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Måling af hjulsætmodstand
på skinnekørende arbejdskøretøjer

Krav til måling og registrering

•

Alle arbejdskøreløjer skal kontrolleres for hjulsætmodstand hvert andet år, samt efter skift
af hjul, hjulringe eller hjulsæt.
Kontrollen dokumenteres på kontrolskema, der danner basis for udstedelse af en attest, der
har gyldighed i 2 år på DSB og privatbaner med sporisoleringer.

•

I det enkelte køretøj opsættes efter målingen vedlagte attest, og målingen noteres på
vedlagte skema.

Attesten indsættes i plastlomme A5, som tilklæbes og anbringes i en attestholder med rude
i kabinen. På køretøj uden kabine fastskrues attestholderen synligt på vognrammens side.
Forudsætning for tildeling/gyldighed af attest er, at hjultrykket er højere end 1,0 ton, og at
hjul er fast monteret på akslen. Hjul må således ikke være. mon~ret på akslen med
rulningslejer eller glidelejer.
Af hensyn til intem kontrol ved såvel den enkelte privatbane som DSB skal enhver uds tedelse
af attest for disse køretøjer optages i en liste med køretøjets ejerforhold (banens navn),
køretøjets. betegnelse og entydigt identifikationsnummer på attesten. Attestens sidste
gyldighedsdato skal altid være en 1. oktober det pågældende år.

•

Ved hver privatbane skal der være en medarbejder, der varetager måling af
hjulsætmodstanden, og som er ansvarlig herfor samt for udstedelse og kontrol af ovenstående
attest. Vedkommende skal have gennemgået og bestået kursus heri ved DSB.

•

En liste over samtlige arbejdskøretøjer ved hver privatbane indsendes til Tilsynet med
Privatbanerne ca. Ol. november hvert år. Tilsynet udarbejder på basis heraf en samlet
oversig~ over de relevante køretøjer til DSB.

•

Ved nye eller udskiftede hjulsæt skal modstanden være mindre end 0,01 ohm, medens
modstanden ved idriftværerde materiel skal være mindre en 0,1 ohm. Hvis modstanden
overskrider nævnte grænser, skal hjulene ombandageres og eftermåles. Ved hjul med konus
aftrækkes hjul og urenheder fjernes , hvorefter hjul fastspændes på akselkonus. Ved hjul med
prespasning eller krympepasning demonteres og monteres efter fabrikanternes forskrifter.
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Måling af hjulsætmodstand
på driftsmateriel

Krav til måling og registrering

•

Privatbanernes driftsmateriel skal kontrolleres for hjulsætmodstand i forbindelse med
hjulafdrejning, skift af hjul eller hjulringe.

•

Ved nye eller udskiftede fijulsæt skal modstanden være mindre end" 0,01 ohm, medens
modstanden ved afdrejede hjulsæt skal være mindre en 0,1 ohm. Hvis modstanden
overskrider nævnte grænser, skal hjulene ombandageres og eftermåles. Ved hjul med konus
aftrækkes hjul og urenheder fjernes, hvorefter hjul fastspændes på akselkonus. Ved hjul med
prespasning eller krympepasning demonteres og monteres efter fabrikanternes forskrifter.

• Målingen udføres efter vedlagte vejledning af det firma, som foretager hjulafdrejningen
eller ombandageringen, eller som leverer de nye hjulsæt. Firmaet udfylder vedlagte attest,
som opbevares i banens arkiv.
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Vej ledning i måling
af

hjulsætmodstand

Måleudstyret består af:

•

en målebro, Pontavi Thompson Th2, med måleområde 200 mikro ohm til 2, I ohm,
indrettet til kompensationsmåling (længden af ledningerne har ingen indflydelse på
målingen).

•

to ens sæt roterende målespidser med hver 2 ledninger med bananstik, som passer til
målebroen.

Udstyret benyttes på følgende måde:

•

Hjulsættene skal stå på isoleringsstykker (halve isoleringsmellemlæg til isoleringslasker i
isolerede skinnestød).

Apparatet betjenes på følgende måde:

•

Apparatet placeres vandret. Eventuel justering af nulpunkter foretages på 1-.orrekturskrue
under måleskalaerne, når det er nødvendigt. Apparatet er udstyret med 2 Ni Cd·batterier , 1,om
skal oplades med mellemrum (batterier selvaflader og skal opbevares i opladet stand i"ur at
undgå ødelæggelse).

•

Ledningerne placyres som vist på billede 1.

•
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målespi ds

Bi.llede 1
li Målespids erne trykkes ind på hjulbanda gerne. Gentages nogle gange, sa spid~c , nc tr~1.:ngc:r
gennem snavs, maling eller rust til det blanke metal .

•

Målespids erne holdes fast indtrykke t samtidig (af to hjælpere).

•

Apparatet tilsluttes kun 220 V 50 Hz med den indlagte adapterled ning, når u /:icl!! i ng L'r
utilstrækk elig . Opladning af batteriern e i 7 time r (maksima lt 1 døgn) skal foretagL:;; ,.::i. ! ganf!
månedligt grundet batteriern es selvafladn ing.

•

S2 knappen trykkes ned. Kan man ikke ved indstilling på RI l br:nge udslaget p:\ ska iae n
G til nul , er måleområ det for lille ved udslag til højre og for stort ved udslag til \cn~l ~c \'c'cl
at dreje på S 1, skiftes til nyt måleområ de . Sådan fortsættes , til man har tun lk I cit-: r,.: rtc
måleområ de , hvor udslaget på skalaen G kan bringes til nul.

Når det rette måleområ de er fundet, finjusteres udslaget på skala G til nul ved t:rc-.111irg pJ
R 11, hvorefter knap S2 slippes. Modstand en kan nu læses på skalaen lige o ver !~ ! 1.

,,

Juli 1992

Tilsynet med Privatbanerne

Attest

tilhørende banen ,
Unde rtegn ede erklæ rer herved, at hjulsæt med nr.
ohm målt efter den i "Vejledning i
, har en hjulsætmodstand på
Priva tbane rne, juli l 'N:2, anfør te
måling af hjulsætmodstand", udarbejdet af Tilsynet med
metode.
Målin gen er foretaget i forbindelse
hjulsættet/ombandagering af hjulsættet.

Målt af:

Dato og underskrift:

med

nylevering

af

hjulsættet/af drej ning

af
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Elektrisk modstand i hjulsæt på arbejdskøretøjer
Måleresultater i ohm

Banens
navn

Arbtj dskøretøj ets
type/nr.

')

Målt
dato

Forreste
hjulsæt

Bageste
hjul sæt

Gyldig til
dato/Kontro lJantens navn

Bemærk
mnger

•

Tilsynet
med
Privatbanerne

6. maj 1993

J.nr. 3.406

-------- -Hads-~ing Herreders Jernba~1
-···----

1 1 MAJ 1993
--------Nr.
!/'J. c;..-,--I .--A-, -,-~+.l_--lndg.

IV

Oir

Samtlige privatbaner
samt Fælleskontoret.

Ktc

Fm

,

Kontrol af hjulsætmodstand på driftsmateriel og arbejdskøretøjer.

./,

I fortsættelse af tilsynets brev af 8. august 1991, ref.FS/U4, og drøftelse Jl:1 direktørsam rådsmødet den 17. februar 1993, sendes vedlagt krav til måling og registrering af
hjulsætmodstand for hhv. driftsmateriel og arbejdskøretøjer samt vejledning til måling af
hjulsætmodstanden.

·1.

Af ovennævnte brev (kopi vedlagt) fremgår, hvilket udstyr, der skal anvendes, samt
priser mv. herpå.
Med henblik på uddannelse ved DSB af en ansvarlig medarbejder ved hver privatbane til
primært måling af hjulsætmodstanden på arbejdskøretøjer bedes navnet på denne
meddelt tilsynet inden udgangen af april måned i år, hvorefter tilsynet vil arrangere et
endagskursus herfra snaret muligt.
Hvad angår arbejdskøretøjer samt disses fremførelse henvises i øvrigt til afsnittene
herom i DSB-ordresserie O og DSB-SR.

Med venlig hilsen

{P /4, dc ~
Ole Søndergaard

Tilsynet med Privatbanerne,

Grønninge n 15,

1270 Københav n K.

Tlf. 33 1-l 70 80.

