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Sugtransformator	
Svensk	SJ-modell	

Etsad	byggsats	i	skala	N	-	1:160	
N.b.026-0	och	N.b.026-n	

Ver	2	21-02-08		
 

Byggsatsen 
Byggsatsen består av en omålad 
etsplåt med delar till stolpe, 
utliggare och fundament, en 3D-
utskriven transformatorlåda, 
äldre eller modernare, ett 
mässingsrör för infästning. 
 
De etsade delarna kan sättas 
samman med limning (flytande 
CA-lim) eller med lödning. 
Etsplåten innehåller även delar 
till en transformatorlåda men de 
delarna har från 2020 ersatts 
med de 3D-utskrivna lådorna. 
 

 
 
Till vänster: stolpe med äldre typ av transtormator – N.b.026-0 
Till höger:   stolpe med nyare typ av transformator – N.b.026-n 

 

Byggbeskrivningen 
Byggbeskrivningen beskriver det 
sätt som jag använt för att bygga 
modellen vad gäller metoder, 
verktyg. Det är alltså bara 
rekommendationer, var och en 
har sina favoritmetoder som man 
behärskar och det går med all 
säkerhet minst lika bra att jobba 
efter sitt eget huvud. 

Förberedelser	
Viktigt	vid	vikning	av	etsdelarna	
För att forma de etsade delarna skall de vikas på lite olika sätt. Tekniken påminner om att bygga klippark. 
Delarna viks/vinklas på lite olika sätt, ibland i vinkel, 20-90°, ibland i två eller flera lager. 
 
Där delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck på ena sidan. Vid vikningar nära andra linjer 
eller där kringliggande gods är minimalt kan linjen vara perforerad för att säkerställa att vikningen sker i ”rätt streck”.  

1. Vid normal vikning upp till 90° sitter vikanvisningen  på den sida mot vilken vikningen skall göras, man viker 
alltså ihop vikanvisningen så att den inte syns efter vikning i 90° 

2. Skall delen vikas samman till dubbel tjocklek finns vikanvisningen istället på utsidan, så att den syns efter vikning. 
En sådan vikanvisning är också betydligt bredare än den förra.  

 
Använd alltid stabila mothåll vid vikning, bockningsverktyg, plattänger, stållinjal etc.   
 
Lödning	/	Limning	
För att sammanfoga delarna kan både limning och lödning användas. 
Det går givetvis även att blanda teknikerna och både använda limning och lödning på olika detaljer. 
I byggbeskrivningen beskrivs sammansättning med lim. 
(Och där det står ”limma” kan man byta ut det mot löda…..)Vid limning med flytande cyanoakrylat är det lämpligt att droppa 
upp några droppar på sidan om och sedan doppa spetsen på en knappnål i limmet och föra över någon droppe i taget. 
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Lite fakta om förebilderna.  

 
 En sugtransformator av äldre SJ-modell. 
Typen används fortfarande längs linjerna som här på bilden tagen vid västra infarten mot Munktorp 2012 
 

 
En sugtransformator av modernare SJ-modell på linjen mellan Ramnäs och Virsbo i mars 2018. 
Sugtransformatorer står vanligtvis med c:a 5 km avstånd. De ingår i funktionen för rälsåterledning där strömmen matas 
tillbaka från rälerna till närmaste omformarstation och minskar de s.k. vagabonderande strömmarna som tar "fel väg" genom 
marken till omformarstationen. 
Vid en sugtransformator har kontaktledningen dubbla trådar i vilka spänningen kan skifta. Om ett tåg stannar med uppfällda 
strömavtagare i området kan ledningen brännas av. Därför råder stoppförbud inom detta korta avsnitt och det markeras med 
gröna skyltar med gula pilar, vanligtvis på stolparna före och efter sugtransformatorn, se bilden. 
Tidigare markerades stoppförbudet med målade gula markeringar på samma stolpar, se bild på sista sidan 
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Förslag på verktyg och hjälpmedel   

• Fin  sidavbitare 
• Plattång med släta käftar 
• Pincett 

 • Fina nålfilar 
• Skalpell  
• Synålar / tandpetare till limning  

• Små klämmor eller klädnypor  • Fin stålull 

Lim:  
• Flytande Cyanoakrylat,  

typ Loctite Super Attack 
 

 • Lödutrustning för den som önskar löda. 
- Lödpenna 
- Lödpasta 
- Tillbehör 

Verktyg som underlättar 
Kan t.ex köpas in via Habo Hobby  -    www.habohobby.se 
 
 
Bockningsverktyg ” Hold & Fold 

 

 
 Byggsatsens innehåll 
 Nr Beskrivning Antal 
  Etsplåten  

01 Stolpe 1 
02 Transformatorlåda * 1 
03 Lådans botten * 1 
04 Lådans överdel * 1 
05 Påbyggnad på låda * 1 
06 Påbyggnad på låda * 1 
07 Isolatorplatta * 1 
08 Fäste till utliggare 1  

16 
N.b.026-o 

09 Utliggare 2 

10 Stolpfundament 1 
11 Skyltar till linjestolpar 2 par 
12 Utliggare, mellandel 1 
   
 Övriga Detaljer  
13 utgått * 0 
14 Rör för infästning i 

underlag 
1 

15 Dekaler till 
stoppförbudsskyltar 

2 par 

16 Äldre Trafolåda, valbar (1) 

  
17 

N.b.026-n 
17 Nyare Trafoloåda, valbar (1) 

 
• * På etsarket finns även delar till en etsad transformatorlåda. Efter 2020 behöver dessa inte användas 

   De har ersatts av en 3D-utskriven transformatorlåda, vid beställning valbart äldre eller nyare modell. 
 

• När du tar bort detaljerna från plåten, använd en fin sidavbitare. Klipp så långt bort från detaljen som 
möjligt, dvs. så att nästan hela fästnabben blir kvar på detaljen. Detta förhindrar att detaljen dras skev när du 
klipper.  

• När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt, därefter putsas resterna 
bort med en fin nålfil. 

Lycka	till	med	bygget!	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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Stolpfundament	

 

• Vik samman delarna som på bilden 
• Kom ihåg, vikanvisningarna skall vara på 

insidan. 
• Lägg på CA-lim försiktigt med en nålspets och 

låt limmet sugas in mellan delarna 
• Vid behov håll samman delarna med en liten limklämma. 
• När delarna håller samman kan fogen förstärkas genom att droppa mer lim längs skarvarnas insida 

	
 
	
Stolpe 

 

 
• Montera fäste (8) och sedan de två utliggarna (9) med mellandelen (12) i hålen i utliggarna. 
• Var sedan försiktig med utliggarnas tunna spröt vid hanteringen under målning och slutmontering 
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Transformatorlåda  

  
• Transformatorlådan är sedan 2020 utskriven på 3D-skrivare 

Antingen den äldre, eller den nyare typen, beroende på vad som beställts. 
• De små isolatorerna är tyvärr rätt så sköra, så hantera dom försiktigt !!! 
• En viss randning brukar uppstå vid utskriften som kan märkas på den äldre varianten 
• Om det behövs, putsa de stora ytorna försiktigt för att få dom lite slätare 
• Efter målning skall transformatorn placeras och limmas på stolpens ”pall” 

	
Målning 

Stolpe, fundament och transformatorlåda målas innan slutmontering. 
• De etsade delarna grundas med en grå metallprimer  
• Transformatorlådan grundas med grå vattenbaserad grundfärg 

 
• Stolpe och transformatorlåda på den äldre typen målas i någon moss/olivgrön färgton,  

mer eller mindre rostangripen.  
Stolpe och transformatorlåda kan ha olika gröna färgtoner. 

• Stolpar med den nyare typen målas i en grå färg, gärna liknade galvanisering 
• De nyare transformatorerna målas i en ljusare grå ton 

 
• Fundamentet målas i en cementgrå färgton. 
• Kolla verkligheten och bilder på nätet. 
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Slutmontering 

 
• Kontrollera att stolpfästet passar i röret. Fila försiktigt längs fästets kanter om fästet är lite för brett. 

  
• Markera platsen där stolpen skall stå, borra ett lodrätt hål med en 2,5 – 3 mm borr. 

 
• Prova ut i vilken höjd röret (14) skall fästas. Stolpen med fundament skall vila på röret och utliggarna skall 

vara på en höjd av c:a 52 mm över rälsens överkant. D.v.s i höjd med den tänkta övre kontaktledningen. 
• Beroende på underlagets höjd kan rörets och fundamentets position behöva justeras. 

- Hamnar det för högt får fundamentet kapas eller så gör man ett urtag i underlaget. 
- Om fundamentet hänger på röret och inte når ner till marken får man spackla upp marken till rätt nivå 
 

• Stryk lim på utsidan av mässingsröret och positionera röret på rätt höjd. 
Försök att få röret så lodrätt som möjligt. Kontrollera med en bit rak ståltråd eller med stolpen iskjuten 
så att det ser bra ut , innan limmet torkar. 

• Därefter kan stolpen slutmonteras 
- Montera samman delarna, stolpe, fundament och transformator. 
- Transformatorlådan monteras så att sidan med cylindern kommer utåt på stolpens baksida. 

• Fäst stolpen i fäströret 
- Antingen permanent, eller löstagbart om man vill kunna ta bort stolpen vid behov. 

  
Stoppförbudsskyltar	
På de närmaste linjestolparna kan man placera stoppförbudsskyltarna som varnar för strömlöst område. 

• Vik till skyltplåtarna (11) och fäst dom på de båda stolparna  (linjestolpar ingår inte i satsen) 
• Fäst dekalerna med pilarna på skyltarna 

	
 
  
Fästfilmen för dekalerna täcker hela dekalpappret därför får man med vass skalpell skära ut dekalerna så nära 
trycket som möjligt. 
 

1. Skär först ett lätt snitt nära runt den färgade dekalytan. 
Snittet skall bara gå igenom själva bärfilmen, inte igenom hela pappret. 
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2. Skär därefter ut pappersbiten med lite marginal utanför det tidigare snittet,  
så skadas inte ytan på de små dekalerna. 

3. Blötlägg dekalen i 30-60 sekunder 
4. För därefter över dekalen direkt från det våta pappret till modellen, efter att ha petat bort de delar av 

bärfilmen som ej skall vara med. 
5. Pilarna på skyltarna skall peka in mot spåret. 

När dekalerna har torkat skall skylten lackas, helst med lack av vattenbaserad typ.	

En annan modell av transformatorlåda och med den äldre typen med målad markering för stoppförbud		
Fotot	taget	vid	Ombenning,	öster	om	Fagersta	på	linjen	mot	Avesta.	April	2013	


