverat.
Därefter vrids i tur och ordning
manövervredet (2)
”Höyspenningsbryter” och därefter
manövervredet (3) ”Strömavtager”
90 grader medsols till stopp.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.
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El 14

Jordningsfrånskiljarens placering i
maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge UTE. UTE
innebär öppet läge.
Vrid handtaget (1) medsols så långt det
går.
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El 14

Jordningsfrånskiljaren ligger nu i läge
JORDET. Med JORDET menas att
jordningsfrånskiljaren är sluten.

Med handtaget avlägsnat är fordonet
arbetsjordat och arbete på taket ska nu vara
möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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El 16

Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta sker med hjälp av markerad
tryckknapp.

Környckeln (1) ska befinna sig i läge noll
för att förarbordet ska vara aktiverat.
Därefter görs två nedtryckningar i följd av
tryckknapp (2) ”Höysp. Bryter
Ut/Strömavtaker Ned”.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.
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El 16

Jordningsfrånskiljaren är placerat
nära taket i mitten av
maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge med
Jordningsfrånskiljaren i läge FRÅN.
Med FRÅN menas öppet läge.
För reglaget (1) uppåt och vrid
handtaget mot taket så långt det går.
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El 16

Jordningsfrånskiljaren ligger nu i läge
TILL. Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara möjligt
att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

51

El 18
Jordningsfrånskiljaren är
placerad i maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagare ska ske.
Detta kan ske genom intryckning
av nödstoppet (1).
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljaren är
placerade i maskinrumstaket och
på särskilt tryckluftstativ.
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El 18

Vrid den blå nyckeln 90 grader
medurs.

Ta med den blå nyckeln.

53

El 18

Placera den blå nyckeln i
nyckelhållaren och den vrid 90
grader moturs.
Dra först manöverhandtaget i
riktning mot motsatta sidan av
maskinrumsgången för att
möjliggöra omläggning och vrid
därefter manöverhandtaget 180
grader till sin spegelvända
position.
Vrid de båda gula nycklarna 90
grader medurs.

Ta med de båda gula nycklarna.

Placera den ena av de båda gula
nycklarna i den gula
nyckelhållaren och vrid den 90
grader moturs.
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El 18

Vrid de båda gröna nycklarna
längst till höger 90 grader
medurs.
Avlägsna den gröna nyckeln
längst till höger.

Den gröna tillsammans med den
andra gula nyckeln är nu
fordonet arbetsjordat och arbete
på taket ska nu vara möjligt att
genomföras.
Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter
avslutat arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

55

IORE
Jordningsfrånskiljare är placerad i
maskinrumsgången.
Manövrering av jordningsfrånskiljare
ska ske på samtliga loksektioner.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagare ska ske.
Detta kan ske genom intryckning av
nödstoppet (1).
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Gå till luftstativet i maskinrummets
bakre del. Den första manöveråtgärden
utförs vid pilens position.
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IORE

Den blå nyckeln ska manövreras.

Vrid den blå nyckeln 90 grader
moturs.

57

IORE

Ta ur och ta med nyckeln.

Förflytta dig sedan i riktning mot
förarhytten för att på höger sida
nära golvet finna
jordningsfrånskiljaren.
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IORE

Placera nyckeln i sin blå
nyckelhållare och vrid nyckeln 90
grader medurs.

För jordningsfrånskiljaren medurs
så långt det går till samma position
som bilden visar.
Vrid därefter den gula nyckeln 90
grader till vertikalt läge och ta ur
nyckeln ur nyckelhållaren.
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IORE

Med gul nyckel i handen är
berörd fordonsdel arbetsjordad
och arbete på fordonstaket ska
nu vara möjligt att genomföra.
OBS! Om arbete ska ske på taket
på den andra loksektionen måste
samma procedur genomföras för
den loksektionen.
Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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Ma
Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta sker med hjälp av
tryckknappen enligt pilen på bilden.

Környckeln (1) ska befinna sig i läge
noll (0) för att förarbordet ska vara
aktiverat. Därefter görs två (2)
stycken nedtryckningar i en följd av
tryckknapp (2) FRÅN. Vissa Ma lok
har moderniserats och avviker i
förarbordets utförande.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

61

Ma
Jordningsfrånskiljaren är
placerat nära taket i mitten av
maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge
FRÅN. Med FRÅN menas öppet
läge.
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Ma
Tryck in knappen (1) och vrid
handtaget så långt det går.
Jordningsfrånskiljaren ligger nu i
läge TILL. Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara
möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

63

Ra
Jordningsfrånskiljaren är
placerad i maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.

Környckeln (1) ska befinna sig i
läge noll (0) för att förarbordet
ska vara aktiverat.
Därefter görs två (2) stycken
nedtryckningar i en följd av
tryckknapp (2) FRÅN.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.
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Ra
Jordningsfrånskiljaren är placerad i
mitten av maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge FRÅN.
Med FRÅN menas öppet läge.
Tryck in knappen (1) och vrid
handtaget så långt det går.

65

Ra

Jordningsfrånskiljare ligger nu i
läge TILL. Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat
och arbete på fordonstaket ska nu
vara möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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Rc/Rm/Rc2 ÖBB/143
Jordningsfrånskiljaren är placerad i
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.
På RC1 – R4, Rm och Rc2 ÖBB sker
detta med aktiverat förarbord via
környckeln (1) i läge noll.
Därefter görs två nedtryckningar i
följd av tryckknapp (2),
”Huvudbrytare från/Strömavtagare
ned”. Gör yttre visuell kontroll att
alla strömavtagare sänkts.
På RC6 sker detta med aktiverat
förarbord via aktiveringsnyckeln (1)
och med fram/backställaren (2) i
läge noll.
Därefter görs två nedtryckningar i
följd av tryckknapp (3),
”Huvudbrytare från/Strömavtagare
ned”.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

67

Rc/Rm/Rc2 ÖBB/143

På radiostyrd Rc kan detta också
ske genom nedtryckning av
nödstoppet ovan.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljaren för Rc2,
Rc3 och Rc2ÖBB är placerat i
mitten av maskinrumsgången.
Placeringen av
jordningsfrånskiljare på RC1 är i
stort sett densamma.
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Rc/Rm/Rc2 ÖBB/143

Bilden visar normalläge för Rc2, Rc3
och Rc2ÖBB med
jordningsfrånskiljaren i läge FRÅN.
Med FRÅN menas öppet läge.
Tryck in knappen (1) och vrid
handtaget så långt det går.
Motsvarande gäller för RC1.

Jordningsfrånskiljaren för Rc2, Rc3
och Rc2ÖBB ligger nu i läge TILL.
Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara
möjligt att genomföra.
Motsvarande gäller för RC1.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

69

Rc/Rm/Rc2 ÖBB/143

Jordningsfrånskiljaren för Rc4,
Rm och Rc6 är placerat nära
taket, i mitten av
maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge för Rc4,
Rm och Rc6 med
jordningsfrånskiljaren i läge
FRÅN. Med FRÅN menas öppet
läge.
För reglaget (1) uppåt och vrid
handtaget så långt det går.
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Rc/Rm/Rc2 ÖBB/143

Jordningsfrånskiljaren för Rc4, Rm
och Rc6 ligger nu i läge TILL. Med
TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat
och arbete på fordonstaket är nu
möjligt.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

71

Rd
Jordningsfrånskiljaren är
placerad i maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.
Detta kan ske genom intryckning
av nödstoppet.
Gör yttre visuell kontroll att alla
strömavtagare sänkts.

Jordningsfrånskiljaren är
placerad i mitten av
maskinrumsgången.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge
FRÅN. Med FRÅN menas öppet
läge.
Tryck in knappen (1) och för
handtaget uppåt så långt det går.
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Rd

Jordningsfrånskiljaren ligger nu i
läge TILL. Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.

Öppna gallerluckan ovanför
jordningsfrånskiljaren. Därmed är
fordonet arbetsjordat och arbete på
fordonstaket ska nu vara möjligt att
genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

73

BR 187 TRAXX AC3 SN
Lokets jordningsfrånskiljare är
placerad i maskinrumsgången
till höger om lokets A-ände i dess
färdriktning.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagare
beordras. Detta sker vid
förarbordet på högra sidan.

1

2

Huvudbrytaren ska slås ifrån
genom att fälla vippbrytare (1)
mot er. Därefter sänks
strömavtagare ned genom att
fälla vippbrytare (2) mot er.
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BR 187 TRAXX AC3 SN
Detta gör undantagsvis genom
intryckning av någon av
nödstoppknapparna.
Gör yttre visuell kontroll att
alla strömavtagare sänkts.

Gå till luftstativet i
maskinrummet som sitter på
vänstra sidan i lokets A-ändes
färdriktning.

I stativet kan blå nyckel hittas.

75

BR 187 TRAXX AC3 SN

Vrid den blå nyckeln 90 grader
till höger till sitt horisontella
läge och ta ur nyckeln.

Ta med nyckeln till
maskinrummets högspänningsoch hjälpdriftssida, den högra
sidan vid A-änden i lokets
färdriktning.
Gå längst ner i gången.

Här hittar ni inspektionsfönster
för jordningskniv samt lucka
för jordningsfrånskiljaren.
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BR 187 TRAXX AC3 SN

I inspektionsfönstret kan
jordningsfrånskiljaren ses i läge
FRÅN. Med FRÅN menas öppet
läge.

Fäll upp luckan för åtkomst av
jordningsfrånskiljarens
manöverhandtag och
nyckelhållare.

Här ses nyckelhållare och att
manöverhandtagets ligger i läge
FRÅN.

77

BR 187 TRAXX AC3 SN

Placera den blå nyckeln i sin blå
nyckelhållare och vrid den 90
grader till sitt vertikala läge.

För spaken till
jordningsfrånskiljaren till
höger för jordat läge.

I inspektionsfönstret kan
jordningsfrånskiljaren inte ses
längre och ska då vara i läge
TILL.
Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.

Vrid grön och gul nyckel 90
grader till horisontellt läge.
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BR 187 TRAXX AC3 SN
Ta med nycklarna och fäll ned
skyddsluckan.
Med grön och gul nyckel i
handen är fordonet arbetsjordat
och arbete på fordonstaket är nu
möjligt.
OBS! Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Observera att lokets ”Last mile” funktion inte behandlas i detta
dokument. Se fordonets instruktionsbok. Bombardiers dokument BR187
SN, 3EGK040001N5121.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

79

Vectron 193
Jordningsfrånskiljaren är
placerad i maskinrumsgångens
vänstra sida, närmare
fordonets B-ände i dess
färdriktning.

Huvudbrytaren ska slås ifrån
och sänkning av strömavtagare
beordras. Detta sker på
förarbordets vänstra sida.

OBS! säkerställ att det inte
förekommer någon extern
matning.

Huvudbrytaren slås ifrån
genom att fälla vippbrytare (1)
mot er.

1
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Vectron 193

2

3

Därefter sänks strömavtagare
ned genom att fälla vippbrytare
(2) mot er. Notera att det finns
ytterligare ett läge mot er vilket
medför att sandningsfunktionen
aktiveras.
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna gått
ner. Brytaren (3) för tågvärme
slås ifrån automatisk. Den står
normalt i läge ”0”.
Detta kan ses även på
förardisplayen. Symbolen med
ett överkryssat ”e” visar att
tågvärme inte är aktivt.

Frånslag av huvudbrytare och
sänkning av strömavtagare gör
endast undantagsvis genom
intryckning av någon av
nödstoppknapparna.

81

Vectron 193
Gå sedan till
maskinrumsgången och
luftstativet i som sitter
närmare fordonets A-ände.
Fordonet A- respektive B ände
kan ses på förardörrarnas
markeringar I respektive II. I
står för A ände och II står för B
ände.

På luftstativet kan blå nyckel
hittas.

Vrid den blå nyckeln 90 grader
till vänster till horisontellt läge,
ta ur nyckeln och ta med den.
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Vectron 193
Med nyckeln i handen gå sedan
till AC-högspänningsskåpet.

AC-högspänningsskåpet sitter
närmare fordonets B-ände i
färdriktningen.

Här ses nyckelhållare och att
manöverhandtagets ligger i läge
FRÅN. Med FRÅN menas öppet
läge.
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Vectron 193
Placera den blå nyckeln i den
blå nyckelhållaren.

Vrid nyckeln 90 grader till
vänster till vertikalt läge.

För spaken till
jordningsfrånskiljaren till
vänster för jordat läge.
Manöverhandtaget ligger nu i
läge TILL. Med TILL menas
sluten jordningsfrånskiljare.
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Vectron 193
Vrid den svarta nyckeln 90
grader till höger till sitt
horisontella läge.
Ta ur den svarta nyckeln. ACjordningen jordar både före och
efter AC brytaren. På så sätt är
loket fullständigt jordat.

Med nyckeln i handen är nu
fordonet säkert arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu
vara möjligt att genomföra.
OBS! Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Vid urspårat fordon ska
arbetsjordning även göras på
något av de två utvändiga
kontaktdonen som sitter på båda
sidor om fordonet.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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Mb Transmontana
Fordonets jordningsfrånskiljare och
frånskiljare vid strömavtagare är
placerade i mitten av
maskinrumsgången.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.
Detta kan ske genom intryckning
av nödstoppknappen.

Nödstopp finns även på väggen
bakom förarstolen.
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Mb Transmontana
Alternativ att slå ifrån
huvudbrytare och sänka
strömavtagare är att använda
vippbrytare för huvudbrytare
strömavtagare.

2

1

2

v

v

Fäll först vippbrytare (1) för
huvudbrytare och därefter
vippbrytare (2) för att sänka
strömavtagare.

1

Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagare är
nersänkt.

Att fordonet är spänningslöst
kan ses på förarpanelens
diagnosskärm.

När pelaren är tom indikerar det
att spänningen är 0 kV. Här
visas att fordonet är
spänningssatt.
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Mb Transmontana
Gå sedan in i
maskinrumsgången, vänster
sida från B-hytten räknat.

Gå fram till luckan med skylt
för jordningsbrytaren.
Luckan öppnas med hjälp av
skruven som skruvas upp för
hand.

Fäll ned luckan för att
åtkomst till jordningsknivens
handtag.
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Mb Transmontana

Fäll handtaget moturs till det
tar stopp.

Handtaget i sitt jordade läge.
Gå sedan till höger i gången till
strömavtagarnas frånskiljare.

Strömavtagarnas frånskiljare
sitter i taket.
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Mb Transmontana
Handtagen i taket ska nu
manövreras.

Frånskiljaren i öppet läge.

1
v

2

Vid manövrering måste bygeln
(1) tryckas ned vid handtaget
för att spåra i slitsen vid (2).
Utför nu samma procedur med
det andra handtaget.

Öppen/sluten position anges
tydligt på skyltar vid
manöverhandtaget.
Därmed ska fordonet vara
jordat och arbete på
fordonstaket ska vara möjligt
att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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X2/X2K
Denna beskrivning gäller X2,
X2K och X2NK. Endast
mindre avvikelser finns i
maskinrummets layout.
Notera att SJ AB uppgraderar
alla X2 fordon för att bli X2K
fordon.

Huvudbrytaren ska slås ifrån
och sänkning av
strömavtagaren ska ske.
Detta görs med aktiverat
förarbord via
aktiveringsnyckeln (1) och
därefter två nedtryckningar av
tryckknapp (2). Brytare
från/Strömavtagaren ned.
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna
gått ner.

91

X2/X2K

Första åtgärden blir att
arbetsjorda mellanledet vars
manöverlucka återfinns i
direkt anslutning till
förarhyttsdörren.

Öppna och fäll ner luckan.
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X2/X2K
Lossa manöverhandtaget från sin
hållare.

Sätt fast manöverhandtaget
enligt bilden och vrid det 90
grader medurs.

Viktigt!
Håll ytterdörrar till maskinrummet
öppna så länge som arbetsjordningen
pågår. Anledningen är att en utrymning
underlättas om den automatiska
brandsläckningsutrustningen i
maskinrummet skulle utlösas av någon
anledning.
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X2/X2K

Mellanledet är nu
arbetsjordat. Gå därefter till
bakre delen av
maskinrummet.

Nästa åtgärd är att manövrera
kranen ”Arbetsluftkran till
jordningsdon” Jordningsdon
avser här
jordningsfrånskiljare.
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X2/X2K
På X2K är kranen
”Arbetsluftkran till
jordningsdon” dold bakom
tryckluftstanken.

För kranen åt höger så långt det
går.
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X2/X2K
Bilden visar kranens läge efter
omläggning.

Lossa manöverhandtaget till
”Jordningsdon för
huvudbrytare”.
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X2/X2K

Jordningsfrånskiljaren för
huvudbrytare är beläget i taket i
bakre delen av
maskinrummmet.

Fatta tag i spärrhandtaget och
för det till lodrätt position.

Spärrhantaget är nu rätt
position.
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X2/X2K

Sätt fast manöverhandtaget
och för det åt höger så långt
det går.

Fordonet är nu arbetsjordat
och arbete på fordonstaket ska
nu vara möjligt att genomföra.

Efter det att arbetsjordning
satts på strömavtagarna sätts
arbetsjordning på
takkomponenterna för att
skydda sig mot eventuella
kondensatorströmmar. Se
pilar på bilderna.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda
strömavtagare innan taket
beträds!
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X3
Jordningsfrånskiljaren siter
placerad i anslutning till en av
vestibulerna på
strömavtagarvagnen.
Huvudbrytaren ska slås ifrån
och sänkning av strömavtagare
ska ske.

Detta kan ske genom
intryckning av tryckknapp (1)
”Nödfällning Strömavtagare”.
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna
gått ner.

Jordningsfrånskiljaren sitter
placerad bakom luckan i taket.
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X3

Luckan är märkt med särskild
dekal på samtliga fordon.

För att lättare kunna
manövrera
jordningsfrånskiljaren kan
dörren öppnas, eventuellt med
hjälp av nödöppningsreglaget
som sitter enligt pilen på
bilden.

Manöverhandtaget för
jordningsfrånskiljaren sitter
placerat ovanför plåten.
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X3
Jordningsfrånskiljaren i sin tur
sitter högt placerat under luckan
i anslutning till taket.

Fatta tag i spärrhandtaget till
luftavstängningsventilen och för
det till lodrätt position.

Spärrhantaget intar nu rätt
position.

Sätt fast manöverhandtaget och
för det åt höger så långt det går.
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X3
Därmed är fordonet
arbetsjordat och arbete på
fordonstaket ska vara möjligt
att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på samtliga berörda
strömavtagare innan taket beträds!
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X10
Utgå från den vagn som har
strömavtagare.
Jordningsfrånskiljaren är
belägen i anslutning till det
andra dörrparet räknat från
förarhytt.

Huvudbrytaren ska slås ifrån
och sänkning av
strömavtagaren ska göras.
Detta kan ske genom
intryckning av nödstoppet (1).
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna
gått ner.
Jordningsfrånskiljaren sitter i
taket vid andra dörrparet
räknat från förarhytt.

Luckan till
jordningsfrånskiljaren är
placerad ovanför
instegsdörren.

103

X10
Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge
FRÅN.
Med FRÅN menas öppet läge.
För reglaget (1) i pilens
riktning för att frigöra spärren
och vrid handtaget så lång det
går.

Jordningsfrånskiljaren ligger
nu i läge TILL. Med TILL
menas sluten.
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet
arbetsjordat och arbete på
fordonstaket ska vara möjligt
att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på samtliga berörda
strömavtagare innan taket beträds!
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X11 – X14
Utgå från den vagn som är
försedd med strömavtagare.
Jordningsfrånskiljaren är
belägen i kupédelen och finns i
mitten mellan de båda dörrparen
räknat från förarhytt.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.
Detta sker med aktiverat
förarbord via aktiveringsnyckeln
(1) och med fram/backställaren
(2) i läge noll.
Därefter görs två nedtryckningar
av tryckknapp (3) Brytare
Från/Strömavtagare Ned.
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna gått
ner.

Jordningsfrånskiljaren sitter
placerad bakom en lucka i taket i
mitten av vagnen.
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X11 – X14
Jordningsfrånskiljaren återfinns
bakom luckan i taket.

Bilden visar normalläge med
jordningsfrånskiljaren i läge
FRÅN. Med FRÅN menas öppet
läge.
För reglaget (1) i pilens riktning
för att frigöra spärren och vrid
handtaget så långt det går.

Jordningsfrånskiljaren ligger nu
i läge TILL.
Med TILL menas sluten
jordningsfrånskiljare.
Därmed är fordonet arbetsjordat
och arbete på fordonstaket ska
vara möjligt att genomföra.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på samtliga berörda
strömavtagare innan taket beträds!

106
18 februari 2019

X31K/X32K
Jordningsfrånskiljaren är
belägen i den vagnsdel som är
försedd med strömavtagare.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.
Detta kan ske genom intryckning
av nödstopp (1).
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna gått
ner.

Jordningsfrånskiljare är
placerade i vänster gavelskåp
samt bakom en lucka i taket.

107

X31K/X32K
Börja med att öppna vänster
Gaveldörr.

För manöverspaken till läge
OFF.
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X31K/X32K
Vrid den blå nyckeln medurs ett
kvarts varv. Första
jordningssteget är nu avslutat.

Ta med den blå nyckeln.
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X31K/X32K
Öppna plåtluckan i taket för
åtkomst av
jordningsfrånskiljaren som är
placerad där.

Öppna sedan innerluckan.

Placera nyckeln i den blå
nyckelhållaren och vrid den
medurs ett kvarts varv tills det
tar stopp.
För att kunna lägga om
manöverhandtaget måste
först handtaget föras i
riktning mot det motsatta
gavelskåpet innan vridning
kan ske. Handtaget kan vara
svårt att lägga om.
När manöverhandtaget ligger
i rätt läge går det att vrida om
och ta ur gul nyckel.
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X31K/X32K
Med gul nyckel i handen är
fordonet arbetsjordat och arbete
på fordonstaket ska vara möjligt
att genomföra.
OBS! Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter
avslutat arbete.

Efter det att arbetsjordning satts
fast på strömavtagarna, fästs
arbetsjordning på
linjefiltersäkringen.
Pilen visar säkringens placering.

Sätt fast arbetsjordning på båda
sidor om linjefiltersäkringen.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på samtliga
berörda strömavtagare innan taket
beträds!
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X40
Jordningsfrånskiljare är
belägna i den vagnsdel som är
försedd med strömavtagare.

Huvudbrytaren ska slås ifrån
och sänkning av
strömavtagaren ska ske.
Detta kan göras genom
intryckning av nödstopp (1).
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna
gått ner.

De första jordningsnycklarna
är placerade bakom två luckor
i taket.

Första jordningsnyckeln är
placerad till höger i
lucköppningen.
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X40
Jordningsnyckeln vrids 90
grader medurs.

Om jordningsnyckeln ligger i rätt
läge går det att ta bort den
genom att dra den axiellt i pilens
riktning.

Jordningsnyckeln flyttas över till
nästa jordningsfrånskiljare som
är placerad till vänster i samma
lucköppning.

Placera jordningsnyckeln i sin
hållare (1), och vrid därefter
nyckeln 90 grader medurs.
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X40
Med jordningsnyckeln i läge
(1), förs därefter
manöverhandtaget (2) bakåt i
riktning mot glasdörrarna.

Med manöverhandtaget i läge
(1), vrids därefter
jordningsnyckel (2) 90 grader
medurs till lodrät position.

Om jordningsnyckeln ligger i
rätt läge går det att ta bort
den genom att dra den axiellt
i pilens riktning.

Den andra jordningsnyckeln
flyttas därefter vidare i
jordningskedjan.
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X40
Nästa jordningsfrånskiljare
återfinns bakom skåpdörren till
höger, i anslutning till utrymmet
med de tidigare manövrerade
jordningsnycklarna.

Viktigt!
Kontrollera först att ingen av de
två röda dioder som finns bakom
fönstret vid (1) lyser.
Om de inte lyser placeras
jordningsnyckeln i sin hållare
och vrid moturs så långt det går.

Om jordningsnyckeln ligger i rätt
läge går det sedan att vrida den
tredje jordningsnyckeln 90
grader moturs, varefter den
avlägsnas.
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X40
Med den tredje
jordningsnyckeln i handen är
fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska
vara möjligt att genomföra.
Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter
avslutat arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på samtliga berörda
strömavtagare innan taket beträds!
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X50 – X55
Jordningsfrånskiljaren är belägen i
den vagnsdel som är försedd med
strömavtagare.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan göras genom intryckning
av nödstoppet (1).
Gör sedan en visuell yttre kontroll
att strömavtagarna gått ner.

Jordningsfrånskiljaren är placerad i
vänster gavelskåp och bakom lucka i
taket i vagnen med strömavtagare.
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X50 – X55
Börja med att öppna vänster
gaveldörr.

Dra undan skjutregeln så att det
går att öppna den utvändiga
luckan.
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X50 – X55
Öppna plåtluckan genom att vrida
snäpplåsen i luckans högerkant.

För manöverspaken till läge OFF.

Vrid den blå nyckeln medurs ett
kvarts varv. Första jordningssteget
är nu avslutat.
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X50 – X55
Avlägsna den blå nyckeln.

Öppna plåtluckan i taket.

Öppna sedan innerluckan.

Jordningsfrånskiljaren sitter
placerad i taket.
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X50 – X55
Placera nyckeln i den blå
nyckelhållaren och vrid den 90
grader medurs.
För att kunna lägga om
manöverhandtaget måste handtaget
först föras i riktning mot
glasdörrarna innan vridning kan
ske. Handtaget kan vara svårt att
lägga om.

Observera!
Jordningsfrånskiljare för X55
skiljer sig åt genom att det har två
gula nycklar.

Om manöverhandtaget ligger i rätt
läge går det att vrida om och ta ur
gul nyckel.
Observera!
På X55 spelar det ingen roll vilken
av de två gula nycklarna som
avlägsnas.
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X50 – X55
Med gul nyckel i handen är
fordonet arbetsjordat och arbete
på fordonstaket ska vara möjligt
att genomföra.

X50 - X54

Kom ihåg att återställa
jordningsnycklarna efter avslutat
arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

X55
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X50 – X55
Efter det att arbetsjordning satts fast
på strömavtagarna, fästs
arbetsjordning på
linjefiltersäkringen.
Pilen visar säkringens placering.

Sätt fast arbetsjordning på var sida
om linjefiltersäkringen.
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X60
Samtliga jordningspunkter för
fastsättande av arbetsjordning i
samband med
strömavtagarhaveri, är placerade
på taket intill strömavtagarna.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
ske.
Detta kan ske genom intryckning
av nödstoppet (1).
Gör sedan en visuell yttre
kontroll att strömavtagarna gått
ner.

Blockera ofrivillig manövrering
av strömavtagaren och
huvudbrytaren på M2-vagnen
med hjälp av
avstängningskranarna.
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X60
Vrid de båda vertikala
avstängningskranarna 90 grader
medurs.

Avstängningskranarna ligger nu
horisontellt och därmed i stängt
läge, se ”T” märkningen på kran.
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X60
Blockera ofrivillig manövrering
av strömavtagaren och
huvudbrytaren på M3-vagnen
med hjälp av
avstängningskranarna.

Vrid de båda vertikala
avstängningskranarna 90
grader medurs.
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X60
Avstängningskranarna ligger nu
horisontellt och därmed i stängt
läge, se ”T” märkningen på kran.

Sätt fast arbetsjordning på samtliga
strömavtagare. Om arbetsjordning
av strömavtagarna görs från
marknivå underlättas momentet
genom den speciella urfasningen i
taksargen (1).

Jordningspunkterna är belägna på
båda sidor om strömavtagarna, här
benämnda A och B.
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X60
Jordningspunkterna vid A är
fyra till antalet, där kontaktdon
mot jord är särskilt markerad
på bilden (1).

Börja med att ladda ur
eventuella restspänningar
genom att beröra var och en av
de tre jordningspunkterna på
bilden med ett
jordningsverktyg som står i
förbindelse med S-rälen.
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X60
Utrustning för arbetsjordning av
jordningspunkterna förvaras i fordonet
och består av en isolerstång med två
tillhörande jordningsdon.

Respektive kontaktdon placeras i tur
och ordning i isolerstångens
bajonettfattning.

Placera första kontaktdonet på
kontaktdon mot jord (se bild på
föregående sida), och skruva fast genom
att rotera isolerstången medurs.
För att lossa isolerstången från
kontaktdonet trycks stången axiellt i
riktning mot kontaktdonet mot jord
med en samtidig liten rotation moturs.
Upprepa på övriga jordningspunkter.
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X60
Bilden visar hur arbetsjordning är
fastsatt på samtliga jordningspunkter
vid A.
Fortsätt sedan arbetsjordningen vid
B.

Vid B finns fyra jordningspunkter där
kontaktdon mot jord är särskilt
markerad på bilden (1).

Börja med att ladda ur eventuella
restspänningar genom att beröra var
och en av de tre jordningspunkterna
på bilden med ett jordningsverktyg
som står i förbindelse med S-rälen.
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X60
Placera första kontaktdonet på
kontaktdon mot jord (se bild på
föregående sida) och skruva fast genom
att rotera isolerstången medurs.
För att lossa isolerstången från
kontaktdonet trycks stången axiellt i
riktning mot kontaktdonet mot jord
med en samtidig liten rotation moturs.
Upprepa på övriga jordningspunkter.

Bilden visar hur arbetsjordning är
fastsatt på samtliga jordningspunkter.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska vara möjligt
att genomföra.

Observera att jordningspunkterna på
X60 kan vara modifierade till att också
passa för jordningsverktyg som sätts i
förbindelse med S-rälen. Erforderligt
antal jordningsverktyg blir i det fallet 8
stycken, varav 2 stycken är avsedda för
strömavtagarna enligt tidigare bild.
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X61 - X62
Samtliga jordningspunkter för
fastsättning av arbetsjordning i
samband med strömavtagarhaveri är
placerade på taket intill
strömavtagarna.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska
göras.
Detta kan ske genom intryckning av
nödstoppknappen.
Gör sedan en visuell yttre kontroll
att strömavtagarna gått ner.

Blockera ofrivillig manövrering av
strömavtagaren på M1-vagnen med
hjälp av avstängningskranen.
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X61 - X62
Vrid avstängningskranen 90 grader
medurs.

Avstängningskranen är nu tvärställd i
stängt läge.

Blockera ofrivillig manövrering av
strömavtagaren och huvudbrytaren på
M2-vagnen med hjälp av
avstängningskranarna.
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X61 - X62
Vrid båda avstängningskranarna 90
grader medurs.

Avstängningskranarna är nu
tvärställda i stängt läge.
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X61 - X62
Sätt fast arbetsjordning på samtliga
strömavtagare. Om arbetsjordning av
strömavtagarna görs från marknivå
underlättas momentet genom den
speciella urfasningen i taksargen (1).

Jordningspunkterna på fordonstaket är
fyra stycken, där kontaktdon mot jord
är särskilt markerade på bilden (1).

Börja med att ladda ur eventuella
restspänningar genom att beröra var
och en av de tre jordningspunkterna på
bilden med ett jordningsverktyg som
står i förbindelse med S-rälen.
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X61 - X62
Utrustning för arbetsjordning av
jordningspunkterna förvaras i
fordonet och består av en isolerstång
med tillhörande jordningsdon.

Respektive kontaktdon placeras i tur
och ordning i isolerstångens
bajonettfattning.

Placera första kontaktdonet på
kontaktdon mot jord (se bild på
föregående sida) och skruva fast
genom att rotera isolerstången
medurs.
För att lossa isolerstången från
kontaktdonet trycks stången axiellt i
riktning mot kontaktdonet mot jord
samtidigt med en liten rotation
moturs. Upprepa på övriga
jordningspunkter.
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X61 - X62
I anslutning till jordningspunkterna kan
denna dekal finnas. Men det har
bekräftats av fordonsleverantören att
det inte spelar någon roll i vilken
ordning som de övriga kontaktdonen
ansluts så länge man börjar med
kontaktdon mot jord, se bild på
föregående sida.

Bilden visar hur arbetsjordningen är
fastsatt på jordningspunkterna.
Därmed är fordonet arbetsjordat och
arbete på fordonstaket ska nu vara
möjligt att genomföra.
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X74
Jordningsfrånskiljare är belägna i
de vagnsdelar som är försedda med
strömavtagare dvs. BPb samt BPa.
Det är i vagnarnas intilliggande del
som är närmast ändfordonen.
Märkskylt avseende vagnsdelens
beteckning finns även på skåp invid
skiljedörrarna mellan vagnarna.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagare ska ske.

Detta görs genom manövrering av
nyckeln för omställare på
förarbordet.
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X74
Vrid nyckeln 90 grader moturs till
horisontellt läge för batteridrift som
bilden visar. Därmed ska
huvudbrytaren slagits ifrån och
strömavtagare gått ner.

Manövern sker företrädesvis med
nyckeln, men kan i nödfall även göras
genom intryckning av nödstoppet som
finns på höger sida vid förarplatsen.
Gör en yttre visuell kontroll att
strömavtagarna gått ner.

Gå sedan till personalkupén och öppna
luckan ovanför informationsenheten.

Vrid den röda nyckeln 90 grader
moturs. För att stänga av tryckluften till
strömavtagare.
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X74
Ta ur nyckeln och ta den med dig.
Hämta nu den andra röda nyckeln
genom att gå till bortre änden av den
vagnsenhet som gränsar mot andra
ändens sista vagn, dvs. drivenhet.

Vid övergången mellan andra
ändens sista vagn som gränsar mot
drivenhet finner ni luckan för
luftstativ ovan säten.

Öppna luckan för att finna andra
röda nyckeln för avstängning av
tryckluften till den andra
strömavtagaren.
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X74
Vrid den röda nyckeln 90 grader
moturs och ta även den med dig till
jordningsfrånskiljaren som sitter i
bakre delen på änd-vagnen BMb.

Jordningsfrånskiljare sitter bakom
luckorna i taket på ändvagnarna BMa,
BMb och i mittenvagnen BCMU.
Gå först till BMb ändvagnen.

Öppna luckan och placera de två röda
nycklarna i nyckelmultiplikatorn i BMb
vagnen. Se figur ovan.
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X74
Vrid de röda nycklarna i
multiplikatorn 90 grader moturs.

Vrid sedan de tre blå nycklarna 90
grader moturs och ta ur dem. De
röda nycklarna är nu låsta.

Sätt en av de blå nycklarna i
jordningslåset och vrid 90 grader
medurs.

142
18 februari 2019

X74
Vrid sedan över jordningsspaken tills
jordningsfrånskiljaren nått sitt ändläge.
Med jordningsspaken i sitt ändläge kan
den svarta nyckeln vridas 90 grader
moturs.

Ta ur den svarta nyckeln och gå till
änden av BCMU och bakre änden av
BMa fordonet och utför samma
procedur.
Med tre svarta nycklar i handen är hela
fordonet jordat och arbete på
fordonstaket ska nu vara möjligt att
genomföra.
OBS Använd aldrig nycklarna till annat
fordon.
Kom ihåg att återställa jordningsnycklarna efter avslutat arbete!

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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Type BM 71/73/73B
Jordningsfrånskiljare är placerad i
den vagnsdel som är försedd med
strömavtagare.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan göras genom intryckning
av nödstoppknappen (1) NÖD UT.
Gör sedan en visuell yttre kontroll
att strömavtagarna gått ner.

Jordningsfrånskiljare är placerade i
vänster gavelskåp samt bakom en
lucka i taket.
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Type BM 71/73/73B
Börja med att öppna vänster gaveldörr.

För manöverspaken till läge OFF.
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Type BM 71/73/73B
Vrid den blå nyckeln 90 grader
medurs.

Öppna luckan i taket med
fyrkantsnyckel.

Jordningsfrånskiljaren sitter
placerad i taket.
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Type BM 71/73/73B
Placera den blånyckeln i den blå
nyckelhållaren och vrid den 90 grader
medurs.
För att lägga om
manöverhandtaget
måste handtaget
först föras i riktning
mot glasdörrarna
innan vridningen
sker handtaget kan
vara svårt att lägga
om.
Om manöverhandtaget ligger i rätt läge
går det nu att vrida om och ta ur den
gula nyckeln.

Med gul nyckel i
handen är fordonet
arbetsjordat och
arbete på
fordonstaket ska nu
vara möjligt att
genomföra.
OBS! Kom ihåg att
återställa
jordningsnycklarna
efter avslutat arbete.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!

147

DOSTO ER1
Fordonskonfigurationen är följande:
Ändvagn 600, mellanvagn 300,
mellanvagn 200 och ändvagn 100.
Jordningsfrånskiljare är placerad i vardera
änden av mellanvagn 300. Det är den vagn
som är försedd med strömavtagare.

Identifiering kan ske visuellt t.ex. genom
det 12-siffriga fordonsnumret på fordonets
sida.

Det understrukna numret anger vagn 300.
I detta fall anger siffra 4 i 304 att vagnen
tillhör fordon nr. 4.

Huvudbrytaren ska slås ifrån och
sänkning av strömavtagaren ska ske.
Detta kan göras genom intryckning av
någon av nödstoppknapparna på
förarpanelen.
Röd nödstopp (elektrisk och pneumatisk).
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DOSTO ER1
Alternativt gul nödstopp (elektrisk) kan
användas.

Alternativt görs sänkning av strömavtagare och
frånkoppling av huvudbrytare med knapparna
på höger sida av förarpanelen.
Gör sedan en visuell yttre kontroll att
strömavtagarna gått ner.

Att strömavtagarna gått ned kan även ses på
förarpanelen.
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DOSTO ER1
Att fordonet är spänningslöst kan ses på
förarpanelens diagnosskärm.
Tom pelare indikerar att
primärspänningen är 0 kV.

Gå sedan till vestibulen i ena änden av
mellanvagn 300 för åtkomst till
avstängningsventilen till strömavtagare.

Luckan öppnas med hjälp av
fyrkantsnyckel.

Röd nyckel återfinns till vänster på
stativet.
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DOSTO ER1
Vrid den röda nyckeln moturs ett kvarts varv.
Ta sedan ur nyckeln.

v
Ta med nyckeln till andra änden av mellanvagn
300 och utför samma procedur igen för
strömavtagare två.

Gå in i tjänstekupén som finns i änden i
mellanvagn 300 (närmast mellanvagnen 200).
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DOSTO ER1
I kupén, öppna luckan men hjälp av
fyrkantsnyckel.

Sätt i de två röda nycklarna i
nyckelmultiplikatorn.

Vrid de röda nycklarna ett kvarts varv.

Notera att svarta och blå nycklar vrids med i
samma rörelse.
(De svarta nycklarna tillhör tågvärme som
sitter i bakre delen av ändvagn 100 respektive
600.)
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DOSTO ER1
Ta ur de blå nycklarna och ta med dem till
huvudbrytarens jordspärr i mellanvagn 300.
Ta även med spärrskaftet med förlängare och 22
mm hylsa för omställning av jordfrånskiljaren.
Verktygen finns i skåpet för inventarier i
ändvagnens förarhytt. Omställning kan även ske
med skiftnyckel.

Spärrskaft, förlängare och 22 mm hylsa.
I taket i mellanvagn 300 finns jordspärr till
huvudbrytaren.

Öppna luckan i taket med hjälp av insexnyckel
(två skruvar).

Öppna luckan för åtkomst till
nyckelmultiplikatorn och jordspärren till
huvudbrytaren.
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DOSTO ER1
Lossa säkerhetswiren till luckan med
knappen intill fästet i taket.

Sätt in en av de blå nycklarna i
multiplikatorn.

v
Vrid nyckeln ett kvarts varv. Notera den
röda indikatorns läge.

Sätt i spärrskaftet för omställning.
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DOSTO ER1
Vrid medurs till stopp och tills den röda
indikeringen markerar jordat läge.

Vridet läge till jord, se röd markering som
indikerar det jordade läget.
Vrid de gröna nycklarna och ta ur dem.
Upprepa denna procedur vid den
andra huvudbrytaren med den andra
blå nyckeln.

Bilden visar jordat läge med de gröna
nycklar urtagna. Nycklarna tas med.
Fordonets högspänningssystem är nu
skyddat för aktivering. Därmed är fordonet
arbetsjordat och arbete på fordonstaket ska
vara säkert att genomföra.
De gröna nycklarna används endast i annat
skede för jordning av mellankretsar innan
strömriktare vilka sitter i ändvagnar 100 och
600 samt i mellanvagnen 200.

Viktigt!
Sätt fast arbetsjordning på
samtliga berörda strömavtagare
innan taket beträds!
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Säkerhetsinstruktioner
Läs säkerhetsinstruktionerna innan arbetet påbörjas.
Arbete får endast utföras av utbildad personal.

Varningstexter:

FARA:

Varnar för att en olycka inträffar om
föreskriften inte följs, med allvarlig personskada
eller möjligen dödsfall som följd och/eller
utomordentligt stor skada på produkten.

VARNING:

Varnar för att en olycka kan
inträffa om föreskriften inte följs, som kan
resultera i allvarlig personskada eller möjligen
dödsfall och/eller stor skada på produkten.

FÖRSIKTIGHET:

Varnar för att en
olycka kan inträffa om föreskriften inte följs, som
kan resultera i personskada och/eller skada på
produkten.
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1. Arbetsjordning av elsystem vid arbete på fordonets tak.

Livsfarlig spänning 15 000 V.
Livsfarligt att utföra arbete på fordonets tak och på
högspänningskomponenter om inte elsystemet är
frånkopplat och arbetsjordat.
Kontakt med spänningssatt komponent leder
till allvarlig personskada eller dödsfall.

För att förhindra olyckor ska följande göras:
1.
Kontaktledningen ska vara frånkopplad och arbetsjordad
enligt gällande föreskrifter.
2.
Huvudbrytaren ska vara i läge från och sänkning av
strömavtagaren beordrad.
3.
Kontrollera att arbetsjordning är utförd inne i fordonet.
4.
Sätt fast jordningsverktyg på fordonstakets samtliga
strömavtagare.
5.
Sätt fast i förekommande fall arbetsjordning på särskilt
angivna takkomponenter till skydd mot eventuella
kondensatorströmmar

2. Avluftning av tryckluftssystemet vid arbete på fordonets
tak

Tryckluft 1000 kPa
Risk för skador från lossade detaljer.
Detaljer som lossas när systemet är trycksatt
kan kastas ut med stor kraft.

För att förhindra olyckor ska följande göras:
Kontrollera att sänkning av strömavtagaren har beordrats från förarbordet.
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3. Halkrisk på fordonstaket

Halkrisk
Risk för skador från lossade detaljer.
Detaljer som lossas när systemet är trycksatt
kan kastas ut med stor kraft.

För att förhindra olyckor ska följande göras:

1. Använd skor med gummisula.
2. Använd säkerhetslina.
3. Gå endast på halkskyddade ytor

4. Klämrisk vid arbete med strömavtagaren

Klämrisk
Klämrisk föreligger vid arbete med
strömavtagaren.

För att förhindra olyckor ska följande göras:
Vid demontering bör det uppmärksammas att utrymmet mellan andra detaljer
och strömavtagaren är litet.
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5 Arbete med strömavtagarens svängningsdämpare

Hälsofarlig olja
Risk för hudkontakt med olja om
svängningsdämparen läcker. Oljan verkar
uttorkande för huden och kan innehålla
skadliga ämnen.

Exempel på svängningsdämpare
För att förhindra olyckor ska följande göras:

1. Använd skyddshandskar.
2. Om huden varit i kontakt med oljan; Tvätta med tvål och vatten
3.

och smörj in huden med återfettande kräm.
Om olja kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant med ljummet vatten.

6 Säkra fordon mot rullning

För att förhindra olyckor till följd av att fordon kommer i rörelse.
Kontrollera att tåget som helhet säkrats mot rullning.
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Arbetsjordning av takutrustning

Olika modeller på strömavtagare

DSA 200
BR 161
(DSA200.14)
BR 241
(DSA200.28)
Re
(DSA200.33)
BR 185.2
(DSA200.33)
CE 119
(DSA200.33)
BR187AC3SN (DSA200.900)
X2/X2K/X2NK
X31K/X32K
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LLXJ 235
Rc1, Rc4
Rd2
Rm
Ma
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Fortsättning, olika modeller på strömavtagare

Bild saknas!
Se beskrivning för LLXJ 235

LLXJ 135

BR 161
Da
Dm3
Ra

Rc4
Rd2
Rm

LSFC 201/202

X10
X11 - X14

LSFC 204
Rc2
X11 - X14
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Fortsättning, olika modeller på strömavtagare

El 13
El 16

SB 10 A

Siemens 8WLOEG 3100 -129-64M84
BR 141 -128
BR 142 ÖBB VI-UB
BR 242 -127
BR 441 -188-6YH84

SB 10
El 16 SB10A
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Fortsättning, olika modeller på strömavtagare

Siemens typ 6
Rc2 ÖBB

El 14
El 16
El 18
IORE
Ra
Rc
Rd

WBL 85/88

Type 71/73/73B
X2/X2K/X2NK
X3
X40
X50-X55
X60, X60A, X60B
X61
X62

Richard Murgenthal
RM374
X74
DOSTO ER1
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Fortsättning, olika modeller på strömavtagare

Melecs (Siemens)
SSS 87
193 AC4k (Vectron)
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Snabbguide för fordonstyper och strömavtagare
Fordonstyp, El lok
BR 141

BR 142

BR 161

BR185.2

BR 187 AC3 SN

BR 241,

BR 242

BR 441

CE119

Da

Dm3

EG

El 13

Melecs SSS87

El 14

8WL0

El 16

WBL 85/88

El 18

SIEMENS typ 6

IORE

SB 10 BL

Ma

SB 10 A

Ra

LSFC 204

Rc1, 2, 3, 4, 6, 2ÖBB

LSFC 201/202

Rd2

LLXJ 235

Re

LLXJA 135

Rm

Vectron/X4/193/243

DSA 200 .28, .33 .900

Fordonstyp, Motorvagnar

X1

X2/X2K/X2NK

X3

X10

X11 – X14

X20

X31 / X31K

X40

X50 - X55

X60 –A, -B, X61, X62

X74

Type 71/73/73B

DOSTO ER1
DSA 200 .28, .33 .900
LLXJA 135
LSFC 201/202
LSFC 204
SB 10 BL
WBL 85/88
Richard RM 374
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Beskrivning av olika strömavtagarmodeller
Beskrivning av DSA 200
Allmänt
DSA 200 är en luftstyrd strömavtagare av typen enkelsax. De flesta luftstyrda strömavtagare har en
eller flera gummibälgar som fylls med luft. Lufttrycket regleras via en styrenhet som ser till att
strömavtagaren har rätt statiskt medelupptryck. En luftstyrd strömavtagare fälls ihop av sin egenvikt
när luften till gummibälgen evakueras. Utan luft är strömavtagaren maximalt hoptryckt.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax

3.

Övre sax

4.

Toppbygel

5.

Parallellföringsstång

6.

Koppelstång

Fortsättning beskrivning DSA 200

Detaljbeskrivning av lyft- och
sänksystemet
1.

Gummibälg

2.

Lyft/sänk vajer

Resning
Luft går till gummibälgen (1) som expanderar och via vajern (2) drar den undre saxen
uppåt. Detta lyfter i sin tur den övre saxen, toppbygeln och den övre delen av
koppelstången.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur gummibälgen (1) därmed fälls strömavtagaren ner av sin
egenvikt.

Demontering av DSA 200
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.

Om saxen går att tryck ner tillräckligt för
hand säkras de mot grundramen med
hjälp av exempelvis spännband.

2. Om detta inte är tillräckligt, lossa
skruvförbandet vid koppelstången (1).
OBS! KLÄMRISK.
3. Om övre sax är mycket skadad, lossa
skruvförbandet vid koppelstången(1) och
undre sax (2) samt skruven för
parallellföringsstången (3). Vik ner övre
sax mot undre sax och säkra med
exempelvis spännband.
Viktigt!
Kapa inte den övre eller undre sax annat än absolut nödvändigt. Det
undre saxbenet är dyrast att reparera.
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Beskrivning av LLXJ 235/LLXJA 135
Allmänt
LLXJ 235 och LLXJA 135 är fjäderstyrda strömavtagare av typen dubbelsax. De
flesta fjäderstyrda strömavtagare har två resningsfjädrar som ser till att
strömavtagaren har rätt medelupptryck, dvs. fjäderkraften styr saxbenens tryck
mot kontaktledningen. Släpper man fjäderkraften på resningsfjädrarna strävar
undre sax inte längre uppåt.
Neddragningsmekanismen består av en luftcylinder och en neddragningsfjäder på
både LLXJ 235 och LLXJA 135.
Funktionen är lika för bägge strömavtagarna, men LLXJA 135 är större och har
två olika utföranden på toppbygeln med en respektive två kolslitsenor. En
fjäderstyrd strömavtagare kan tryckas ihop för hand.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax

3.

Övre sax

4.

Toppbygel
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Detaljbeskrivning av lyft- och sänksystemet.

1.

Luftcylinder

2.

Resningsfjäder

Neddragningsfjädern är placerad under luftcylindern.

Resning
Luft går till luftcylindern (1) som via länksystem frigör fjäderkraften för neddragningsfjädern,
varefter de två resningsfjädrarna (2) drar undre sax uppåt. Detta lyfter i sin tur den övre sax och
toppbygel.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur luftcylindern (1) varvid neddragningsfjädrarna via länksystemet drar ner
saxbenen.

Lyft- och sänksystemet
är försett med en
skyddshuv som
demonteras genom att
avlägsna de fyra
fjäderbelastade
låshakarna.
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Demontering av LLXJ 235/LLXJA 135
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot
grundramen med hjälp av exempelvis spännband.
2. Om detta inte är tillräckligt, lossa kontramutter (1) på
resningsfjädrarna och släpp på fjäderkraften för resning. Använd 24
mm nyckel. Två muttrar per fjäder.
OBS! Lossa båda
resningsfjädrarna så att ingen
kraft finns kvar för resning.
Neddragningsfjäderns hjälper
till att hålla saxbenen nere.

OBS! KLÄMRISK
Använd ett band för att minska klämrisken.
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Fortsättning demontering av LLXJ 235/LLXJA 135
Ovanstående gäller också om toppbygel och övre sax är bortrivna så att enbart de undre saxbenen
finns kvar. Släpp även här fjäderkraften på resningsfjädrarna för att få ner de undre saxbenen.
Viktigt!
Kapa inte övre eller undre sax annat än absolut
nödvändigt. Det undre saxbenen är dyrast att
reparera.
Vid kapning är det viktigt att ta reda på
strömavtagarens gjutna detaljer.

Ta reda på och spara nedanstående detaljer
från strömavtagaren om denna måste kapas i
sönder.

Gjutna detaljer vid övergången mellan övre och
undre saxben.

Gjutna detaljer vid övergången mellan övre och
undre saxben.
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Fortsättning demontering av LLXJ 235/LLXJA 135

Gjutna detaljer vid övre
saxbenens infästning mot
toppbygel.
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Beskrivning av LSFC 201/202
Allmänt
LSFC 201 och LSFC 202 är fjäderstyrda strömavtagare av typen dubbelsax.
De flesta fjäderstyrda strömavtagare har två resningsfjädrar som ser till att strömavtagaren har rätt
statiskt medelupptryck, dvs. fjäderkraften styr saxbenens tryck mot kontaktledningen. Släpper man
fjäderkraften på resningsfjädrarna strävar undre sax inte längre uppåt.
Neddragningsmekanismen består av en luftcylinder och en neddragningsfjäder på LSFC 201, medan
LSFC 202 består av en luftcylinder och två neddragningsfjädrar. En fjäderstyrd strömavtagare kan
tryckas ihop för hand.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax

3.

Övre sax

4.

Toppbygel

Detaljbeskrivning av lyft- och
sänksystemet
1.

Luftcylinder

2.

Neddragningsfjädrar är
placerade under luftcylindern, se
nästa bild.

3.

Resningsfjädrar
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Fortsättning beskrivning av LSFC 201/202
Resning
Luft går till luftcylindern (1) som via länksystem frigör fjäderkraften för
neddragningsfjädern, varefter de två resningsfjädrarna (3) drar undre sax uppåt.
Detta lyfter i sin tur den övre sax och toppbygel.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur luftcylindern (1) varvid
neddragningsfjädrarna (2) via länksystemet drar ner
saxbenen.
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Demontering av LSFC 201/202

Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.
2.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot
grundramen med hjälp av exempelvis spännband.
Om detta inte är tillräckligt, lossa kontramutter (1) på resningsfjädrarna och
släpp på fjäderkraften för resning. Använd 24 mm nyckel. Två muttrar per
fjäder.

OBS! KLÄMRISK
Använd ett band för att minska kläm risken.

OBS! Lossa båda resningsfjädrarna så att ingen kraft finns kvar för resning. Neddragningsfjäderns
hjälper till att hålla saxbenen nere.
Ovanstående gäller också om toppbygel och övre sax är bortrivna så att enbart de undre saxbenen
finns kvar. Släpp även här fjäderkraften på resningsfjädrarna för att få ner de undre saxbenen.
Viktigt!
Kapa inte övre eller undre sax annat än absolut
nödvändigt. Det undre saxbenen är dyrast att
reparera.
Vid kapning är det viktigt att ta reda på
strömavtagarens gjutna detaljer.
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Fortsättning demontering av LSFC 201/202
Ta reda på och spara nedanstående detaljer från strömavtagaren om den måste
kapas sönder.
Gjutna detaljer vid
övergången mellan övre och
undre saxben.

Gjutna detaljer vid
övergången mellan övre
och undre saxben.

Gjutna detaljer vid övre
saxbenens infästning mot
toppbygel.
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Beskrivning av LSFC 204
Allmänt
LSFC 204 är en luftstyrd strömavtagare av typen dubbelsax.
De flesta luftstyrda strömavtagare har en eller flera gummibälgar som fylls med tryckluft.
Lufttrycket regleras via en styrenhet som ser till att strömavtagaren har rätt statiskt
medelupptryck.
LSFC 204 har sin styrenhet placerad på grundramen och bakom den finns gummibälgen.
En luftstyrd strömavtagare fälls ihop av sin egen vikt när luften till gummibälgen evakueras.
Utan luft är strömavtagaren maximalt hoptryckt.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax

3.

Övre sax

4.

Toppbygel
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Fortsättning beskrivning av LSFC 204

Detaljbeskrivning av lyft- och sänksystemet
1.

Styrenhet

2.

Gummibälg

3.

Länkarm

Resning
Luft går till styrenheten (1) till gummibälgen (2) som expanderar och via länkarmen (3) drar den undre
saxen uppåt. Dessa lyfter i sin tur den övre saxen och toppbygeln.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur gummibälgen (2) och strömavtagaren fälls ner av sin egen vikt.

Demontering av LSFC 204
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.
2.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot
grundramen med hjälp av exempelvis spännband.
Om detta inte är tillräckligt, lossa skruvarna för de övre saxbenen (1),
se nästa bild. Fäll ner den övre saxen och säkra med exempelvis
spännband.
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Fortsättning demontering av LSFC 204

Viktigt!
Kapa inte övre eller undre sax
annat än absolut nödvändigt. Det
undre saxbenen är dyrast att
reparera.
Vid kapning är det viktigt att ta
reda på strömavtagarens gjutna
detaljer.
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Fortsättning demontering av LSFC 204

Ta reda på nedanstående gjutna detaljer från strömavtagaren om denna måste
kapas sönder!
Gjutna detaljer vid övre det
sax-benets infästning mot
toppbygeln.

Gjutna detaljer vid
övergången mellan övre och
undre saxben.
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Beskrivning av SB 10 A
Allmänt
SB 10 A är en fjäderstyrd strömavtagare av typen dubbelsax.
De flesta fjäderstyrda strömavtagare har två resningsfjädrar som ser till att strömavtagaren
har rätt statiskt medelupptryck, dvs. fjäderkraften styr saxbenens tryck mot
kontaktledningen. Släpper man fjäderkraften på resningsfjädrarna strävar undre sax inte
längre uppåt.
Neddragningsmekanismen består av ett neddragningsdon som i sin tur utgörs av en
luftcylinder med inbyggd fjäder. En fjäderstyrd strömavtagare kan tryckas ihop för hand.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax

3.

Övre sax

4.

Toppbygel

Detaljbeskrivning av lyft- och
sänksystemet
1.

Luftcylinder

2.

Resningsfjädrar
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Fortsättning beskrivning av SB 10 A
Resning
Luft går till luftcylindern (1) som via länksystemet frigör neddragningskraften, varefter de
två resningsfjädrarna (2) drar undre sax uppåt. Dessa lyfter i sin tur den övre saxen och
toppbygel.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur luftcylindern (1) varvid fjäderkraften i luftcylindern övervinner
resningsfjädrarnas lyftkraft och drar ner saxbenen.

Demontering av SB 10 A
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1. Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de
mot grundramen med hjälp av exempelvis spännband.
2. Om detta inte är tillräckligt, lossa kontramutter (1) på
resningsfjädrarna och släpp på fjäderkraften för resning.
Använd 22 mm nyckel. Två muttrar per fjäder.
OBS! Lossa båda resningsfjädrarna så att ingen kraft finns
kvar för resning. Neddragningsdonet hjälper till att hålla
saxbenen nere.
Ovanstående gäller också om toppbygel och övre sax är
bortrivna så att enbart de undre saxbenen är kvar. Släpp även
fjäderkraften på resningsfjädrarna genom att lossa
kontramutter (1) för att få ner de undre saxbenen.
Viktigt!
Kapa inte övre
eller undre sax
annat än absolut
nödvändigt. Det
undre saxbenen
är dyrast att
reparera.
OBS! KLÄMRISK
Använd ett band för att minska
klämrisken. Se bild för t.ex. SB 10 BL.
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Beskrivning av Siemens typ 6
Allmänt
Siemens typ 6 är en fjäderstyrd strömavtagare av typen enkelsax.
De flesta fjäderstyrda strömavtagare har två resningsfjädrar som ser till
att strömavtagaren har rätt statiskt medelupptryck, dvs. fjäderkraften styr
saxbenens tryck mot kontaktledningen. Släpper man fjäderkraften på
resningsfjädrarna strävar undre ben inte längre uppåt.
Neddragningsmekanismen består av ett neddragningsdon som i sin tur
utgörs av en luftcylinder med inbyggd fjäder. En fjäderstyrd
strömavtagare kan tryckas ihop för hand.

Detaljbeskrivning
1. Grundram
2. Undre ben
3. Övre ben
4. Toppbygel
5. Koppelstång

Detaljbeskrivning av lyft- och
sänksystemet
1.

Luftcylinder,
neddragningsdon

2. Resningsfjädrar

185

Fortsättning beskrivning av Siemens typ 6

Resning

Luft går till luftcylindern (1) enligt bild ovan, som via länksystemet frigör
neddragningskraften, varefter de två resningsfjädrarna (2) drar undre ben uppåt.
Dessa lyfter i sin tur övre ben och toppbygel.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur luftcylindern (1) enligt bild ovan, varefter fjäderkraften
övervinner resningsfjädrarnas lyftkraft och drar ner benen.

Demontering av Siemens typ 6
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1. Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot
grundramen med hjälp av exempelvis spännband.
2. Om detta inte är tillräckligt, lossa kontramutter (1) på
resningsfjädrarna och släpp på fjäderkraften för resning (se bild nästa
sida). Använd 24 mm nyckel. Två muttrar per fjäder.
OBS! Lossa båda resningsfjädrarna så att ingen kraft finns kvar för
resning. Neddragningsdonet hjälper till att hålla saxbenen nere.
Ovanstående gäller också om toppbygel och övre ben är bortrivna så
att enbart de undre saxbenen är kvar. Släpp även här fjäderkraften på
resningsfjädrarna genom att lossa kontramutter (1) för att få ner de
undre saxbenen, se bild nedan.
3. Om skadorna är så stora att både undre och övre ben pekar uppåt, gör
enligt följande:
Lossa båda resningsfjädrarna enligt ovan och skruva loss
koppelstången från övre ben vid (2). Lossa därefter övre ben från
undre ben vid (3), se bilder på nästa sida. Bind fast alla delar på
grundramen med spännband.
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Fortsättning beskrivning av Siemens typ 6

OBS! KLÄMRISK
Använd ett band för att minska kläm risken.

Viktigt!
Kapa inte övre eller undre saxben annat än absolut nödvändigt. Det undre saxbenet är
dyrast att reparera.
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Beskrivning av WBL 85/88
Allmänt
WBL 85 och WBL88 är luftstyrda strömavtagare av typen enkelsax/enkelben. WBL 85 är större
än WBL 88 och sitter bara monterad på lok. Funktionen hos alla modeller av WBL är lika.
De flesta lyftstyrda strömavtagare har en eller flera gummibälgar som fylls med luft. Lufttrycket
regaleras via en styrenhet som ser till att strömavtagaren har rätt statiskt medelupptryck.
WBL 88 finns i olika utföranden när det gäller konstruktion av grundram och toppbygel. Det
finns de som har styrenheten placerad på strömavtagaren och andra som har den placerad inne i
fordonet.
En luftstyrd strömavtagare fälls ihop av sin egen vikt när luften till gummibälg evakueras. Utan
luft är strömavtagaren maximalt hoptryckt.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax/ben

3.

Övre sax/ben

4.

Toppbygel

5.

Parallellföringsstång

6.

Koppelstång se nästa bild.
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Fortsättning beskrivning av WBL 85 WBL 88

Detaljbeskrivning av lyft- och
sänksystemet
1.

Gummibälg

2.

Lyft/sänk vajer

Resning

Luft går till gummibälgen (1) som expanderar och via vajrarna (2) drar undre
saxen/benet uppåt. Detta lyfter i sin tur övre sax/ben, toppbygeln och den övre
delen av koppelstången.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur gummibälgen (1) varvid strömavtagaren fälls ned av sin egen
vikt.

Demontering av WBL 85/88
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot grundramen med hjälp
av exempelvis spännband.

2.

Om detta inte är tillräckligt, lossa skruvförbandet vid koppelstången (1) enligt bild nedan.
Vik ner övre sax/ben mot undre sax/ben och säkra med spännband.

3.

Om övre sax är mycket skadad, lossa skruvförbandet vid koppelstången (1) och undre
sax/ben (2) samt skruven för parallellföringsstången (3) enligt bild nedan. Vik ner övre
sax/ben och säkra med exempelvis spännband.
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Fortsättning demontering av WBL 85 WBL 88

OBS! KLÄMRISK

Viktigt!
Kapa inte övre
eller undre
saxben annat än
absolut
nödvändigt. Det
undre saxbenet
är dyrast att
reparera.
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Beskrivning av 8WL0
Allmänt
8WL0 är en luftstyrd strömavtagare av typen enkelsax/enkelben.
De flesta lyftstyrda strömavtagare har en eller flera gummibälgar som fylls med luft.
Lufttrycket regaleras via en styrenhet som ser till att strömavtagaren har rätt statiskt
medelupptryck.
En luftstyrd strömavtagare fälls ihop av sin egen vikt när luften till gummibälgen evakueras.
Utan luft är strömavtagaren maximalt hoptryckt.

Detaljbeskrivning
1.

Grundram

2.

Undre sax/ben

3.

Övre sax/ben

4.

Toppbygel

5.

Parallellföringsstång

6.

Koppelstång

Detaljbeskrivning av lyft- och sänksystemet
1.

Gummibälg

2.

Lyft/sänk vajer

Resning

Luft går till gummibälgarna (1) som expanderar och via vajrarna (2) drar undre saxen/benet
uppåt. Detta lyfter i sin tur övre sax/ben, toppbygeln och den övre delen av koppelstången.
Sänkning
Lufttrycket evakueras ur gummibälgarna (1) varvid strömavtagaren fälls ner av sin egen vikt.
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Fortsättning beskrivning av 8WL0
Demontering av 8WL0
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot
grundramen med hjälp av exempelvis spännband.

2.

Om detta inte är tillräckligt, lossa skruvförbandet vid koppelstången
(1) enligt bild nedan. Vik ner övre sax/ben mot undre sax/ben och
säkra med spännband.

3.

Om övre sax är mycket skadad, lossa skruvförbandet vid
koppelstången (1) och undre sax/ben (2) samt skruven för
parallellföringsstången (3) enligt bild nedan. Vik ner övre sax/ben
och säkra med exempelvis spännband.

OBS! KLÄMRISK

Viktigt!
Kapa inte övre eller undre saxben annat än absolut nödvändigt. Det undre
saxbenet är dyrast att reparera.
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Beskrivning av Richard Murgenthal RM 374
Allmänt
Richard Murgenthal RM 374 är en luftstyrd strömavtagare som består av isolatorer,
grundram, nedre- och övre armar, koppelstång och parallellföringsstång till
strömavtagartoppen. RM 374 siter på motorvagnar typ X74 och DOSTO ER1 tillverkade av
Stadler.
Teknisk data:
Totalvikt ca 135 kg med isolatorer
Arbetshöjd mellan 200 - 2400 mm
Lyfthöjd 2500 mm
Kollektorbredd: 1800 mm
Isolation 25 kV AC/900A
Kontaktraft 60-95 N
Max hastighet 230 km/tim
Utrustad med Automatic Drop Device (ADD)
Bild från http://www.richardag.ch/stromabnehmer

Detaljer:

5
6
4

1.

Stödisolator

2.

Grundram

3.

Luftbälg

4.

Nedre arm

5.

Övre arm

6.

Parallellföringsstång

7.

Koppelstång

2

3
7
2

1

2
2

193

Fortsättning beskrivning av Richard Murgenthal RM 374

Demontering av RM 374
Anvisningar
1.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot grundramen med
hjälp av exempelvis spännband.

2.

Om detta inte är tillräckligt, lossa skruvförbandet vid koppelstången (1) enligt bild
nedan. Vik ner övre sax/ben mot undre sax/ben och säkra med spännband.

3.

Om övre sax är mycket skadad, lossa skruvförbandet vid koppelstången (1) och undre
sax/ben (2) samt skruven för parallellföringsstången (3) enligt bild nedan. Vik ner övre
sax/ben och säkra med exempelvis spännband.

3
2

2

1

OBS! KLÄMRISK
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Beskrivning av Melecs (Siemens) SSS 87
Allmänt
Melecs SSS 87 är en luftstyrd strömavtagare av typen enkelben/enkelsax och
består av överarmar och en undre arm samt en kopplingsstång. I kombination
med grundramen utgör dessa delar en fyrlänk mekanism som ger strömavtagaren
en praktisk taget vertikal rörelse uppåt och nedåt. En luftstyrd bälg används för
att lyfta strömavtagaren för rätt medelkontaktkraft mot kontaktledningen.
Luftbälgen är placerad i grundramen vid den undre armen. Sänkning av
pantografen görs av egentyngden när luftbälgen töms. Utan luft är
strömavtagaren maximalt hoptryckt. Lyft och sänkning av strömavtagaren kan
göras oavsett fordonets hastighet. Melecs SSS 87 sitter idag på loktypen 193,
Vectron vid Hector Rail. Nedan anges strömavtagarens tekniska karaktäristika.
Totalvikt: ca 123 kg med isolatorer
Arbetshöjd: 300-2300/2400 mm
Lyfthöjd: > 2500 mm
Kollektorbredder: 1800 och 1950 mm
Isolation: 25 kV/700A
Kontaktraft: 40-150 N
Max hastighet: 200 km/tim
Utrustad med Automatic Drop Device (ADD)

5

3
2
6
2
4
2
7

2

1

2

2

2

Detaljer:
1.

Stödisolator

5. Överarm

2.

Grundram

6. Parallellföringsstång

3.

Luftbälg

7. Koppelstång

4.

Underarm
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Fortsättning beskrivning av Melecs SSS 87
Resning

Strömavtagaren lyfts men hjälp av tryckluft som går till gummibälgen (3) som
expanderar och via vajrarna (2) drar det undre benet uppåt. Detta lyfter i sin tur
övre ben, toppbygeln och den övre delen av koppelstången. Med hjälp av
tryckregulator kan ändring av kontaktkraften ändras. En tryckförändring med 0,1
bar motsvarar ungefär 10 N.
Sänkning

Lufttrycket evakueras ur gummibälgen (3) varvid strömavtagaren fälls ner av sin
egen vikt.
Strömavtagaren är utrustad med avstängningsventil för snabbsänkningsfunktion.
Se placeringen (2) på bild nedan.
Detaljer:
1.

Kolslitskena

2.

Snabbsänkningsutrustning

3.

Strömavtagararm

4.

Stödisolator

Se bild nedan för avstängningsventilens olika positioner i olika lägen, samt
kranarnas position vid normal drift. Se de blå kranarna vid pilen.

Detaljer:
1.

Avstängnings- och test ventil stängd

2.

Testventil stäng och säkrad (driftsläge)

3.

Testläge

4.

Testventil

5.

Avstängningsventil (automatisk snabbsänkningsfunktion)

6.

Avstängningsventil öppen (driftsläge)
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Fortsättning beskrivning av Melecs SSS 87

Demontering av Melecs SSS 87
Observera!
Utför punkterna 1-5 i säkerhetsinstruktionerna innan arbete påbörjas.

Anvisningar
1.

Om saxbenen går att trycka ner tillräckligt för hand säkras de mot grundramen med
hjälp av exempelvis spännband.

2.

Om detta inte är tillräckligt, lossa skruvförband (1) vid koppelstången enligt bild nedan.
Vik ner övre sax/ben mot undre sax/ben och säkra med spännband.

3.

Om övre sax är mycket skadad, lossa skruvförbandet vid koppelstången (1) och undre
sax/ben (2) samt skruven för parallellföringsstången (3) enligt bild nedan. Vik ner övre
sax/ben och säkra med exempelvis spännband.

OBS!
KLÄMRISK
3
2
2
2
1
2

Viktigt!
Kapa inte saxbenen annat än absolut nödvändigt. Det undre saxbenet är dyrast att
reparera.
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Detta är baksidan på rapporten.

Trafikverket, 781 70 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97
www.trafikverket.se

