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Mättekniska projekt inom/nära
ePilot119

• Dålig gång (Hjulprofilmätaren som trendverktyg)
Analys av mätkvalitet från Sunderbyn och om data kan
användas för konicitetstrendning på hjul.

• Kontinuerlig tillståndskontroll (Track logger)
Datalogger som spänns fast i valfritt fordon och därifrån mäter
slag och stötar i spåret med tillhörande GPS-position.

• Mätsystem för kontaktledningens läge (pausat)
Mätsystem som från strömavtagare, i valfritt lok m, mäter
kontaktledningens relativa sidläge.

• Kamerabaserad övervakning av spårväxlar (OH-kamera)
Kamera som sätts fast i kontaktledningssystemet över spår
och som skickar bilder över Internet.

• Kamerabaserad avsyning av LKAB malmvagnar efter
lossning
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Automatisk vagnavsyning
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Översikt av mättekniker



Dålig gång
• Projektet leds av SJ
• Samlat data för SJ-tåg från hjulprofilmätaren i Sunderbyn
• Kopplat tåg i Sunderbyn med RFID från Sävast
• Mätt rälprofil i Sunderbyn mha Miniprof
• Spårat upp vissa fordon på Bangården i Luleå och mätt

hjulprofil
• Jämfört manuell mätning med den automatiska
• Skapat trendkurvor på förslitning baserat på Sunderbydata
• Byggt simuleringsprogram för ekvivalent konicitet enligt UIC

519
• Beräknat konicitet för några exempelaxlar mha av

programmet
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Exempel på mätdata
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Hjulmått kontra servicebesök

2013-12-25 MON 2014-05-15  MON 2014-05-23  MON
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Målet ….
• Här visas beräkning av ekvivalent konicitet baserad på data från

Sunderbyn vid y=3 mm sidförflyttning.
• Vid hjulrenovering faller konicitets-värdet. Så ökar det gradvis med

slitage. Trend syns.
• Ställer högre krav på mätprecisionen än vad som hittills nyttjas.

Back-to-back måttet måste vara kalibrerat vilket brustit nedan.
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Kontinuerlig tillståndskontroll
• Projektet leds av Sweco
• Damill tillhandahåller mätdata med en ny

datautrustning kallad Track Logger, som spänns fast
på valfritt fordon

• Utrustningen har körts vid tre försökstillfällen under
2014 på sträckan Luleå-Vitåfors.

• Nu övergår försöken i en mer kontinuerlig fas med
mätning varje vecka fram till juni 2015
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Beskrivning av Track logger
• En portabel utrustning som kan mäta slag och stötar i spår.
• Monteras enkelt under valfritt fordon. Batteridriven. Minst 2

dygn drifttid.
• Mäter vertikala och laterala

rörelser samt GPS-koordinater.
• Kan mäta flera dygn i sträck

och lagrar då all data med
sekundupplösning.

• Data tankas ur till PC för
analys.
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Försöksmätningar Luleå-Vitåfors
med malmtåg

• 100 värsta händelserna har rangordnats efter storlek.
• Händelserna kan grupperas till ca 40 platser.
• De 10 värsta platserna har vidare kollats mot karta och

satellitbild.
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Topplistan med händelser
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Exempel på plats med höga
mätvärden

Vänster räl (inner) i kurva söder om Nattavaara.
Troligen räfflor och vågor.
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Bessy-sökning för samma plats

• Sökning efter
besiktningsanmärkningar i
området.

• Sårig innerräl rapporterad
mellan kontakledningsstolpe
66-74
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Bessyposition för anmärkning
• Trackloggerns händelser på platsen visas till vänster.
• Bessysanmärkningens exakta position i BIS visas till

höger.

74

66

Mätresultat BIS
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Mätdata före/efter rälbyte

• Mätning förbi kurvan
vid Madejärvi där räl
byttes under
sommaren på grund av
räfflor.

• De fem mätningarna
gjorda i April/Maj innan
rälbytet visar tydliga
utslag.

• De fem mätningarna
gjorda i november,
efter rälbytet, visar
inget utslag alls.
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Mätsystem för
kontaktledningens läge

• Ny teknik som från
vanligt ellok spårar
kontaktledningens läge

• Tillsammans med GPS
ges positionen.

• Ser även om
strömavtagaren är
skadad (jack i
kolslitskenan)

• En utrustning som
redan testats i kort
försök på LKAB:s IORE-
lok.
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Kamerabaserad övervakning
av spårväxlar

En kamera hängs upp i kontaktledningens bärtråd vilket ger
fördelar såsom att:
• Kameran kan ge exceptionellt bra översikt av ex

växelkomponenter, även mellan växeltunga och räl. Även
vissa mått kan avläsas ur bild från denna 90° vinkel

• Den kan placeras valfritt längs spår utan att kräva
kostsamma bryggor eller extra stolpar.

• Den kan enkelt flyttas
• Den tittar rakt ner och kan då användas utan tillståndskrav

från myndigheter
• Den klarar snöfall och regn utan att frontglaset störs
• Den blir vandalsäker med minimal stöldrisk
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Idé och tidiga försök

Camera View
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Tekniklösningar
• Transformatorn är specialgjord och levererar 24V till kameror i

närheten
• Kamerahuset hängs i bärlina och innehåller webstyrd kamera

(tiltbar)
• Kameran kan monteras och demonteras med elkraften tillslagen.
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Utrustningen färdigställd
• Systemets komponenter

är (från vänster till höger i
bild):

• Apparatskåp till stolpe.
Innehåller elmatning,
WiFi, 3G

• Transformator 24V/100W,
70kg, typgodkänd

• Kamera till bärlina
• Första systemet är nu

monterat i fält.



Montage vid Sunderbyns sjukhus
växel 1
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Montage vid Sunderbyns sjukhus
växel 1

• Kort livedemo


