1

Kontaktledningsbrygga
Äldre svensk SJ-modell
Etsad byggsats i skala N - 1:160
Ver 1 16-12-04

Byggsatsen
Varje byggsats består av två satser med etsade detaljer till en brygghalva och en stolpe på varje plåt.
Plåtarna till halvbryggorna finns i olika storlekar baserat på antal sektioner i fackverksramen, från 1 till 5
sektioner samt en plåt med en 5-sektioners halvbrygga av överhängstyp. Detta ger möjlighet att kombinera de
olika plåtarna till bryggor med längder i fasta steg mellan två och tio sektioner.
Vid leverans plockas två satser samman som matchar beställningen för varje brygga.
Byggsatsen kan mot tillägg även beställas med färdigvikt och sammansatt fackverksram (bryggöverdel),
där byggaren själv sedan får fortsätta med att montera övriga detaljer som stolpar och ryttare med utliggare.
Delarna är etsade i rostfritt stål för högsta hållfasthet för de tunna och känsliga detaljerna. Delarna kan med
fördel sättas samman med limning (flytande Cyanoakrylatlim). Lödning är svårare på rostfritt stål.

Byggbeskrivningen
Titta gärna igenom hela byggbeskrivningen innan du börjar bygget, även om den är rätt så omfattande.
Börja i alla fall med att läsa avsnittet förberedelser extra noggrant!
Där står en del som är viktigt att tänka på för planeringen av bygget och inplaceringen på bangården samt lite
om de delar i konstruktionen som blivit extra känsliga av de kompromisser som fått göras för att bryggorna
skulle bli så anpassningsbara som möjligt.
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Förslag på verktyg och hjälpmedel
•
Sidavbitare
•
Plattång med släta käftar
•
Pincett
Lim:
•
Flytande Cyanoakrylat,
typ Loctite Super Attack

•
•
•
•
•
•

Fina nålfilar
Borrskaft för små borrar
Borrar 0,3 – 1 mm
Synålar / tandpetare till limning
Små limklämmor eller klädnypor
Pannlupp/förstoringslampa

Verktyg som underlättar
Kan t.ex köpas in via Habo Hobby
eller från Rimbo Grande

www.habohobby.se
www.rimbogrande.se

- (Produkter från Tumba Lokstation)
( använd kontaktformuläret på kontaktsidan för att fråga)

En sats med fina koniska brotschar för att t.ex vidga fina
hål eller att slipa insidan på tunna metallrör etc
Den här satsen går från 0,4-1,4 mm

Bockningsverktyg ” Hold & Fold” helst en större variant
Än den på bilden, förslag på storlek:
- Avonside Works 8,0 ” = 20 cm

Glasfiberborste med reservborst. Används för att ta bort
limrester och för finputsning.
OBS
Lämnar ett ”moln” av vassa glasfiberrester
Använd helst munskydd och även tunna vinylhandskar
som skydd för händerna.
Ugnsduk med ”non-stick-yta”
Kan användas som underlägg vid infästning av t.ex
stolparna mot bryggramen för att förhindra att
bryggdelarna fastnar mot underlaget de ligger på.

Viktigt vid hantering och vikning av etsdelar
Etsade detaljer i stål är betydligt hårdare än vanliga mässings- och nysilverdetaljer och sliter kraftigt på
avbitartången. Använd inte din bästa tång till detta arbete!
•

•

När du tar bort detaljerna från plåten, använd en 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.

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”.
•
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°
•
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.
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Byggsatsens innehåll:
Byggsatsen består av en kombination med två av de listade plåtarna.
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Beskrivning
Etsplåtar - Standardbryggor
Stolpe – inre del
Stolpe – yttre del
Stolpfundament, 6 mm högt
Stolpfundament, 3 mm högt
Bryggöverdel, Fackverksram
Ryttare - hel
Ryttare – halv, övre
Ryttare – halv, nedre
Utliggare - nedre
Utliggare - övre med stödsträva
Bangårdslyktor
Stödben

Överhängsbrygga – extra detaljer
15
16

Stolpfundament 1,5 mm högt
Bangårdslykta på ”arm”

Övriga detaljer
13
14

Pianotråd, längd beroende på antal
sektioner
Fäströr av 2,3 mm mässing

Lycka till med bygget!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1) Förberedelser
Innan bryggdelarna slutmonteras samman är det bra att kontrollera ett antal mått där stolpen skall stå
och ha med dessa i beräkningarna under bygget.
Gör inte hål för montering på bangården innan bryggöverdelen är sammansatt och måtten kollade.
- Skall stolparna stå i marknivå eller på en perrong, eller både och?
- Vilket blev det exakta cc-måttet mellan stolparna efter att bryggdelarna satts samman.
- I och med att ramen sammanfogas av två delar kan det exakta cc-måttet mellan stolparna kunna diffa på 1-2
mm beroende på hur delarna hamnade vid sammanfogningen
Tänk igenom följande och mät upp allteftersom bygget fortgår
När cc-måtten är kollade:
Planera för:
- Håltagning med 2,5 mm borr
- Höjd på fundament
6 mm/3mm eller utan.
- Fäströrens höjd över marknivå eller perrong skall vara
0,5 lägre än fundamentet
Innan stolparna fästs mot
bryggöverdelen:
- Mät upp och markera på varje
stolpe var bryggan skall fästas.
- Bryggöverdelens höjd över
rälsens överkant skall vara c:a
58 mm för att gå fri från
lokens strömavtagare.
- Planera även för var ryttarna
med utliggare skall placeras för
att sitta någorlunda rätt över
spåren på just din bangård.

Om stolparna skall stå
på mark- nivå:
- Fundament 6 mm används

Om någon av stolparna står på
perrong:
- Fundament 3 mm, eller helt
utan fundament i perrongnivå.
- Till överhängsbryggan som
ofta står på perrong finns även
ett 1,5 mm fundament.
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Svagheter i konstruktionen
o
Bryggan skall kunna monteras på olika höjder på stolparna och stolparna skall kunna stå vinklade 90 mot varandra.
- Det gör att det inte går att göra en fast monteringspunkt och infästningen blir då inte så exakt som man skulle önska.
Stolparna blir alltså lite svåra att fixera mot de lite flexibla ”klämtappar” som finns i monteringsöppningarna.
Var försiktig och prova inte för många gånger innan infästning då tapparna kan gå av vid för många vridningar.
Detaljeringen med bangårdslyktor ger en bra effekt.
Men tyvärr är dessa fina, uppstickande detaljer väldigt känsliga för beröring oavsett hur man fäster dessa.
Infästning med lim ger inte bra styrka, lödning på rostfritt är svårt.

Ungefärliga cc-mått för olika brygglängder
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2) Stolpar och stolpfundament

Stolparna byggs samma av två delar som viks till fyra lager enligt ”kuvertprincipen”.

•
•
•
•

Börja med att vika ihop och limma den inre stolpdelen (1)
Stryk tunt med CA-lim på samtliga ytor, var noga med att passa samman delarna kant i kant.
Kläm ihop med plattång eller sätt stolpen i press med små limklämmor en stund.
Vik yttre stolpdelen och trä igenom stolpfoten så långt det går
Var lika noga med passningen och att sätta delarna i kläm den här gången.
Fila bort eventuellt överskott av lim när det torkat.

Prova så att stolpens fästtapp går ner i fäströret (14) innan röret stoppas ner i backen
Om inte:
•
Fila med en fin brotsch runt rörets öppning ifall det blivit kvar lite ”skägg” vid kapningen
•
Fila lite längs fästtappens sidor med en fin fil, någon knapp tiondels mm i taget.
•
Stolpen skall kunna stickas in hela vägen till stolpfoten, men det bör ändå kärva lite så att stolpen sitter stadigt.

Stolpfundament

Det finns tre olika höjder på stolpfundamenten att välja på
beroende på om stolpen skall stå på perrong eller på
marknivå.
1,5 mm fundamentet finns bara till överhängsbryggan.

•
•
•

•

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
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3) Fackverksram – Bryggöverdel
Bryggans överdel – fackverksramen sätts samman av två delar. (5+5)
Om du beställt en byggsats med förmonterad fackverksram kan du hoppa över detta kapitel och fortsätta
med avsnitt 4), ryttarna.
Ramen består av en övre ramstege och två rader med ”ben” som skall vikas ned på båda sidor.
I ytteränden på stegarna finns en fästanordning för stolparna och i mitten en skarvkoppling där skarvning görs mot den
andra ramdelen. I nederkant på benen finns flikar med små hål. De flikarna skall senare vikas och genom samtliga hål skall
en stabiliserande pianotråd dras längs den sammansatta bryggans nedre kant.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

De små hålen på benen, c:a 0,4 mm i
diameter, blir inte alltid helt genometsade.
Man kan öppna hålen genom att fila och dra
försiktigt med en fin brotsch (0,3-0,4mm)
Prova att pianotråden går igenom.
Klipp loss ramarna från etsarken.
Klipp bort det gulmarkerade tunt etsade
benet på ramstegen.

Inför vikningen, se till att de etsade vikanvisningarna läggs uppåt, så att dessa kommer på bryggans insida
Lättast är att vika om man använder ett bockningsverktyg, typ ”Hold and fold” och en stållinjal som mothåll.
Bryggan blir rätt smal och det kan vara lite knepigt att komma åt med en plattång för att göra vikningen.
Var noga under vikningen så att allt blir rakt. Hela den längsgående kanten skall vikas nedåt,
endast ramens zick-zack-mönstr skall vara på ovansidan
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•
•

Vik nu in samtliga småflikar på benen mot bryggans mitt
Var som vanligt noga med mothållet som här med en plattång.
Vik fliken med något verktyg med en hård platt yta,
t.ex bladet på en fin fil, platt skruvmejsel eller ett knivblad.

Sammanfoga brygghalvorna

•
•
•
•
•
•
•

Skarvkopplingarna på ramens översida är gjorda för att träs samman om lott så att de utstickande delarna
överlappar över den försänkta delen på motstående stege
Det finns även försänkningar i de längsgående ”balkarna” i skarven som skall passas i varandra
för att ge bästa passning.
Snedstagen utan stödben och fästvinkel, skall fästas på utsidan av benen med stödstag för att inte vara
i vägen för pianotråden som skall dras genom ”fötterna”
När alla delar passar kommer ramarna att ligga relativt rakt av sig själva.
Droppa CA-lim så att det suger in skarvarna och hjälp till att hålla delarna raka en stund tills det torkar
Lägg på ytterligare någon droppe lim i skarvkopplingen och fäst snedstagen om de inte redan har fått fäste.
Låt ramen vila innan nästa moment.

Dra den undre vajern

Den styva pianotråden bildar ramens undre wajer samtidigt som den både stabiliserar ramen och håller den rak.
• Klipp av pianotråden så att längden passar mellan den sammansatta ramens yttre ”fötter”
• Använd en kraftigare sidavbitare, pianotråd är väldigt hård och sliter på käftarna.
• Lägg ramen upp och ner och trä igenom trådarna hela vägen genom samtliga ”fötter”
• Droppa på en liten droppe CA-lim på varje fot och låt limmet torka.
• Förhoppningsvis har den sammansatta bryggramen nu blivit både rak och relativt stabil.
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4) Ryttare med utliggare
Om byggsatsen levererats med sammansatt ram är det här du fortsätter för att på egen hand sätta samman övriga delar.

•
•
•

Börja med att med ramen över spårområdet prova ut var ryttarna med utliggarna skall fästas på respektive bryggram
så att de passar till spårens läge vid varje bryggposition.
Utliggarnas yttre spetsar skall vara vid mitten av varje spår (där kontaktledningen normalt är dragen)
Då bryggorna inte är tänkta att användas med kontaktledning spelar inte placeringen någon roll på modellen,
men det ser bättre ut om de hamnar någorlunda rätt.

Hel ryttare – Fästs i positioner vid ramens stödben

OBS – när du klipperloss detaljen spar hela fästnabben på ryttarens övre del, se grön markering ovan!
( det underlättar montering av den övre utliggaren lite senare)
•
Vik samman delarna och sprid lite CA-lim över ytorna och kläm ihop.
•
När limmet torkat kan man behöva slipa av eventuellt överskott längs kanterna
Ryttaren passar väldigt exakt över ramen så benen bör vara släta på insidan ☺
•
Trä försiktigt på ryttaren och positionera den vid valt bryggben
•
Stryk lite CA-lim längs kanterna så att det suger in mellan delarna

Delad ryttare

•
•
•
•

Spar på samma sätt den övre fästtappen på den delade ryttaren
Den delade ryttaren används om ryttaren skall monteras mellan bryggbenen
och den behöver inte limmas i dubbla skikt.
Den övre ryttaren fästs stående mot stegens längsgående ram.
Det kan vara lite kinkigt att få den att stå rak om limmet inte härdar direkt.
Den undre ryttaren krokas helt enkelt i de båda vajrarna och limmas där den hänger.
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Utliggare

Utliggarna används vid förebilden för att fästa kontakledningarna där den är dragen mellan stolpar och bryggor.
Den undre enkla utliggaren (9) är till för kontaktledningen och den övre utliggaren (10) med stödsträva används för
bärlinan. Till den här modellen är det normalt inte tänkt att använda kontaktledning.
Detaljerna är rätt små och lite pilliga att montera. Arbetet underlättas om man hänger upp ramen som på bild 1)
För oss klenögda kan en pannlupp hjälpa till när detaljerna skall passas in.

•
•
•
•
•
•
•

•

Man börjar med att försiktigt passa in och trä på den undre utliggarens fästögla över fästtappen på ryttarens
nedre del
Skjut sedan in den så långt som möjligt över fästtappen mot ”isolatorn” och låta den hänga nedåt.
Därefter droppar man på en liten droppe CA-lim och låter utliggaren vila tills limmet härdat.
Ibland tar det lite tid, trots att det kallas för snabblim, beror bl.a på graden av omgivande fuktighet.
Mot en lätt fuktad detalj härdar limmet snabbare.
Gör på samma sätt för samtliga nedre utliggare som skall peka åt samma håll.
Sedan vrider man ramen så att man blir för hand att montera de övre utliggarna som pekar åt samma håll.
De skall vikas som på bilden med 9 mm avstånd mellan fästöglorna
Då går det att trä på öglorna över de båda fästtapparna utan att det drar snett eller lossnar vid övre öglan.
När limmet härdat droppar man på en extra droppe från undersidan för att förstärka infästningen
och samtidigt hålla övre delarna av fästtapparna relativt fria från lim så att utliggaren på andra sidan
får plats på fästtappen i nästa moment..
Häng sedan ramen med andra änden upp och montera utliggarna på andra sidan på de ryttare
som skall ha utliggare som pekar åt det andra hållet.
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5) Sammansättning av ram och stolpar
Innan bryggan detaljeras och målas skall stolparna och bryggöverdelen sättas samman

Kontrollera en extra gång på vilken höjd på stolparna som bryggan skall fästas för att komma i våg.
Det är extra viktigt om den ena av stolparna står på en perrong
Stolparna monteras antingen med båda stolparna på samma ledd som på vänstra bilden, eller ibland med den andra
o
stolpen vriden i 90 som på bilden till höger.
Montering och inpassning:
•
Stolparna träs in genom fästpunkten underifrån så att de små mothållen vrider sig och ligger an mot stolpen
Det blir tyvärr inte alltid helt symmetriskt.
•
Prova inte allt för många gånger innan montering, mothållen kan brytas av om de viks för många gånger.
•
Fäll ner ramens fyra fästklammor mot stolpen.
(Förebildens bryggor har bara två fästklammor i vardera änden, men fyra bättrar på infästningen)
•
Om man har tur passar höjden så att man kan vinkla in någon av klammornas fästtappar i de längsgående
öppningarna i stolparna och på det viset få ramen bättre fixerad mot stolparna.
• Om stolparna monteras med 6mm fundament med basen i marknivå (=sliprarnas undersida) skall fästtappen
passa att sticka in i nederkant på stolpens andra öppning.
Infästning och fixering:
Här borde det bästa vara att löda, men jag vet inte hur det fungerar med det rostfria stål bryggorna är gjorda av.
Jag har använt CA-lim med hyggligt resultat och bryggorna verkar hålla ihop rätt bra.
•
•
•

•
•

Montera och positionera bryggorna enligt ovan.
Lägg bryggorna på en typ av underlag där inte CA-limmet biter så bra.
Jag har använt brun ugnsduk som normalt används som underlägg vid bakning
Droppa på rätt rikligt med CA-lim i fästet och vid klammorna.
Det är egentligen mot CA-limmets principer där man normalt bara lägger på en ytterst liten droppe.
En del lim kommer att rinna av och det är därför viktigt med ugnsduken eller något annat underlag med fet yta.
o
Se till att stolparna ligger kvar i 90 vinklar mot ramen och låt dom härda under några timmar
Vänd på bryggorna och droppa lim från andra sidan och låt ligga ytterligare några timmar

Här ligger bryggan på ugnsduken och limmet droppas i
stolpfästena direkt ur flaskan.
Den feta ”non-stick”-ytan gör att limmet inte biter i
underlaget vilket annars brukar trassla till det vid
limning med CA-lim. (Allt annat än det man tänkt
limma brukar fastna, inklusive fingertopparna ☺ )
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6) Detaljering
Bangårdslyktor
I byggsatsen ingår några små nätta bangårdslyktor som sätts ihop enligt nedan.
De kan fästas mot ramverkets överdel eller i stolptopp.
OBS! – De uppstickande lyktorna kan lätt skadas vid hantering av bryggorna.
och trots att de är limmade kan de relativt lätt lossna vid oavsiktlig beröring.

Bangårdslykta till överhängsbrygga
Till överhängsbryggan finns det även med en bangårdslykta på längre arm som kan monteras i bryggänden.
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Stödben
Många bryggor på en bangård har stödben för att stabilisera installationen. Det följer med stödben till
standardbryggorna, men inte till överhängshalvan

•
•

•

Stödbenet viks, vinklas och fästs enligt bilderna.
Ett fundament kan skäras till ur en styrenstav och fästas i underlaget.
Staven på bilden är en 5 mm lång 2,5*2,5 mm styrenstav
Fotänden på stödbenet viks till och kapas så att det passar över det nya fundamentet

7) Målning
Förberedelser

•
•
•

Tvätta ytorna försiktigt med diskmedel och varmt vatten, T-röd eller liknande
för att få bort eventuellt fett på ytorna.
Gör i ordning ett flyttbart underlag där bryggan kan ställas upp och vridas under målning
En bit markisoleringsskiva där stolparna sticks ner i underlaget är enklast och fungerar bra.
Eller en skiva där fler bryggor kan placeras i förborrade hål

Målning
Allmänt

Målning och lackering görs med fördel med airbrush eller sprayfärger.
Använd pensel för smådetaljer som isolatorer och lamphus i avvikande färg

Grundmålning

Bör göras med någon form av primer för metallytor.
Finns t.ex. i sprayburk hos Clas Ohlsson, Biltema, bilfirmor m.fl.
Använd en grå grundfärg och måla alla detaljer med denna.
Bryggorna är vanligtvis målade i grått eller i en grågrön/olivgrön färg
de kan senare vädras med rostiga ytor om de står på en mindre väl underhållen bangård.
Fundamenten målas i en matt grå betongliknande färg. (Grått med en svag gulaktig anstrykning)
Målas mörkt brunröda, gärna som en tjockare färgklutt för att få lite volym på isolatorerna
Målas i samma färg som stolpar och bryggor.
Lyktkupan på undersidan målas genom att lägga på någon droppe vit färg.vit.

Bryggöverdelar och
stolpar
Fundament
Isolatorer
Bangårdslyktor
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8) Slutmontering i underlag
Efter att ha gjort kontrollmätning av cc-avståndet mellan stolparna och dubbelcheckat att stolpfästet löper
fritt i rören kan fäströren sänkas ner i underlaget. Därefter kan bryggorna placeras ut.
Antingen permanent, men tack vare rören kan de även göras löstagbara om man vill montera ner bryggorna
vid underhåll eller transport av sektioner.

Några varianter på monteringen beroende om de skall stå på perrong eller i marknivå.
- Borra lodräta hål med en 2,5 mm borr vid utmätta positioner
- Trä på och limma fundamentet på stolpen.
- Stryk lim på utsidan av fäströret och sänk ner det så att lämplig längd sticker upp över marken
- Låt limmet torka så att fäströret sitter fast.
- Sänk ned hela bryggan med en stolpe i varje fäströr.
Korrigera eventuell skevhet genom att trycka/vrida lite försiktigt i bryggan/stolparna.
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Bilder på bryggor

En tvåsektioners brygga vid Köpings hamn 2016

En fyrsektioners brygga vid Köpings hamn 2016
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En femsektioners brygga vid Fagersta C 2016

En femsektioners brygga vid Fagersta C 016

En niosektioners överhängsbrygga vid Fagersta C 2006
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Detalj på överhängsbryggan

Stödben

