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Detaljeringssats till linjestolpar
För vissa funktioner i järnvägens elkraftssystem placeras en del utrustning i toppen på linjestolpar och andra
stolpar längs linjen. Den här satsen innehåller några detaljer för utsmyckning av stolparna.
Frånskiljare
Används för att kunna göra olika sektioner spänningslösa t.ex vid bangårdar och lastområden.
Vid infarterna till ett mindre bangårdsområde längs linjen sitter ofta en frånskiljare i en stolpe i ena änden där
bangården och eller linjen kan kopplas bort från spänning.
Vid större bangårdar finns ofta ”en hel skog” av stolpar med frånskiljare som hanterar funktionen för hela
bangården både för linjer/bangård och hjälpkraften till signaler, och tågvärmeanläggningar.
Frånskiljarna finns i några olika modeller beroende på installationstidpunkt. Denna sats innehåller två typer
av frånskiljare som kan monteras enkel eller dubbel i toppen på en linjestolpe utan krona.
Frånskiljarna kan monteras på ordinarie linjestolpar eller på de extra stolpar som medföljer i satsen
Transformatorer för hjälpkraft
För att driva de olika anläggningarna som signaler, växlar, vägskyddsanläggningar etc längs linjen används
den s.k hjälpkraften som går i egen ledning, oftast i toppen på masterna.
Topptransformatorerna placeras längs linjen i närheten av signaler och vägskyddsanläggningar.
Via en säkring i toppen av masten matas kraften till en s.k topptransformator som i sin tur matar kraften
vidare till ett apparatskåp eller teknikhus i närheten av utrustningen som skall drivas.
I satsen ingår även följande detaljer:
• Två extra linjesstolpar utan utliggare samt ett stödben
• Spännhjul med tyngd
• Beröringsskydd av två storlekar

Byggsatsens innehåll
Etsplåten

01 Inre stolpben med stolpfäste

2 st

02 Yttre stolpben

2 st

03 Fundament, höjd 3 mm

2 st Används ej – Har ersatts av nr 18

05 Stödben

1 st

06 Beröringsskydd, större

1 st

07 Beröringsskydd, mindre

1 st

08 Matarledning till frånskiljare

4 st

09 Frånskiljare, variant 1

4 st

10 Stolphylla till frånskiljare

4 st

11 Säkring och anslutning för transformator

4 st

12 Liten stolphylla till transformator

4 st

13 Avspänningshjul för linjestolpe

1 st

14 Tyngd till avspänningshjul

1 st

15 Frånskiljare, variant 2

3 st

Övriga delar

16a Topptransformator nyare modell

4 st eller

16b Topptransformator äldre modell

4 st

17 Fundament

2 st för infästning av stolpar i underlaget

18 Mässingsrör 2,3 mm diameter

2 st för infästning av stolpar i underlaget

Om etsdetaljerna
•
•
•
•

Etsdelarna klipps eller skärs loss från plåten med en sidavbitare eller en brytbladskniv.
OBS använd inte din finaste sidavbitare till detta då plåten som är av rostfritt stål är väldigt
hård och kan ge elaka märken på tångens skärytor.
Klipp av fästnabbarna så långt bort från detaljen som möjligt så att nästan hela nabben blir kvar på
detaljen. Detta förhindrar att detaljen dras skev när man klipper.
När hela detaljen är lös klipper man bort fästnabben så nära detaljen som möjligt. Därefter putsas
resterna bort med en fin nålfil.

Vikning av etsdetaljer:
För att forma de etsade delarna skall de vikas på lite olika sätt. Tekniken påminner lite om att bygga
klippark i papper. Delarna viks/vinklas enligt instruktionen, ibland i vinkel 20-90 grader, ibland viks
delarna samman i två eller flera lager.
Där delarna skall vikas finns en vikanvisning i form av ett smalt etsat streck på ena sidan plåten.
Vid vikningar när andra linjer eller där kringliggande gods är minimalt kan linjen vara perforerad för
att säkerställa att vikningen hamnar i ”rätt streck”.
• Vid normal vikning, upp till 90 grader sitter vikanvisningen på den sida mot vilken vikningen
skall göras. Man viker alltså ihop anvisningen så att den inte syns vid 90 graders-vikning.
• Om delen skall vikas samman till flera lager finns istället vikanvisningen på utsidan, så att
den syns efter vikning. En sådan anvisning är bredare än den förra. (dubbla plåttjockleken)

Bygge
Stolpe med stödben
Klipp/skär loss de inre och yttre stolpdelarna, (1) och (2) från etsplåten.
Fila bort rester av fästtapparna.

•
•
•
•

Vik till den inre stolpen (1) , den med fästtapp vid stolpfoten
Stryk tunt med CA-lim på insidan av den ena stolphalvan
Var noga med att passa samman delarna kant i kant
Kläm ihop med plattång eller sätt delarna i press med små limklämmor en stund

•
•
•
•
•
•
•

Vik till den yttre stolpdelen (2)
Stryk tunt med CA-lim på båda insidorna
Trä igenom den inre delens stolpfot så långt det går
Passa samman delarna lika noga,kant i kant
Stryk gärna lite CA-lim längs stolpens lamellsida så att limmet suger in mellan delarna.
Kläm ihop och sätt delarna i press med små limklämmor
Fila bort eventuellt överskott av lim när det torkat, framförallt på stolpfoten

•
•
•

Prova så att fästtappen på stolpfoten går ner i fäströret innan röret stoppas ner i backen
Om det inte passar:
Fila med en fins brotsch inuti 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

Infästning i underlaget

•
•
•

Märk ut var stolparna skall placeras
Borra lodräta hål i underlaget med en 2,5-3mm mm borr vid utmätta positioner
Stryk lim ( segt lim typ Karlsons Klister / Plastic Padding Extreme Repair)
på utsidan av fäströret och sänk ned det så att lämplig längd sticker upp över marken.

•

Det är bara bra om det kommer lite överskott av lim på marken och runt basen på stolpen
Då kommer fundamentet att fästa i limmet, se bara till att inget lim hamnar i rörets öppningar
Stoppa stolpen tillfälligt in i fundamentet (17) och stoppa stolpfästet ner i röret
så att fundamentet stannar mot underlaget eller rörets överkant.
Justera om möjligt vid behov röret med hjälp av stolpen så att den står så lodrätt som möjligt*
Låt limmet torka så att fäströret och fundamentet sitter fast
Ta ur stolpen, den behöver inte limmas fast.
Det kan vara praktiskt att kunna ta bort stolparna vid underhåll eller vid transporter an banan.
Vid behov limma lite extra mellan mark och fundament.

•
•
•
•
•

Stödben med eller utan spännhjul och tyngd
Stödbenet kan användas både som extra stöd till stolparna i satsen om de har tyngre tillbehör i toppen eller
där en spännanordning skall monteras på en vanlig linjestolpe.
Montering av stödben och spännanordning
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Stödbenet har två fäststag, ej tre som bilden
visar.
Vik samman och limma fast stödbenets (5)
fäststag och övre fäste mot stolpen

•

Vid montering på anläggningen viks sen
nedre delen på stödbenet till lagom längd
Det kan placeras på ett extra fundament som
man kan tillverka av t.ex styrenstrips.

•

Om spännanordning och stödben skall
monteras i en linjestolpe är det viktigt att
markerad öppning i stolpen är fri från lim
eftersom spännhjulets ena ände skall fästas i
denna öppning

Om stolpen är målad rensa hålen i stödbenens fäste med en tunn borr eller brotsch 0,,3 – 0,4 mm
Passa in spännhjulssatsen så att fästet vid hjulet passar i stolpens öppning och den lösa nedre
tråden passar i det övre hålet i det övre fästhålet på stödbenets övre fäste.
Limma
Vik ihop och limma samman vikten (7)
Vikten fästs lättast genom att limma den mot ena sidans stödben.
Man kan även vika till och fästa en 0,3 mm metalltråd i hålet i viktens ena ände och sticka upp och
limma på insidan av stödbenets övre fäste för att ge ett bättre intryck.

Frånskiljare, variant 1
Det finns delar till 4 stycken frånskiljare med matarledning i varje sats.
De monteras i toppen på en ordinarie kontaktledningsbärande linjestolpe med utliggare längs linjen
eller på den extra stolpe med stödben som medföljer satsen.

•
•
•
•
•
•

Klipp/skär loss delarna från etsarket och fila bort resterna av fästtapparna
Vik till frånskiljaren (9) så att isolatorerna står rakt upp och vik därefter kontaktskenorna så att de
sammanbinder de två isolatorraderna.
Vik till monteringsyllan (10)
Montera hyllan i toppen på masten och fäst därefter frånskiljaren ovanpå hyllan
Böj till matarlednigen så att fästplattan passar på hyllans fästplatta och ledningen kan dras ner efter
stolpsidan
Om stödben används och frånskiljaren sitter på samma sida dras ledningen innanför det övre
stolpfästet

Frånskiljarkronan kan byggas med en eller dubbla
frånskiljare i toppen på masten

Frånskiljare, variant 2
Det finns delar till 3 stycken frånskiljare av denna typ
De monteras i toppen på en ordinarie kontaktledningsbärande linjestolpe med utliggare längs linjen
eller på den extra stolpe med stödben som medföljer satsen.
Den är lite knepigare att vika till så försök att följa instruktionen noga

Detaljering utöver satsens innehåll:
•

Placera en eller två kopplings- manövreringslådor långt ner på
masten.
Lådorna kan tillverkas av en styrenremsa 1,5-2*2mm med en
längd c:a 5-6 mm, det är inte så noga med måtten då lådornas
storlek varierar.

-------------------------------------------------------------------------------

Frånskiljare för hjälpkraft
(Krylbo)

Frånskiljare för linje och bangård på
kontaktledningsbryggan (Morshyttan)

En ”skog” av frånskiljarstolpar
(Fagersta C vid Västanfors)

Topptransformator för hjälpkraft
I byggsatsen ingår delar till 4 stycken satser. Varje sats innehåller
• 1 st etsad säkring för anslutning från hjälpkraftledning
• 1 st etsad enkel hylla
• 1 st 3D-utskriven transformator äldre eller nyare modell.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vik samman säkringsdelen (11) enligt första bilden med fästbenen bakåt och isolatorerna framåt
Den två nedre isolatorerna skall peka snett nedåt.
Vik stolphyllan (12) i en 90 graders vinkel
Montera ksäkringsdelen genom att trä fästbenen över stolpen vid kronans gren
Passa in och limma fast hyllan så att transformatorn går in under säkringsdelen
Vänta med att montera transformatorerna (16a/16b) tills de är målade
Vid behov kan transformatorerna behöva slipas lätt om det finns ”skägg” eller ojämnheter kvar från
utskriftsprocessen.
Var försiktig vid hantering av transformatorerna då isolatorerna är små och sköra.

Detaljering utöver satsens innehåll:
•

Placera en kopplingslåda långt ner på masten dit
matarledningen ansluts. Lådan kan tillverkas av en
styrenremsa 1,5-2*2mm med en längd c:a 5-6 mm, det är
inte så noga med måtten då lådornas storlek varierar.

•

Bygg gärna ett apparatskåp eller mindre teknikhus mellan
masten och den utrustning som skall drivas av
hjälpkraften, se bilden nedan

Beröringsskydd
I satsen ingår två olika stora beröringsskydd (8) och (9)
vanligen kallade för Flugsmällor.
De kan t.ex fästas mellan de båda utliggarna mot
stolpens framsida som på bilden.

I fullskala finns dessa i olika storlekar och med olika antal skärmar.
Här är ett par exempel från linjen mellan Fagersta och Storvik.

Målning
Förberedelser
•
•
•
•
•

Gör rent ytorna på de etsade delarna från limrester med t.ex stålull eller en glasfiberborste
Slipa lätt de 3D-utskrivna transformatorerna om gjutskägg eller öjämnheter finns kvar från
utskriftsprocessen.
OBS var försiktig vid hantering – de små isolatorerna är mycket sköra.
Tvätta ytorna med diskmedel och varmt vatten, T-röd eller liknande för att få bort fettrester från
etsningen.
Gör i ordning ett flyttbart underlag där flera stolpar kan ställas upp under målning så att man kan
komma åt stolparna från samtlga sidor genom att vrida runt underlaget
En bit markisoleringsskiva där stolparna sticks ner i underlaget är enklast kan fungera bra.
Eller någon annan typ av skiva med förborrade hål som alternativ.

Allmänt
Grundmålning av
etsade delar
Grundmålning av
3D-utskrivna trafos
och fundament.
Stolpar
Isolatorer
Fundament.
Transformatorer
Beröringsskydd

Målning görs med fördel med airbrush eller sprayfärger.
Penselmålning går också bra.
Smådetaljer som isolatorer målas med pensel.
De etsade delarna bör grundas med någon form av primer för metallytor.
Finns t.ex på sprayburk hos Clas Ohlson, Biltema och andr firmor med biltillbehör
Använd en grå grundfärg och måla alla detaljer med denna.
Skall grundas med vattenburen grundfärg. Lösningsmedelbaserad färg kan påverka
materialet negativt och färgen kanske aldrig torkar.
Stolparna färg är vanligtvis grå eller har en grågrön/olivgrön färg
De gröna stolparna kan senare vädras med rostiga ytor om de står på en äldre linje.
Isolatorer målas mörkt brunröda, gärna i ett par lager så att en tjockare färgklutt
bildas som ger lite volym åt isolatorn.
Fundamenten målas i en matt grå betongliknande färg.
Den äldre varianten målas i samma färg som den stolpe den sitter på, grå eller grön
Den modernare varianten målas ljust grå.
Isolatorerna målas mörkt bruna
Beröringsskydden målas ljust grå eller i metallfärg

Förslag på verktyg och hjälpmedel
•
•
•
•
Lim:
•
•
•

Fin sidavbitare
gärna en ”Phot etch cutter”
Smal plattång med släta käftar
Pincett
Synålar / Tandpetare för limning o

•
•

Fina nålfilar
Små klämmor/klädnypor

•

Glasfiberborste
Används för att putsa och ta bort limrester

Flytande cyanoakrylat, snabbt
typ Loctite Super attack
Flytande cyanoakrylat, långsammare
typ Zap-a-gap, grön
Segt lim
typ Plastic Padding Extreme Repair

Verktyg som underlättar arbetet
•
•
•
•

Brotschsats 0,3-1,2mm
Miniborrmaskin med kap/slipskiva
Glasfiberborste
Färgspruta

OBS Lämnar ett vasst damm av
glasfiberrester så andningsskydd
rekommenderas

Limning/lödning
För att sammanfoga delarna används i första hand limning med flytande snabblim (Cyanoakrylat)
Då materialet är rostfritt stål krävs mer avancerad utrustning för att löda jämfört med mässing/nysilver.
Vid limning med snabblim, är det lämpligt att droppa upp några droppar på sidan om och sedan doppa
spetsen av en knappnål/tandpetare och föra över någon droppe i taget.

