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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att belysa problematiken kring strömavtagning vintertid för hög-

hastighetståg. De största skillnaderna mellan Sverige och många andra länder som redan byggt 

höghastighetsbanor är, att vi årligen drabbas av kraftig vinter och de länder som har vinter oftast 

har annan kraftförsörjning. Problemet med strömavtagning vintertid är att kontakten mellan 

strömavtagare och kontaktledning försämras om det ligger is emellan. Då skapas överslag i form 

av ljusbågar som då sliter hårt på både strömavtagare och kontaktledning. För en höghastig-

hetsbana förväntas problemen öka ytterligare. En stor del av poängen med att bygga en sådan är 

att vinna tid, så om banan drabbas av frekventa störningar under vinterhalvåret är vitsen borta. 

Det är viktigt att Trafikverket redan i ett tidigt skede får klart för sig orsaken.  

Arbetet började med en grundlig litteraturstudie där jag försökte sammanställa kontaktlednings-

teorin med utgångspunkten vinter med fokus på åtgärder. Jag använde därefter sex olika ansatser, 

på olika sätt att förhindra isbildning på kontakttråd och slitskena. I den första undersökningen tog 

jag reda på vilken istjocklek det skulle bli på kontaktledningen om lufttemperaturen sjönk 

momentant från C  0  till C   5  och det kontinuerligt skulle regna underkylt under 1 dygn.  

I den andra undersökningen utredde jag möjligheten att använda en varm strömavtagare kombin-

erad med isskrapa. Jag använde en amerikansk grundidé men modifierade mässingslitdelen samt 

gjorde den cylindrisk och ihålig. Tanken var sedan att skrapan skulle reducera isen till max 3 mm 

på tråden och att det uppvärmda mässingsröret skulle klara att smälta resten.  

I undersökning tre tittade jag på möjligheten att välja bättre material ur vintersynpunkt. Som jag 

misstänkte har de alternativa, redan befintliga materialen idag stora nackdelar och de framtida en 

tid kvar innan de blir prisvärda. 

Fjärde undersökningen gick ut på att värma kontakttråden med en magnetron monterad på 

slitskenan. Detta försök var inte helt lyckat, eftersom is inte värms speciellt bra av mikrovågor.  

I undersökning fem fokuserade jag på isskrapor och för detta krävdes en fördjupning inom ämnet 

tribologi. En isskrapa skulle kunna användas, men då troligen i kombination till någon av de 

övriga metoderna. Att testa ut hur detta skulle göras på bästa sätt kommer att ta lång tid.  

Den sjätte ansatsen behandlade uppvärmning av kontaktledningen med hjälp av krypström. 

Denna lösning är nog den jag personligen tror mest på. 

Dessutom modellerade jag en fasomvandling och förutspådde dess påverkan på värmeöver-

föringsförmågan genom att göra en simulering i dataprogrammet Comsol.  
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Abstract 
The idea of making this report was to try and shed light on the many problems of pantograph 

collection of current during winter time for high speed trains. The greatest difference between 

Sweden and other countries who already have built high speed rails is our yearly severe winter 

conditions. The problem about pantograph collection during winter is that the contact between 

the pantograph and the contact wire gets worse if ice isolates in between those two. That creates 

electric arcs that can harm both the pantograph and the overhead contact wire.  For a high speed 

track the problems are expected to be even greater. It’s important that the Swedish Transport 

Administration, at an early stage, learns what causes the delays and the unwanted stops. My 

work started by doing a thorough literature study, where I tried to summon the overhead contact 

line theory from a winter perspective. After this a number of attempts have been made to 

illustrate different solutions on how to avoid that ice stays on the overhead contact line or the 

pantograph. 

In the first attempt I examined the thickness the ice would get on the contact wire if the air 

temperature suddenly fell from C  0  till C   5  and super cooled rain would fall for an entire 

24-hour period. In my second attempt I tried the possibility to use a heated pantograph combined 

with an ice scraper. I used an American ice scraper as basic idea, but modified the contact strip 

part and made its shape cylindrical and hollow. The idea was that the scraper would reduce the 

ice on the wire and that the heated brass contact strip would melt the rest. 

In attempt three I looked into other materials that would be more suited for winter climate. As 

suspected the already existing materials, are not good enough and the futuristic ones are too 

expensive at the present time.  

Attempt number four was all about heating the contact wire with a magnetron that was going to 

be assembled on the pantograph. Unfortunately this result was not a success as it turned out that 

ice does not heat very well from microwaves. In the fifth attempt I focused on ice scrapers by 

studying tribology. Using an ice scraper may work, but probably best in combination with some 

of the other methods. Testing how this would be done in the best way will take some time. In the 

sixth attempt I looked into the possibility of heating the contact wire by adding extra current to 

the system. This is the way of handling the problem that I believe to be the most promising. In 

addition to these approaches, a simulation was made to show a phase change in the computer 

program Comsol. 
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1 Inledning  
 

1.1 Kyla och snöproblem för tågtrafik 
 
Under februari månad 2010 har det rått kaos på landets järnvägar. Rälsen har gått av i kylan, 

växlar fryser fast och snön yr in under tågen och bildar is.  

Den bistra kylan och snön har lamslagit trafiken i nära nog hela Sverige. Inte sedan 1993 har 

vintervädret inneburit så stora problem för tågtrafiken som detta år. Det är kombinationen av 

kyla, (20 till 30 minusgrader), och den lätta yrsnön som skapar besvärligheterna för såväl tågen 

som för utrustningen längs banan. Trots stora insatser från Trafikverkets personal och även av 

militär, är framtida problem inte lösta.  

I februari 2010 meddelade Jan Forsberg
1
, vd för SJ, i riksdagen att SJ beklagade att de inte räckt 

till under den här typen av väderlek. Ett tåg kan dra på sig 20-30 ton is per dag som måste 

smältas bort. Isen fastnar under tågen och kan förstöra underredet, där mycket teknisk utrusning 

finns. Även hjul och hjulaxlar kan slås ut. Dessutom faller stora isklumpar från tågens underrede 

ned i växlarna och fastnar. Att avisa ett tåg tar mellan fyra och åtta timmar. Dessförinnan kan 

man inte göra något underhåll av tågen.  

Tågen som används i Sverige tillverkas nere på kontinenten och testas i köldkamrar i 40 

minusgrader, men det är kombinationen av varmt och kallt om vartannat som skapar problemen. 

Forskare vid Luleå tekniska universitet håller just nu på att dra i gång ett projekt, där man ska 

studera om det går att montera värmeslingor under lok och vagnar. Lasse Makkonen
2
, forskare 

vid det finska forskningsinstitutet VTT och specialist inom istillväxt på master, flygplan och 

båtar, tror att den här typen av värmeslingor, kombinerat med en mer aerodynamisk design av 

tågens underreden, kan vara en lösning på isproblemen.  

                                                 
1
 http://www.expressen.se/Nyheter/1.1886941/sj-s-vd-fragas-ut-i-riksdagen av Behrang Behdjou 18 feb 2010. 

2
 http://www.vindenergi.org/teknikbev/info3_05b.pdf Elforsk informerar om nedisning. 

 
Bild 1.1   X2000 drabbades hårt under vintern 2010. 

 

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1886941/sj-s-vd-fragas-ut-i-riksdagen
http://www.vindenergi.org/teknikbev/info3_05b.pdf
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Även Lennart Fransson
3
, som forskar kring islaster på konstruktioner till havs vid Luleå tekniska 

universitet, pekar på ursprungskonstruktionens betydelse för att undvika isbildning. På lok och 

vagnar finns för mycket hålrum och skrymslen där isen kan få fäste. I Japan, där man också har 

stora snömängder om vintrarna, tillverkas tågens underreden helt släta för att undvika detta. 

Lösningen har visat sig fungera utmärkt. 

Ett av de system som forskarna ska studera heter Thermawing, som tidigare använts för att avisa 

vingarna på flygplan. Systemet är utvecklat av det amerikanska företaget Kelly Aerospace i 

samarbete med den amerikanska rymdstyrelsen NASA. Tekniken bygger på att en folie av 

expanderad grafit, reagerar mycket snabbt när ström påläggs. Bladen på en turbin kan avisas på 

14 minuter med en avisningseffekt på 25 kW.  Ökas effekten till 100 kW hinner isen inte ens 

bildas, enligt tillverkaren. Den stora fördelen med Thermawing är att folien ligger utanpå och 

snabbt värmer upp ytorna, och skulle kunna sitta på kolslitskenan i detta fall.  

Störningarna vintertid är svåra att få att helt försvinna, även om alla lok och vagnar hölls isfria, 

eftersom snö och is virvlar ner i växlarna när tågen passerar. Kraftig vind gör också att växlarna 

fylls med snö och fryser igen. De värmeslingor som finns i växlarna i dag har bara kapacitet ned 

till en handfull minusgrader och klarar inte att smälta fotbollsstora isklumpar. De måste tas bort 

för hand och dåvarande Banverkets anställda har inte hunnit med. Så fort det kommer in ett nytt 

tåg släpps åter snö och is på rälsen och växlarna driver igen på nytt.  

Trafikverket håller just nu på och provar en helt ny typ av skivor i växeln som ska hindra att is, 

snö och sten att falla ner mellan rälsen och växeltungan. Ett intressant försök är Sten Jonssons
4
 

växelkonstruktion. Genom att svetsa ett ”tak” av gummi eller annat fjädrande material på den 

avsmalnande rälsbiten i en växelkonstruktion, täcks mellanrummet mellan växeltungan och 

rälsen. Den cirka sex meter långa rälsdelen i växeln byts ut mot en specialräls med ett bågformat 

liv där täckningsläppen förs in när växeln stängs. 

Tidigare i år kunde man läsa att snöfall och temperaturer under 20 minusgrader i tog knäcken på 

tunnelbanesystemet i Stockholm. Det var främst två stora problem. Det ena var att det bildades is 

på strömskenorna som förser tåget med el och då får strömskon på vagnen ingen kontakt med 

strömskenan, eftersom is och snö isolerar. Andra problem var att rälsen blir väldig hal samt att 

isbildning på bromsklossarna försvårade för föraren att bromsa och stanna.  

Isbildningen på strömavtagaren och kontaktledningen är de områden jag vill fördjupa mig i, men 

lösningarna till dessa problem går säkert att finna i de generella problemen som upptagits ovan. 

På grund av detta har jag även tittat på isbildning generellt. Jag delar upp mitt arbete i följande:  

 

 olika material som försvårar isbildning 

 forskning inom närliggande branscher och patent 

 krypström, lösning som enbart berör kontaktledningen 

 magnetron d.v.s. en utrustning som sitter på tåget och smälter isen på kontaktledningen 
 

Jag har även gjort en datasimulering i Multiphysics programmet från Comsol. Försöket gick ut 

på att modellera en fasomvandling och förespå dess påverkan på värmeöverföringsförmågan. 

Först vill jag dock beskriva vad kontaktledningsteori är och hur den fungerar. 

                                                 
3
 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article733068.ece NyTeknik av Jonas Hållén 22 feb 2010. 

4
 http://www.arbetarskydd.se/nyheter/industri/maskin/article124764.ece av Lars Anders Karlberg 3 feb 2010. 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article733068.ece
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/industri/maskin/article124764.ece
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1.2 Grundläggande kontaktledningsteori 

 
1.2.1  Definition av begreppet kontaktledning 

Enligt starkströmsföreskrifterna innebär kontaktledning alla anläggningsdelar behövda för en 

komplett anläggning på bana, bangård, underhållsverkstäder och tillsynshallar. Det är stolpar, 

fundament, kontakttråd, bärlina, bärtråd, utliggare, hjälpkraftledning, förstärkningsledning, 

isolatorer, jordningsventiler, jordlina, strömskena mm. 

 

1.2.2  Historia för de elektriska tågen i Sverige 

 1890 elektrifierades det första 

industrispåret i Sverige. Det var 

på Boxholms bruk i Östergötland 

och man använde endast 11 kW 

och 220 V likström.  

 

 1905 gjorde SJ sina första försök 

med att elektrifiera järnvägen 

mellan Stockholm och Värtan 

respektive Järva.  

 

 1915 invigdes kraftverket i Porjus 

och elektrifieringen av Malm-

banan drogs igång. 

 

 1926 invigdes eldriften på 

sträckan mellan Stockholm och 

Göteborg och 1931 mellan 

Stockholm och Malmö.  

 

 2002 fanns det 9 800 km järnväg i 

Sverige, varav 7 300 km av denna 

var elektrifierad. 

 

1.2.3  Den elektriska uppbyggnaden av kontaktledningen 

Elkraften levereras vanligtvis som 132 kV, trefas högspänning med frekvensen 50 Hz, men på 

vissa ställen i södra Sverige t ex i Ystad och Åstorp matas omformarstationerna med 50 kV.  

Tåget drivs med 15 kV, enfasväxelström med frekvensen 16.7  Hz.  

Det är omformarstationerna som omvandlar elkraften från 50 Hz till 16.7  Hz. Dessa var tidigare 

jämnt placerade utefter järnvägen. Idag är många omformarstationer ersatta av så kallade 

transformatorstationer som matas från Trafikverkets eget 132 kV-nät, 2-fas, 16.7 Hz som sträcker 

sig mellan Boden och Hallsberg/Häggvik. 
 

Spänningen matas sedan ut i kontaktledningen som sedan transporterar den vidare till fordonen 

via strömavtagaren. För signalanläggningar, teleanläggningar, belysning samt för att värma 

växlar används 50 Hz elenergi.  

 Figur 1.1   Översikt över elektriska system i Europa. 
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Sverige, Norge, Schweiz, Österrike och Tyskland är de länder som använder 15 kV och 16.7 Hz i 

kontaktledningsnätet. Anledningen till detta var att förr i tiden var likströmsmotorerna lättare att 

reglera, men att kraftsätta med likström var svårt. Man hade trefasväxelström 50 Hz och 

upptäckte att man kunde köra likströmsmotorer på 50/3 Hz, d.v.s. 16.7  Hz, utan att man fick 

några problem med likströmsmotorerna
5
. Växelströmsmotorerna var annars både enkla och mer 

underhållsfria, men det kunde man inte utnyttja. Med växelström kan man ha en hög spänning på 

kontaktledningen och låta en transformator ombord ta ner spänningen till motorerna. Vid tiden 

för elektrifieringen hade man dessutom egna kraftverk som direkt genererade denna frekvens och 

man behövde således inga omformare. Dessa problem har man inte idag, eftersom det finns 

elektronisk utrustning, så kallade frekvensomformare, som lätt reglerar växelströmsmotorer. Idag 

skulle man därför mycket väl kunna bygga med de sistnämnda, men man har valt att stå kvar vid 

16.7 Hz, då kostnaderna för att byta skulle bli för höga.  

Länder som elektrifierade under andra hälften av 1900-talet har kunnat dra nytta av den nyare 

tekniken med likriktare ombord och återgå till likströmsmotorer. Det gör att man kan använda 

ländernas normala frekvens som är 50 eller 60 Hz. 

Det finns två typer av 

växelström, enfas och 

trefasväxelström. Det 

hade självklart varit 

bra om man kunnat 

använda trefasväxel-

ström eftersom man 

kan överföra mer 

effekt, men då hade 

det krävts hela tre 

kontaktledningar. 

Försök med detta har 

inte nått någon större 

framgång. Under de 

senaste åren har en 

ny teknik utvecklats 

där man använder 

växelriktare. 

 

Det gör att man från enfasväxelström med 16.7 eller 50 Hz, eller med likström, kan generera en 

trefasväxelström med varierande periodtal. Man kan då använda asynkronmotorer som är mycket 

enkla. Dessa motorer, även kallade trefasmotorer, blir allt vanligare och regleras genom att 

frekvensen ändras från 0 till cirka 120 Hz. En bieffekt blir att loken kan köras genom olika 

strömsystem till en liten merkostnad. Det möjliggör gränsöverskridande trafik och gör att frågan 

om strömsystem blir mindre viktig. Likström är fortfarande vanligt men ersätts mer och mer. 

 

                                                 
5
 Lärobok i elektroteknik för statens järnvägars personal del IV utarbetat av Rune Lundberg, sid 14-15. 

 

Figur 1.2   Skillnaden gentemot övriga Europa. 
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1.2.4 Autotransformatorsystemet 

På bland annat Botniabanan har ny teknik installerats för elenergidistributionen till tågen. Den 

största fördelen med AT-systemet är att man kan mata ut dubbla spänningen, 30 kV, vilket gör att 

överföringsförlusterna blir mindre och mer kraft ges till tågen. Detta innebär att tågen kan gå 

med tyngre laster och att avståndet mellan transformatorstationerna kan ökas. 
 

 

 

1.2.5  Kontaktledningens funktion 

Kontaktledningens huvudfunktion är att leda ned strömmen från kontakttråden till tåget via dess 

strömavtagare. Denna leder strömmen till en huvudbrytare och därifrån vidare till en transform- 

 

Figur 1.3   Översiktsbild över AT-systemet. 

 
Figur 1.4   Strömkretsen i kontaktledningssystemet. 
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ator för att med lägre spänning öka strömstyrkan till drivmotorerna. Det ger en större magnetisk 

kraft. Transformatorns primärlindning leds via kolborstar i hjullagren ner till rälsen som sluter 

strömkretsen via rälsåterledning. 

En svårighet med konstruktionen av kontaktledningen är att hitta den mest optimala, för att 

strömavtagaren ska kunna ge en mjuk och driftsäker strömavtagning. Det är främst ledningens 

elasticitet som bestämmer detta, men även upphängningssättet. Ovan syns kontaktlednings-

systemets beståndsdelar. 

På stolpen i figur 1.4 syns utliggaren med dragstång och diagonalstång som lyfter bärlinan samt 

underst underröret som drar ut det böjda tillsatsröret med kontakttråden. Hela utliggaren är 

vridbar så att tråden kan längsutvidgas beroende på temperaturen. Mitt i en sektion är tråden 

fixerad longitudiellt så att utvidgningen fördelas åt bägge hållen. Varannan utliggare är kort, så 

kallad A-utliggare och varannan lång, så kallad B-utliggare. Genom att alternera dessa skapar 

kontakttråden i ett zick-zack-mönster över spåret, vilket bidrar till att man får ett jämnt slitage 

över hela strömavtagaren och på så sätt erhålls längre livslängd och bättre strömavtagning.  

På grund av att kontaktledningen hålls spänd med hjälp av vikter så måste spannlängden begrän-

sas, eftersom ett konstant drag inte kan upprätthållas på en oändligt lång sträcka. Spannländen är 

avståndet mellan stolparna.  Även den så kallade vindavdriften är en begränsande faktor av 

spannlängden. Vindavdriften är den position tråden kan få på grund av trådens och kurvans 

geometri samt sidvinden. Normalt är spannlängden 30 - 65 m och sektionsländen ca 1200 m. 

För att veta om kontaktledningen är i gott skick, mäter man kontaktkrafter och trådlägen med 

jämna mellanrum. Kontaktkrafterna mäts med hjälp av kraftgivare och accelerometrar som 

monteras strax under kolskenan. Det finns gränsvärden som krafterna ska ligga inom. 

För att mäta det vertikala läget på tråden vid strömavtagarepassage använder man sig av en 

upplyftsdetektor. Upplyftet får inte vara för stort, eftersom detta då kan medföra skador på 

anläggningen.   

 

 

 Figur 1.5   Kontaktledningens uppgift. 
 

Vad är kontaktledningens uppgift? 
 
Kontaktlendingen tillhör det mekaniska system som transporterar den elektriska strömmen. 
Beroende på vilken hastigheten är måste systemet anpassas för att tillgodose alla krav.  
Den ska: 
 

- motstå mekanisk belastning. 
 

- ge tillfredställande dynamisk prestanda mellan strömavtagare och kontaktledning. 
 

- Leda strömmar av ökande styrka. 
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1.2.6  Kontaktledningens komponenter 

Kontaktledningen består av kontakttråd, bärlina och bärtråd. Det finns olika typer av 

kontakttrådar och dess dimensioner kan variera 

mellan 80 - 150 mm
2
. Tidigare liknade kontakt-

ledningens tvärsnitt en åtta, vilket möjliggjorde att 

bärtråden kunde klämmas fast kring den övre delen 

av åttan.  Idag är tvärsnittsprofilen oftast rund med 

en urfasning för klämman, se bild 1.2. Den undre 

delen får en bredare bas för att ligga väl an mot 

strömavtagaren. I Sverige använder man inga 

trådar större än 120 mm
2
.  

 

 

 

Materialvalet i tråden är en annan parameter som kan variera. Det finns ren koppar och det finns 

kopparlegeringar. Genom att legera koppar med andra material kan man öka draghållfastheten. 

CuMg är ett exempel på kontakttråd som används i Tyskland på deras höghastighetsbanor. 

Fördelen med ren koppar är att den har hög konduktivitet, vilket innebär att den leder strömmen 

med låga förluster, men 

eftersom materialet är 

mjukt har det en begränsad 

draghållfasthet. Den ideala 

kontaktledningen har en 

hög konduktivitet och en 

hög dragfasthet. Materialet 

får dock inte vara för hårt 

heller, för då kan man få 

problem med uträtning av 

tråden i samband med 

montage. Legeringar 

innebär dock alltid lägre 

konduktivitet. Aluminium 

används ofta i eltrådar 

som komplement till koppar. En stor nack-del är dock att aluminium blir sprött i kallt klimat och 

klarar då inte att ta upp höga krafter.  

I Sverige används ren koppartråd för alla system utom SYT 15/15
6
, som använder sig av en 

CuAg-legering bestående av 99% koppar och 1% silver. 

                                                 
6
 Ett typ av kontaktledningssystem där både bärlina och kontakttråd är inspända med 15 kN. 

 

Bild 1.2   Kontakttrådsprofil. 

 

               Figur 1.6   Konduktivitet kontra dragspänning  

                                 för olika kopparlegeringar. 
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Bärtrådar eller litsar hängs upp med avståndet 5 - 10 m. Längderna är beräknade för att följa 

bärlinans nedhängning. Tillsatsröret som sitter i underröret och håller i kontakttråden, tillåter 

tråden att röra sig i vertikalled för att strömavtagningen vid passage ska bli så mjuk som möjligt.  

Kontakttråden och bärlinan spänns mellan stolparna genom vikter eller fjädrar. Ju hårdare 

inspänd kontakttråden är, ju snabbare kan man köra på systemet. I Sverige använder man idag 

system där inspänningskrafterna är 4.9 kN till 15 kN. Att öka inspänningskrafterna har även vissa 

nackdelar eftersom höga inspänningskrafter ökar belastningen på stolpar och utliggare, speciellt i 

kurvor. Till följd av spårrelaterade orsaker är dock tåghastigheten i kurvorna nedsatt, så det 

medger att man kan minska inspänningskraften och spara på utrustningen.  

 

1.2.7  Strömavtagarens funktion 

Strömavtagarens eller pantografens främsta funktion är att förse fordonen med energi
7
, 

kontinuerligt och utan avbrott. Malmloket IORE
8
 som anses vara världens starkaste, har en 

maximal strömstyrka på 840 A, men vid återledning 

och bromsning ända upp till 1200 A. Moderna 

strömavtagare kan nominellt ta upp 1000 A, men 

kortare tider i toppar upp till 2000 A.  

Detta ställer en hel del mekaniska krav på ström-

avtagaren. Strömavtagare förekommer i olika 

varianter, men det de flesta har gemensamt är att de 

har en större konstruktion längst ner som ska ta upp 

de stora, långsamma rörelserna som fordonet avger 

och ett toppaket som tar upp de små, snabba 

rörelserna. På nutida tåg har man vanligen två 

kontaktskenor på varje strömavtagare för att få ännu 

högre strömöverföring. Avståndet mellan dem är 

mm 5595 .  

 

Kontaktskenan utgörs normalt av en aluminiumprofil som ovanpå har en grafitskena fastlimmad. 

Grafiten förbättrar elöverföringen och minskar radiostörningar. Eftersom kol är ett mjukare 

material än en kopparlegering så slits grafitskenan, eller kolslitskenan som den också kallas, mer 

än kontakttråden. För att upptäcka en skadad kolslitskena har Trafikverket detektorer utmed 

spåren. Det finns även detektorer som sitter fastmonterade på strömavtagaren och kontrollerar att 

upptrycket från strömavtagaren mot kontaktledningen är inom de rätta toleranserna. Upptrycket 

mellan strömavtagaren och kontaktledningen varierar en del på grund av dynamiska och 

aerodynamiska krafter och får varken vara för stort eller för litet. Maxvärdet är 200 N för 

hastigheter   200 km/h och sänks vid lägre hastigheter.  

 

Idag är endast den 1800 mm breda strömavtagaren godkänd, men inom inte allt för lång tid tros 

även den 1950 mm breda strömavtagaren kunna användas. Den 1950 mm breda strömavtagaren 

                                                 
7
 Lärobok kontaktledning  2006 av Marten Reijm sid 41. 

8
 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bombardier/pressrelease/view/bombardier-faar-ny-order-paa-lok- 

  fraan-lkab-163392. av Thomas Andersson, VD Bombardier 2007-08-23 och  

   http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5236498 av Åsa Poromaa 2010-01-27.  

 
Figur 1.7   Bild på strömavtagare. 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bombardier/pressrelease/view/bombardier-faar-ny-order-paa-lok-%0b%20%20fraan-lkab-163392
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bombardier/pressrelease/view/bombardier-faar-ny-order-paa-lok-%0b%20%20fraan-lkab-163392
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5236498
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är vanlig i Tyskland. För höghastighetståg kommer troligtvis en 1600 mm bred strömavtagare att 

användas, bland annat på grund av att den ökade inspänningen gör att zick-zacken blir mindre. 

Själva kolslitskenan ska ha en bredd som täcker det område där det kan finnas kontakt mellan 

strömavtagare och kontaktledning. Den är därför 1000 mm lång, 53 mm bred och 20 - 30 mm 

tjock då den är ny. Bredden och upptrycket är två av de viktigaste kraven som ställs på 

strömavtagaren och kontaktledningen men det ställs även krav på hur mycket strömavtagaren får 

röra sig i vertikalled. I Sverige är det vertikala arbetsområdet mellan 4800 - 6100 mm från 

marken. För höghastighetståg på Götalandsbanan och Europalänken, kommer sannolikt arbets-

området att minskas. 
 

Strömavtagaren trycks upp mot kontaktledningen med antingen en fjäder, elmotor eller en 

tryckluftskolv. Varje lok har normalt två strömavtagare, där den ena fungerar som reserv. 

Moderna strömavtagare har en automatisk sänkanordning
9
, som sänker avtagaren om grafit-

skenan på något vis skadas. Den fungerar så att inuti grafitskenan finns ett rörutrymme som står i 

förbindelse med den trycklyftbälg som lyfter strömavtagaren. Om grafitskenan brister eller slits 

ned för mycket så läcker luften ut. En servoventil känner av detta och släpper ut luften ur bälgen 

så att strömavtagaren sänks. En trasig kolslitskena kan leda till nedrivning av kontaktledningen, 

vilket är en relativt vanlig orsak till tågförseningar i Sverige. Kontaktskenorna är fjäder-

upphängda i små bladfjädrar, så att de med låg ofjädrad vikt kan ta upp små dynamiska krafter 

med god anliggning. Vid höghastighetstesterna som gjordes med ”Gröna tåget” 2007 fann man 

att torsionsfjädrar är bättre att använda eftersom de påverkas mindre av fartvinden.  

Olika fordon använder olika typer av strömavtagare. Spårvagnar drivs med likström och de har 

mycket enkla strömavtagare. Tunnelbanor har i stället för kontaktledning en strömskena vid 

sidan av rälsen, vilket möjliggör en snabb acceleration. Strömavtagaren är då en arm som är fäst 

på boggin och med fjäderkraft trycker mot strömskenan. Metoden kräver dubbla strömskenor vid 

växlar. Det japanska höghastighetståget Shinkansen har en vanlig strömavtagare, men istället för 

kol består slitytan av stål. Det minimerar risken för att strömavtagarens kontaktyta går sönder, 

men slitaget på kontakttråden blir mycket stort så denna måste bytas ut oftare. I Europa är inte 

stål som slityta godkänd, så kommande kontaktskenor för svenska höghastighetståg kommer 

sannolikt bestå av kol eller kopparimpregnerat kol. 

 

                                                 
9
 Automatic Drop Device. 

                 Figur 1.8   Kontaktledning anpassad för höghastighetståg. 
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1.3 Extrapolering av inspänningskraften av kontakttråden  

 
Eftersom detta arbete har med höghastighetståg att göra, måste inspänningskrafterna av 

kontaktledningssystemet korrigeras. För att kunna göra en uppskattning på hur ett kontakt-

ledningssystem kommer att uppföra sig vid olika hastigheter, använder man sig av finita 

elementprogram som klarar att simulera kontaktledningsdynamiken, men här ska jag göra en 

grov uppskattning på vad man skulle kunna förvänta sig för inspänningskrafter för ett system 

som ska klara 320 km/h och 350 km/h. 

För 250 km/h gäller: Bärlina: 70 mm
2
 brons. 

                                  Kontakttråd: 120 mm
2
 CuAg 

Kontroll med hållfasthetsberäkningar för 350 km/h:  

Kontaktledningssystem   

Inspänningskraft för kontaktledning [kN] Hastighet  [km/h] 

4.9 120 
7.1 140 
9.8 180 

11.8 200 
15.0 250 
19.5 320 
21.0 350 

 

Extrapolation av inspänningskraften av kontakttråden vid 320 km/h och 350 km/h 

Inspänningskrafterna fås genom att vikter hängs i båda ändarna tråden. Ju högre inspännings-

kraft desto snabbare kan man köra eftersom vågutbredningshastigheten ökar. I Sverige används 

krafter mellan 4900 N upp till 15 000 N. Det finns dock system som har krafter upp till 30 000 N. 

Inspänningskrafterna är viktiga parametrar när det gäller vinterproblematiken för höghastighets-

tåg eftersom även under vanliga förhållanden så måste inspänningskrafterna vara rätt i 

förhållande till hastigheten för tåget, annars riskerar tåget att dra med sig kontaktledningen. 

Vintertid ökar risken om kontakttråden är isbelagd. Ovanstående kurva är interpolerad och ligger 

med största sannolikhet för högt, vilket man se om man jämför med Tysklands höghastig-

hetssystem RE 330. Inspänningen måste därför öka snabbare än det linjära sambandet. 
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2 Vinterproblematik 

Ovanstående diagram visar kontaktledningshaverier till följd av vinterklimat. En slutsats man 

kan dra är att vinterproblemen är relativt stora och det måste till kraftfulla åtgärder för att kunna 

säkerställa en pålitlig trafik. Ett förslag som främst riktats mot de konventionella banorna var, att 

byta kolslitskena oftare under vintern. En annan möjlighet som diskuterats vore att använda sig 

av uppvärmda kontakttrådar. Detta har man t ex i USA. 

 

Det är viktigt att utvärdera olika metoder att minska isbildning och rimfrost på kontakt-

ledningen, eftersom dessa orsakar dålig förbindelse mellan strömavtagare och kontaktledning. 

Dålig förbindelse medför i sin tur att överslag i form av ljusbågar uppstår, som sliter hårt på 

materialet och i förlängningen påverkar tillgängligheten för systemet. 

Det finns mycket att göra inom detta område. En utredning om väderstationer längs banan, för att 

öka medvetenheten hos operatörerna om dåligt väder, kommer att göras när det gäller 

höghastighetståg.  Anser man att behov finns kan man då ta till hastighetsnedsättande åtgärder, 

för att säkra trafiken. Väderbetingelser som kan ge extra mycket rimfrost kan vara en indikator 

på att extra kontroller av kolslitskenor/byten bör bli aktuellt. 

 

De svåra väderleksförhållandena under december 2009 och januari 2010 har orsakat stora 

problem för tågtrafiken i landet. I synnerhet mellersta och norra Sverige har drabbats av ett stort 

antal störningar förorsakade av isbildning i form av dimfrost, rimfrost och isbark på 

kontaktledningarna, som bidragit till strömavtagarhaverier och kontaktledningsnedrivningar.  

 

Dimfrost kallas de frostavlagringar som bildas då underkylda vattendroppar i moln och dimma 

landar på en yta eller ett föremål. Det uppstår på vindsidan av föremålen, endera då de under-

 Figur 2.1  Diagram över kontaktledningsfel vintertid. 
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Bild 2.1  Ljusbåge utanför Kirunas central. 

kylda vattendropparna fryser till is eller då vattenånga momentant övergår i iskristaller. Dimfrost 

är främst ett problem vid tät dimma och minusgrader och kan skapa så stora problem att man inte 

kan köra överhuvudtaget.  

Rimfrost är en annan typ av isavlagring som uppträder på föremål som avkyls under fryspunkten, 

då vattenånga avges till omgivningen. Till utseendet påminner rimfrost om fiskfjäll, eller nålar 

och bildas ur dimfri luft, särskilt under klara och lugna nätter, då ytor avkyls genom utstrålning. 

Isbark är den svåraste formen av isbildning. Det är ren is som bildas när regn eller duggregn 

träffar föremål som redan håller frystemperatur och omedelbart fryser. Ju mer det regnar, ju mer 

byggs isbarken på
10

. 

 

Dimfrosten
11

 förorsakar ljusbågar till följd av den dåliga kontakten mellan kontakttråden och 

strömavtagarens kolslitskena. 

Ljusbågarnas intensitet styrs av hur mycket frost 

som ligger på ledningen, samt tågets vikt. Ju 

tyngre tågvikt och ju mer frost, desto mer 

ljusbågar, vars temperaturer kan uppgå till så 

mycket som 3000 C . Om ljusbågarna bildas nog 

ofta, leder det till att aluminiumstommen i 

strömavtagarens toppbygel blir så upphettad att 

limmet som håller kolslitskenan på plats i 

stommen förstörs och limfogen förmodligen 

släpper. Strömavtagartillverkaren Schunk Nord-

iska AB, menade dock på att det inte finns några 

bevis på att så är fallet. Operatörerna har heller 

inte sparat de trasiga kolslitskenorna som 

bekräftelse. Om det är så att det är fogen som släpper, blir kolskenan mycket känslig för mek-

aniska påkänningar och det räcker i princip med att en enda spricka bildas, för att krackelering 

ska ske. I det här läget blir effekten av ett småskrovligt isskikt på kontakttråden förödande. 

 

Det är dock inte bara kolslitskenan som kan råka illa ut, även fordonens hela strömavtagar-

konstruktion drabbas. Isbildningen bidrar till att vikten på systemet ökar och att lederna blir 

tröga, vilket ger upphov till ett lägre upptryck och sämre dynamik hos strömavtagaren. Detta 

resulterar i sin tur till ökad uppkomst av ljusbågar.  

 

Nedanstående bild visar hur isen angriper kontakttråden. För att få loss isen från tråden provade 

underhållspersonal att använda en strömavtagare med förhöjt upptryck. När detta inte gick, 

provade man även att manuellt knacka bort isen, även detta utan önskvärt resultat. De var först 

när man tvingade kontakttråden i sidled, som man kunde brytas sönder isen. Eftersom 

kontakttrådarna redan sitter där de sitter, är nytt materialval inte aktuellt på existerande system 

idag, men eventuellt skulle man kunna impregnera trådarna med något modifierat material som 

både leder ström och hindrar att is får fäste på nya system. Detta tar jag upp senare under 

rubriken Material som försvårar isbildning. 

 

                                                 
10

 Se bild 2.2. 
11

  Baserat på rapporten Driftproblem på grund av nedisning av kontaktledningar av Rune Lindberg 2010-02-15. 
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                                 Bild 2.2  Nedisad kontakttråd i Storlien, 2010-02-02. 

Under den mest drabbade perioden under 2010, inträffade ett flertal skador på kontakt-

ledningarna i norra och mellersta Sverige. Ett femtiotal tåg fick sina strömavtagare skadade eller 

förstörda, enbart dessa störningar genererade ca 28 600 förseningsminuter
12

. 

Anledningen till problemen och dess bidragande orsaker har diskuterats på olika håll, både inom 

dåvarande Banverket och SJ, men utgör endast spekulationer. En tankegång som diskuterats har 

varit angående en upprustning av hela kontaktledningsanläggningen på hårt drabbade banor. 

Detta skulle kunna uppnås genom att höja matningsspänningen så att ledningen fick ett 

värmeöverskott. Om överskottsvärme utvecklas i en ledare är det normalt ett tecken på att 

strömtätheten i ledaren är högre än vad den är dimensionerad för. I kombination med ledarens 

impedans resulterar detta i oönskade spänningsfall och avsevärda överföringsförluster bland 

annat i värmeutveckling. Exempelvis ett spänningsfall från 16.5 kV i utmatningspunkten till 14.0 

kV i slutänden på en 50 km lång kontaktledning, skapar vid en utmatad linjeström i 

storleksordningen 600 A en förlusteffekt i ledningen på 1.5 MW.  

 

.  0.05  
000 50

0.145.16
V/mkV/mterall per meSpänningsf 


  

W/mmWterust per meEffektförl   30 / 6000.05  .     

 

Detta kanske inte är något att normalt eftersträva, eftersom det är att likna vid att köra sin bil 

med ständigt fullt gaspådrag och reglera hastigheten med bromsen. Här finns en idé att använda 

värmeförlusterna till att hålla kontaktledningen isfri. 

Vid studien av mätvärden från mätstationen för upplyft i Mölnbo
13

 kunde man se en tendens till 

mindre spann mellan max- och minvärden med sjunkande temperatur under C 0  (samt vid 

onormalt höga temperaturer). Detta skulle kunna tolkas som att en begränsning av dynamiken i 

interaktionen mellan kontakttråd och strömavtagare inträder vid dessa temperaturer. Detta kan 

också bidra till uppkomsten av ljusbågar, men det är svårt att avgöra om trögheten ligger i 

mätstationens utrustning eller i strömavtagarens vertikala rörelse. En specifik utredning om hur 

viktlinor och inspänning av linor och kontaktledning påverkas av tröghet vid vissa klimat-

                                                 
12

 Baserat på rapporten Driftproblem på grund av nedisning av kontaktledningar av Rune Lindberg 2010-02-15. 
13

 Samma som ovan. 



14 

 Figur 2.3  Slitskena kallad IceCutter av kol och mässing. 

betingelser, kan också vara värdefullt att göra. Eftersom flexibiliteten på kontakttråden till följd 

av temperaturvariationer är mycket viktig redan idag, kommer det förmodligen att bli en ännu 

känsligare parameter vid ökade hastigheter. Genom att ta fram förslag på åtgärder för linhjul, 

underhåll och smörjning kan man påverka dess funktionalitet på ett positivt sätt. 

 

Bertil Eriksson på Schunk Nordiska AB har ställt upp och diskuterat nedanstående punkter
14

.  

 kolslitskenor med större bredd än de normala 35 mm breda skulle kunna användas, för i 

första hand godståg. Förutom malmtågslokens 60 mm breda skenor finns även 45 mm 

breda skenor. En bredare skena bör tåla de mekaniska påfrestningarna bättre. De bredare 

skenorna gör dock att totalvikten ökar, vilket påverkar hela strömavtagarens dynamik. På 

grund av detta kommer viss omkonstruktion att krävas, men vilka ändringar som behövs 

göras beror på vilken typ av arbetsfordon dessa ska monteras på. Det finns nämligen 

några olika utföranden av strömavtagare, så det är viktigt att veta vilken modell av skena 

som ska tillverkas och vid vilken hastighet denna skall användas vid.   
 

 att använda en toppbygel utan kolslitskena, d.v.s. en 

ren aluminiumprofil, på ett arbetsfordon, i en form av 

isskrapa. Den friktion som uppstår mellan alumin-

iumprofilen och koppartråden gör att isen får svårt att 

sitta kvar, men det ökade slitaget på kontaktledningen 

är en nackdel.  

Aluminium är dessutom ett mjukt material som skulle 

kräva ett högt upptryck, så en bättre lösning skulle 

kunna vara en skena av mässing, som Schunk kan 

tillhandahålla, se figur 2.2. Mässing ger en bättre friktion mot kontaktledningen än vad 

aluminium gör, enligt Schunks experter. Den skulle dock även slita mer.  
 

 att i USA förekommer en toppbygel, benämnd IceCutter, försedd med kolskena i 

kombination med en 20 mm bred mässingsskena. Detta utförande skulle absolut vara 

intressant att studera närmare, se figur 2.3 nedan. 

 

 

  

 

 

                                                 
14

 Schunk Nordiska AB är leverantör av strömavtagare till flera tågoperatörer. 

 

Figur 2.2 Isskrapa detaljsnitt    

                 av mässingsprofil. 

 

 

Figur 2.3 Slitskena kallad IceCutter av kol och mässing. 
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2.1 Omvärldsbevakning 
 

På AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har man skaffat sig ett exemplar av en isförebyggande 

utrustning som monterats på en dieseldriven snösugmaskin, som används på Roslagsbanan. 

Utrustningen består av en självroterande rulle som ligger an mot kontaktledningen och matas 

med glycerol från ett tråg. Glycerolrullen förebygger isbildning på kontaktledningen. Glycerol 

har värmeledningstalet kGlycerol = 0.28 W/m K och rullens upptryck mot kontaktledningen är 50 N 

och marschhastigheten är 20 - 50 km/h. 

    
 

Figur 2.4  Glycerolrulle. 

Det stora problemet med glycerolrullen och som begränsar användningsmöjligheterna är att 

proceduren måste upprepas, var tredje till vart tjugonde dygn beroende på väderlek.  

Roslagsbanan
15

 har endast 11 mil elektrifierad järnväg där 3.5 tim/dygn är helt utan trafik. 

Trafikverket har helt andra förutsättningar vilket medför att metoden nog inte kommer kunna 

tillämpas praktiskt. 

Företaget Green Cargo
16

 har enligt uppgift under de senaste åren provat flera olika typer av 

vinterkolskenor, men ingen har hittills klarat av klimatförhållandena. Tio fordon har nu utrustats 

med en ny variant av vinteranpassad kolskena med en ny limtyp. Utvärdering av detta försök har 

ännu inte skett, men bör följas upp av intressenter. 

Ytterligare en typ av kolslitskena behandlas just nu av EU:s TSD-grupper
17

 för rullande materiel 

och energi. Denna typ består av en kolskena, som är impregnerad med koppar upp till 25 %. 

Bland leverantörer av kontaktledningssystem råder det dock delade meningar om dess påverkan 

på kontaktledningen. 

Trafikverket via Rune Lindberg har även tagit kontakt med underhållsansvarig för malmtågslok-

en av typ IORE hos MTAB
18

. Man kom då fram till att: 

 driftproblem p.g.a. nedisad kontaktledning normalt inte förekommer hos MTAB under 

vintern, däremot under vår och höst, när det är plusgrader på dagarna och minusgrader på 

nätterna. Det är detta i kombination med hög luftfuktighet som skapar problemen. På 

vintern är luften torr och ger således mindre problem.  

                                                 
15

 Baserat på rapporten Driftproblem på grund av nedisning av kontaktledningar av Rune Lindberg 2010-02-15. 
16

 Samma som ovan. 
17

 Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet. 
18

 Malmtrafik i Kiruna. 
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 IORE-loken har 60 mm breda kolslitskenor och en aluminiumprofil i bakkanten. Denna är 

placerad betydligt lägre än kolskenan och kommer på grund av detta aldrig i 

direktkontakt med kontakttråden, utan fungerar endast som uppfångare av ljusbågar. 

 strömavtagaren är försedd med Automatic Drop Device, som har funktionen att 

strömavtagaren sänks automatiskt om kolslitskenan skadas. Skenan innehåller två 

tunnväggiga mässingsrör, som förses med tryckluft via en slangkoppling. Om kolskenan 

drabbas av ett slag, så att den rubbas ur sitt läge, brister slangkopplingen och 

strömavtagaren sänks. Om hela bitar lossnar ur kolskenan, eller denna slits till en viss 

gräns, så skär kontakttråden sönder mässingsrörens väggar, vilket också sänker ström-

avtagaren.  

 vid extrema isproblem brukar man fälla upp även den främre reservströmavtagaren och 

använda den som isskrapa. Denna är då naturligtvis elektriskt urkopplad. Därmed bildas 

inga ljusbågar, men slitaget på kolet är förstås stort. Vintertid håller en kolslitskena 

normalt ca 2 veckor innan den behöver bytas ut. Vid extrem väderlek kan man emellertid 

slita ner kolet på endast 1 dygn. Sommartid är motsvarande tid ca 6 månader. 

 den största framgångsfaktorn är ett väl fungerande underhåll och täta inspektioner av 

lokens strömavtagare. 

 

 

 

 

Figur 2.5  Kolslitskeneprofil. 
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2.2 Patent 
 

I Sverige har man redan använt sig av funktionen isskrapa i form av en strömavtagare. Det finns 

emellertid ett tyskt patent (DE 20 2005 019 422 UI) med en elektrisk fjärrstyrd isskrapa med 

vibrations- och hammarutrustning som ska kunna avlägsna snö och is. Isskrapan sitter på en egen 

motorvagn som har en egen tidtabell och hackar sönder isen innan tåget kommer. På något vis 

sätter man dit den på kontaktledningen vid en station och tar bort den vid nästa.  

Det finns helt klart praktiska svårigheter med detta då man skulle behöva koppla ifrån 

spänningen i kontakttråden varje gång man ska sätta dit eller ta bort vagnen. 

 

Figur 2.6  Fjärrstyrd isskrapa. 

 



18 

 

  

Det finns även en patentspecifikation 1426 937, där tre ryssar konstruerat en avisningsmekanism. 

Nackdelen med denna är att den saknar drivning framåt, men underhållsmässigt kanske denna 

kunde sitta på ett diesellok som körs endast för avisning. Se figur 2.7 och figur 2.8 nedan. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 
 

Figur 2.7  Avisningsmekanism, profil. Figur 2.8  Avisningsmekanism, framifrån. 
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2.3 Förebyggande åtgärder 
 

Som framgår av ovanstående finns ännu inte någon färdig lösning på själva isproblematiken, 

men däremot en hel del intressanta alternativ. I väntan på en hållbar och ekonomisk lösning 

måste driftstörningar motverkas genom att minska konsekvenserna av strömavtagarhaverier, 

exempelvis genom att: 

 

 förmå trafikoperatörerna att snabba på införandet av Automatic Drop Device.  

 informera trafikoperatörerna om vikten av att med täta intervall kontrollera 

strömavtagarna vid problembenägen väderlek. 

 förbättra tillförlitligheten hos befintliga KIKA-kameror
19

 så dessa kan fungera som 

detektorer över skadade strömavtagare. 

 införa fler KIKA-kameror och mätstationer för upplyftsmätning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.3 Havererad strömavtagare fångad av en KIKA-kamera i Jörn 2010-01-13. Vi ser här att främre 

                   toppbygeln är avsliten, den bakre kolslitskenan är borta till större delen och kontakttråden skär in i 

                  mellanröret. Efter ytterligare någon kilometers färd demolerades strömavtagaren helt.         

                                                 

19
 Övervakningskamera av infrastruktur. 
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2.4  Forskning inom närliggande branscher 
 

Även inom vindforskningsområdet är vinterproblematiken intressant att betrakta. 2008 tittade en 

ytforskningsgrupp från Halmstad
20

 med Lars Bååth och Hans Löfgren i spetsen, närmare på 

detta. De undersökte hur vindkraftverk på-

verkades av isbeläggning och man satte sig in 

i hur isen får fäste på vingen, samt hur man 

skulle förhindra detta. Mycket av deras 

forskning skulle kunna vara intressant att 

tillämpa även inom strömavtagning för 

höghastighetståg. 

Även inom flygindustrin är istillväxt ett 

problem och funktionella avisningssystem är 

viktiga. Ett exempel är Aircraft antiicing 

systems av Mehl&Parsons, NASA.  Där har 

man delat upp isen utefter den storleken på 

regnet som bildat den. Är diametern på 

regndropparna mindre än 50 m  säger man att 

isen har bildats av molnvattendroppar. Om 

diametern är 50 m  - 500 m  kallas det fryst 

duggregn, och för diametrar större än 500 m , 

fryst regn.  

 

Is kan också bildas genom sublimering, d.v.s. 

direktfrysning av vattenånga.  

 

Isbildning beror av temperaturen enligt 

nedanstående: 

Klar is 0 C till C  10  (dropparna har tid att 

rinna innan de fryser) 

Blandad is C  10  to C  15  

Frost C  15  to C  40  (dropparna fryser 

direkt) 

 

Så betyder då detta att olika platser kommer 

kräva olika lösningar på olika isproblem?  

Kommer en nedisningskarta för att kunna se 

vilken typ av is som bildas i området behövas? 

Troligen, man vet ju att den relativa fuktigheten 

i luften spelar in och har en avgörande roll för 

den typ av is som bildas. 

                                                 
20

  Forskning för mer och bättre vindkraft av Elforsk 2008 och  

     http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article733068.ece av Jonas Hållén  2010-02-22. 

 

Figur 2.10  Is och vattens struktur. 

 

Figur 2.9   Aircraft Antiicing Systems  

                   Mehl&Parsons NASA. 

http://www.vindenergi.org/Vindforskrapporter/Elforsk%20rapport%2008_46%20Vindforsk%20Syntesrapport-%20%20%20%0b%20%20%20%20%20%20.pdf
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article733068.ece
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 3 Värmeledning  

 
För att teoretiskt kunna belägga de praktiska detaljer samt patent som tagits upp i föregående 

kapitel, krävs en närmare studie av värmeledning. Väsentligt är att se hur is tillväxer på en yta, 

varför ett exempel på detta generellt tas upp nedan. 

 

3.1 Problemställning: Istillväxt 
 

En vinterdag kommer underkylt regn ner på en kontaktledning. Vid träffen bildas omgående is 

vilket försvårar värmeledningen då värmeledningskoefficienten minskat väsentligt. Is isolerar 

men snöbelagd is isolerar ytterligare. Se nedanstående tabeller. 

 

 

 

 
Tabell 3.1  Värmekonduktivitetstal för olika ämnen. 

Material k [W/m C ] 
Diamant 

Silver 

Koppar 

Guld 

Mässing 

Järn 

Stål 

Kvicksilver (flytande) 

Is 

Snö ) 0( C  

Betong 

Fönsterglas 

Glas 

Tegel 

Sten (granit) 

Vatten (flytande) 

Mänsklig hud  

Gipsskiva 

Etanol 

Trä (ek) 

Trä (furu) 

Helium (gas) 

Mjukt gummi 

Glasfiber (isolering) 

Luft 

2300 

429 

401 

317 

111 

80.2 

18 - 40 

     8.5 

     1.7 

 Beroende av snötemperaturen. 

 0.4 - 1.7 

     0.90 

     0.78 

     0.72 

     3.0 

    0.61 

    0.37 

    0.26 

    0.18 

    0.17 

    0.14 

    0.15 

    0.13 

        0.043 

        0.026 

Källa: Det mesta från Cengel Y. A., 1998. 

 

Skulle isen dessutom bidra till att ojämnheter uppkommer (t ex luftfickor), som inte kan 

kompenseras av upptrycket från strömavtagaren, får man lov att ta hänsyn till konvektion enligt 

tabell 3.2 och Newtons lag. I normala fall sker värmeledningen mellan fasta faser så kallad 

konduktion, se tabell 3.1 men om luft fångas emellan de fasta faserna så gäller konvektion.  

 

Typ av konvektion h [W/m
2 C ] 

Fri konvektion av gaser 

Fri konvektion av fluider 

Påtvingad konvektion av gaser 

Påtvingad konvektion av fluider 

Kokning och kondensation 

2 - 25 

10 - 1 000 

25 - 250 

50 - 20 000 

2 500 - 100 000 

 

Tabell 3.2  Värmeöverföringstal för olika 

typer av konvektion. 

 

 

Källa: Cengel Y. A. ,1998. 

 

 

Figur 3.1  Schematiskt fasdiagram för vatten. 
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Is bildas av 0 C  vatten som genomgått fasomvandling, då energi korresponderande smältvärmet 

tas bort från vattnet.  

Intressant är att se vilken tjocklek det skulle bli på isskiktet på ytan om t ex lufttemperaturen 

momentant sjunker till C   5 . Det underkylda regnet är i flytande form, trots att temperaturen 

är under C  0 . Det beror på att det inte finns några kärnbildningspunkter att tillväxa på i luften. 

Dessa skapas direkt vid nedslaget och frysning sker. Detta skikt, den så kallade isbarken, 

tillväxer sedan av nytt regn. Anta att det skulle regna underkylt i extremfallet 1 dygn och att 

värmeledningen genom det bildade isskiktet är hastighetsbestämmande på tillväxten. Anta också 

att tillväxten sker under stationära förhållanden, d.v.s. linjärt förlopp. 

 

Exemplet är svårt att greppa och bygger på definitioner om värme t ex specifikt värme, entalpi, 

inre energi samt på värmekonduktivitestal. Det är dock väsentligt att känna till isen och vattnets 

natur för att kunna räkna på detta. 

 

Försök till härledning och lösning 

 

                   q 

 

 

 

 

 

Luft

Vatten

T

T
H O

2

= 0  C

-5  C=l

o

o
Is

 

Figur 3.2  Energidiagram för vatten. 
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Konduktion ger Fouriers lag: 
Stationärt

dx

dT
kq    

x

T
kq




     (1) 

 

Vi betraktar en generell temperatur och vet att det inte blir is, d.v.s. 00 x  då  0lT . 

ll TTT  )(0  och xxxx  0   

Insättning i (1) ger 0



x

T
k

x

T
kq l

is

l

is  .        Kelvin. i anges 1T                                                          

Enligt definition gäller dTCmQ p  som uttryck för energi  Ws . 

 

Detta ger att dTCdxAdtAdq p   eftersom dxAVm   och 

dt

dT
C

dx

dq
p   , där pC  är konstant. 

 

 Detta ger att skillnaden i entalpi (betecknas H och är summan av inre energi och Vp  )  

  dTCH p    under förutsättning att inte fasövergångar, som kräver energi, förekommer 

      
dt

dx
Hq    .                                                                                           (2) 

 

Från tabell fås gJgJgcalH is /  332/ 1868.44.79/ 4.79  , vilket är smältvärme eller 

fusionsvärme (eng. Heat of Fusion of Water), d.v.s. den energi som krävs att smälta 1 g 

nollgradig is till nollgradigt vatten. 

3/9.0 cmgis               mKscalkis   /106.5 3

 

gcalH is / 4.790   

 400 861 dygnt s                    Svaret blir i cm 

Sätt (1) = (2) vilket är två olika samband när det gäller värmebalansen för q  

 
dt

dx
H

x

T
k l

is  
 

dt

dxH

x
k

dygn

is

)(5

1








 

 
2.8

4.799.0

86400106.51025 3

1

1

1 












dygn

dygnis

dygn x
H

tk
x


cm  

 

2.81 dygnx cm
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Att istjockleken visar sig bli 8.2 cm efter 1 dygn hör till extremfallen, men många har skrapat is 

från bilrutor där det är åtminstone är 5 mm och formeln är generell. I exemplet om krypströmmar 

räknar jag på 1.8 cm. Bilden nedan visar dock att tjocklekar större än 5 mm kan förekomma! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konduktiviteten k är temperaturberoende enligt nedanstående tabell
21

 och alltså 2.25 W/mK 

vid C  5 . 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 3.3 ovan visar sambandet mellan konduktiviteten och densiteten, vilket är naturligt om 

man betänker principen för värmeledningen. Lite överraskande kanske det är för några att 

densiteten ökar med sjunkande minustemperatur. Frågor som nu kan besvaras är: 

           - När är vatten tyngst? Varför? 

           - När fryser en sjö, d.v.s. vad är skillnaden på nollgradigt vatten och nollgradig is? 

           - Varför bottenfryser nästan aldrig sjöar? 

 

Vatten är som tyngst vid C4 och under vintern kyls vattnet ovanifrån, vilket gör att vatten på 

C  21  kommer flyta ovanpå det 4-gradiga vattnet. Då vattnet kyls ytterligare bildas is, som har 

                                                 

21
http://www.engineeringtoolbox.com/ice-thermal-properties-d_576.html 

 

 

Temperatur 
grader Celsius 

Densitet 
(kg/m-3) 

Termisk konduktivitet 
(W/mK) 

Specifika värmen 
(KJ/kgK) 

0.01 999.8  0.613 (vatten) 4.18 (vatten) 

0 916.2 2.22 2.050 

-5 917.5 2.25 2.027 

-10 918.9 2.30 2.000 

-15 919.4 2.34 1.972 

-20 919.4 2.39 1.943 

-25 919.6 2.45 1.913 

-30 920.0 2.50 1.882 

-35 920.4 2.57 1.851 

-40 920.8 2.63 1.818 
 

Bild 3.1 Nedisning av bilar vid Frankrikes sydkust. 

Tabell 3.3  Materialdata för is. 

 

http://www.engineeringtoolbox.com/ice-thermal-properties-d_576.html
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ännu lägre densitet (1 liter C  4  is väger 0.9170 kg och kan jämföras med 1 liter C 4 vatten 

som väger 0.99997 kg)
22

. 

1 liter 20-gradigt vatten väger 0.99820 kg, 1 liter 4-gradigt vatten väger 0.99997 kg, och 1 liter 

0-gradigt vatten väger 0.99984 kg. Vid 3.98 plusgrader väger 1 liter vatten exakt 1 kg. Som vi ser 

är det inga stora skillnader. 1 liter is väger 0.9170 kg vid samma temperatur.  

En sjö bottenfryser inte på grund av att is isolerar, eftersom den termiska konduktiviteten är så 

låg. 

 

3.2 Problemställning: Isbeläggning på en cylindrisk   

      mässingslitskena 
 
Ett problem som också skulle kunna uppstå är att isbildning sker på slitskenan, vilket lätt ger 

upphov till ljusbågar. Jag antar att 

mässingsslitskenan är cylindrisk och 

ihålig, men i övrigt ser ut som figur 3.3.  

Jag har valt en cylindrisk kolslitskena, 

trots att en fyrkantig skulle ge större 

anliggningsyta mot kontakttråden. Orsak-

en till detta är att temperaturerna blir 

kända, d.v.s. det blir inte kallare i något 

hörn. Att tillverka ett ihåligt mässingsrör 

är dessutom enklare. Tanken är sen att en 

skrapa som monteras framför mässings-

röret, skulle förmå att reducera isen till 

kanske max 3 mm på tråden och att 

värmen som avges genom mässingsröret 

skulle kunna smälta resten. Då skulle den 

mindre anliggningsytan räcka. 

Jag har visat matematiskt att det för alla sådana rör finns ett maximum för värmeavgivning och 

där skulle man naturligtvis ligga, genom att aktivera konstruktionen innan isen överstiger kritisk 

tjocklek. Två excel-figurer på sid 27 visar detta. Sedan tog jag en uträkning från ett mässingsrör 

och räknade ut värmeflödet per meter, om det värmdes med hett vatten.  

 

Om en isbeläggning befinner på en strömavtagare sker en isolering på grund av det betydligt 

lägre värmeledningsvärdet som isen har kontra förmodad mässing i slitskenan. 

 

Värmeledningstalet för is kan sättas konstant till kis = 1.7 W/m K enligt tabell 2.1
23

 eller 2 W/m K 

enligt nedan. Värmeledningstalet för strömavtagaren kmässing =111 W/m K, se sid 21, vid C  25 . 

Detta innebär att tiden som krävs för att tillräcklig energi ska hinna överföras, inte räcker till. Det 

sätter en övre hastighetsgräns på tågen och blir speciellt viktigt för höghastighetståg. En lösning 

                                                 
22

 Se molekylstrukturerna i figur 2.10. 
23

 Lite olika värden beroende på vilken tabell man tittar i. Enligt tabellen ovan borde det vara 2.18 medan  

    tabell 3.1 ger 1.7. 

Figur 3.3  Cylindrisk mässing- och kolslitskena, skrapdelen     

                  utelämnad. 

 
 



26 

 

på ett sådant problem är att på något vis värma strömavtagaren inifrån och avlägsna isen. Hur 

detta ska ske praktiskt upptas inte här, men det finns nog flera vägar. En utförlig utredning på 

ingående frågeställningar visas nedan och innehåller flera intressanta aspekter.  

 

Om ytterdiametern av en cylindrisk isbildning ökas, påverkas värmeavgivningen på två sätt:  

• Isbildningen blir tjockare, vilket försvårar värmeflödet. 

• Ytan mot omgivningen ökar, vilket tenderar att underlätta värmeavgivningen till omgivningen. 

  

Dessa två verkar i motsatt riktning, vilket innebär att det finns en ytterdiameter som ger ett maximum 

för värmeavgivningen från cylindern. Jag tänker nu härleda denna kritiska isolertjocklek teoretiskt. 

 

3.2.1 Beräkning av värmeförlust och värmeflöde 

Anta att innerradien liksom temperaturen på insidan är konstanta, r
i 
och T

i 
, samt att omgivande 

mediums temperatur är konstant T
o
. Värmeflödet genom isoleringen är: 

80iT
 

C  (värmande mediets temperatur)             150ih  KmW 2/  

C To   23  (max yttertemperatur)                 25oh  KmW 2/  

 

 

 

Sökt: Värmeförlusterna per meter. 

 

De termiska resistanserna adderas för ett isolerat 

rör. Formeln lyder generellt: 

oix

oi

hRk

RR

k

RR

hRq

TT

32

23

1

12

1 2

1

2

)/ln(

2

)/ln(

2

1
















.  

Om vi betraktar enbart islagret och luften och låter övrigt motstånd innefattas i Rterm, mässing, får vi 

följande: 

Lk

rr

Ah

TT

RR

TT

R

TT
q

io

oo

oi

isoleringtermngterm,mässi

oi

term

oi

r

















2

)/ln(1
,

 

där LrA oo  2  är mantelarean för isen om L är cylinderlängden på mässingsslitskenan. 

För att finna ett extremvärde för 
rq räcker det att hitta ett för termR , ty där 

rq är max blir  

termR  minimal. 
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Innerst:       Hetvatten. Påtvingad konvektion fluid. 

Mitten:       Mässing 

Yttre lagret: Is 

Ytterst:        Luft. Fri konvektion för gas.  
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Derivering ger 
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 och sätt denna till 0 erhålls den kritiska ytterradien kritor , . 

0
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2

1
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kritookrito rhrkL

 och 
o

krito
h

k
r ,     

d.v.s. kvoten mellan värmeledningskoefficenten och värmeöverföringstalet.  

 

Slutsats: Den optimala ytterradien är: cmmr
h

k
r krito

lufto

is

krito  4  0.04  
25

2
 ,

 

,   

Detta innebär att islagrets tjocklek är cmmRR  8.2 028.0012.0040.023  . 

 

Hela min anordning är optimerad, d.v.s. drar minst energi och ger maximalt värmeflöde för 

istjockleken 2.8 cm. 

 

Ytterligare en derivering visar att det är en minpunkt för termR . 

Nedan visas två exceldiagram LRterm   som funktion av or för värden 10 oi TTT K  

och 10oh  KmW 2/ för 2k  KmW / och 1k  KmW / .  

 

Innerradien ir sätts till 0.04 m. Radierna blir 20.0
10

2
, kritor  m och 10.0

10

1
, kritor m . 

 

 

 
Figur 3.4  Kritisk isolertjocklek för k = 2 W/mK, d.v.s. is. 
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Figur 3.5  Kritisk isolertjocklek för k =1 W/mK, d.v.s. snöbelagd is. 

 

Ett mässingsrör har en innerdiameter på 1.60 cm och en väggtjocklek på 0.40 cm. 

Innertemperaturen på mediet är 273 + 80 = 353 K och yttertemperaturen i luften  23273  
 250 K.  

Beräkna värmeflödet per meter längd av röret samt värmeflödet baserat på insidans area. 

Värmeledningstalet för denna mässingstyp är k = 111 W/m K. 

 

Givet:             

353iT K        KmWk  / 111              0080.0ir  m  

250oT K                                                0120.0or m  

Sökt: Värmeflödet per meter. 

De termiska resistanserna adderas för ett isolerat rör. Formeln lyder generellt: 
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 Jämför med de framräknade värdena på sid 13. 
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3.3 Egenheter hos vatten 
 

För att hindra att is bildas samt för att förhindra att den ligger kvar på strömavtagaren, kan man 

med hjälp av konvektion endera värma det under-

kylda regnet innan det träffar strömavtagaren och 

bildar is, eller värma vattnet vid nedslaget på 

strömavtagaren. En annan idé är att värma den 

redan bildade isen på strömavtagaren. 

Man skulle även kunna använda strålning eller 

värmeledning för att förhindra isbildning, t ex 

genom att använda mikrovågor, infrarödstrålning 

eller ultraviolettstrålning. Att se till att ström-

avtagarens yta hela tiden är varm skulle också vara 

ett sätt. 

En mer avancerad metod för att undvika isproblem 

vore att se till att vatten inte överhuvudtaget 

kommer i kontakt med strömavtagaren eller tråden, 

genom att vattnet på något vis repellerades av både 

strömavtagaren och kontakttråden. För att lyckas 

med detta skulle strukturen och materialvalet hos 

dessa vara essentiellt. Att skapa ett statiskt fält 

kring strömavtagaren vore en annan idé. Tänket på 

en offeranod så att vattnet dras till ett annat 

material är en avancerad tanke, och kommer därför 

inte tas upp djupare i detta arbete, men idén är 

lockande. 

 

För att förstå vad man skulle kunna göra för att 

motverka is, krävs att man tittar lite närmre på 

ämnet som bildar isen. Hur fungerar egentligen 

vattenmolekylerna? 

Vattenmolekyler är uppbyggda av polära koval-

enta bindningar, där varje molekyl består av en 

syreatom och två väteatomer.  

Mellan molekylerna finns dessutom starka attrak-

tionskrafter som håller ihop dessa och de kallas 

vätebindningar. Anledningen till att vinkeln mellan atomerna i en vattenmolekyl ser ut som den 

gör är att syreatomens kärna är mer elektronegativ, d.v.s. hungrig på atomer, än vad väteatomen 

är. Elektronerna befinner sig således oftare i närheten av syreatomen och att det råder en 

elektronbrist vid väteatomerna. Fördelningen av elektroner gör att det uppkommer elektrostatiska 

krafter mellan syreatomen i en vattenmolekyl och väteatomerna i en annan molekyl. Dessa 

krafter skapar vätebindningen. Den är svagare än den kovalenta bindningen men är ändå 

förhållandevis stark i jämförelse med många andra bindningar mellan molekyler, t ex van der 

Waals bindning. En vätska fryser
25

 när energin hos molekylerna är så låg att de inte längre kan 

                                                 
25

 Chemistry –Molecules, Matter and Change, Fourth Edition, Jones L, Atkins P. 

Figur 3.6  En vattenmolekyl.                              

Figur 3.7  Flera vattenmolekyler. 
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slingra sig förbi sina grannar. I fast fas vibrerar molekylerna ”på stället”, men de klarar nästan 

aldrig att förflytta sig helt. Fryspunkten kan ändra sig lite beroende av trycket. Den normala 

fryspunkten är den temperatur som en vätska fryser på vid 1 atm. Som tidigare beskrivits
26

 kan 

dock ämnen vara under fryspunkten utan att frysa, då kallas de underkylda eller superkylda. 

Många vätskor fryser vid högre temperaturer, d.v.s. temperaturer över C 0 , om de utsätts för 

tryck, eftersom trycket hjälper till att hålla ihop molekylerna. Vatten är dock undantaget till 

regeln, det fryser nämligen vid en lägre temperatur om utsatt för tryck. Det beror på att vatten i 

flytande form har en högre densitet än is, eftersom många vätebindningar i isen kollapsar så att 

molekylerna tar mindre plats. Processen gynnas av högre tryck eftersom det är vätebindningarna 

som gör så att molekylerna hålls isär i en ”öppen” struktur i is.  

 

3.4 Temperatur, vind och fuktighet 
 
I och med att den tänkta höghastighetsbanan ska byggas i södra Sverige kommer luftfuktighet att 

spela en stor roll för beräkningar om vinterförhållandena. Närheten 

till havet tillsammans med ett milt klimat skapar en betydligt högre 

luftfuktighet än den i norra delarna av landet. Den högre luftfuktig-

heten skapar förutsättningar för att frost och is lätt skulle kunna bildas 

bara temperaturen sjunker under 0 C . Det finns dessutom många 

experiment som visar på att man erhåller en extra kyleffekt vid 

avdunstning.  
Är man ute och åker i en cabriolet på sommaren tycker man att det 

svalkar skönt, fastän man vet att temperaturen är densamma. Detta 

kan demonstreras genom att man har en digital termometer som 

utsätts för olika miljöförhållanden. Först kylde jag termometern med 

en fläktande pappskiva, men utan våt duk på termometern och då 

kommer temperaturen inte ner mer än någon tiondel. Kyler man 

sedan med vått omslag runt termometern ger avdunstningen att 

temperaturen sjunker med hela 5 C . Förklaringen är att när vatten 

avdunstar går det åt energi och denna energi kommer att tas från 

luften och därigenom kommer lufttemperaturen att sjunka. Avdunstningsförloppet påskyndas 

därför mycket när det blåser. I tabellen nedan utläses den ”verkliga kylan”. 

 

VINDKYLETABELL 

Vind m/s   Lufttemperatur grader 

0 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

2 -1 -6 -11 -16 -21 -27 -32 -37 -42 

5 -9 -15 -21 -28 -34 -40 -47 -53 -59 

8 -13 -20 -27 -34 -41 -48 -55 -62 -69 

16 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65 -73 -80 

25 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -69 -77 -85 

 

                                                 
26

 Se tabell 3.1. 

Bild 3.2 Digital termo-  

               meter i olika   

               miljöer. 
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Bild 3.3 Momentan isbildning i underkyld  

               flaska. 

Som ett roligt exempel lade jag en läskflaska i frysen och tog ut den en stund senare. Då kändes 

den inte speciellt kall. Men när jag därefter öppnade flaskan så kändes den betydligt kallare. 

Fenomenet beror på att koldioxiden då frigörs och små mikroskopiska droppar sprutar ut och 

lägger sig på flaskan där de sedan kondenserar och bildar en fuktig yta. När koldioxiden frigörs 

minskar trycket och då även temperaturen motsvarande, enligt den allmänna gaslagen. Handen 

blir våt av att hålla i flaskan och våt hud (kvatten vid 300K  = 0.608 W/m K) leder värme betydligt 

effektivare än torr hud (kluft vid 300K  = 0.0261 W/m K). Resultatet är att flaskan känns kallare.  

 

Till och med kan man få en totalgenomfrysning på någon sekund om man bara initierar kärn-

bildningsställen. För att visa detta praktiskt kyler man två flaskor öl i frysen, men inlindade i en 

handduk. 

 

Först häller man upp en del öl ur ena flaskan för att 

visa att ölen fortfarande rinner. Sedan tar man den 

andra flaskan och knackar till den flaska man hällt öl 

ifrån. Nu händer något märkligt, ty ölen fryser direkt. 

Hur kan det då komma sig? Jo, först har ölen legat i 

frysen i 3-5 timmar, beroende på vilken frys man har. 

När man försiktigt öppnat flaskan får man underkyld 

öl i glaset, d.v.s. öl som är kallare än 0 C .  

När flaskan knackas mot något hårt, t ex ett bord eller 

en annan flaska, störs jämvikten och kärnbildning-

ställen bildas momentant. Då påbörjas en serie-

reaktion och ölen fryser på några få sekunder.  

 

 

 

Vad jag vill säga med dessa experiment är att då man smälter isen på en strömavtagare måste 

man ta hänsyn till avkylningen från luften. Man kommer således att behöva ta i, lite i överkant 

för att vara säker på att ha en isfri yta. 

 

Luftfuktighet är generellt ett mått på mängden vattenånga som finns i gasform. Luftens relativa 

fuktighet är kvoten mellan vattenångans partialtryck och vattenångans partialtryck vid mättat 

tillstånd i atmosfären. Luftfuktigheten 100 % behöver inte innebära att det regnar, men det måste 

åtminstone vara dimma eller dagg.  

Det är dock även så, att bara för att det är dimma, dagg eller regn, så behöver inte luftfuktigheten 

vara 100 %. När luftfuktigheten är så hög att vattenångan börjar kondensera och bilda synliga 

droppar, sägs den relativa luftfuktigheten vara 100 %. 

 

Den relativa fuktigheten är alltså beroende av både fuktinnehåll och temperatur. Sambandet 

beskrivs bäst i ett Mollierdiagram, se figur 3.8. Axlarna är graderade i C och i g fukt per kg luft. 

Den nedersta kurvan för 100 % relativ fuktighet kallas även mättnadskurva. Försöker man sänka 

temperaturen under den kurvan faller det ut vatten i form av kondens. 
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Från diagrammet nedan kan man utläsa att vid 100% i relativa fuktigheten och med en 

temperatur på 25 C , kan luften som mest innehålla 20 gram vatten per m
3
. Vid 13 C  är 

motsvarande värde bara 9 gram per m
3
, alltså mindre än hälften. 

Ofta tycker man att kallgrader i norra Sverige inte upplevs så kalla, som samma antal 

minusgrader gör i södra Sverige och att det skulle bero på att luftfuktigheten är högre ju längre 

söder ut man kommer. Kall luft kan ju som visas enligt figur 3.8 inte hålla lika mycket fuktighet 

som varm luft. Vid minusgrader är fuktigheten i luften mycket liten och den lilla mängd 

vattenånga som finns påverkar inte luftens värmeledningsförmåga. En annan faktor var vinden, 

men när det är extremt kallt står luften alltid nästan helt still.  

 

 

 

 

 

Figur 3.8 Mollierdiagram visar den relativa fuktigheten. 
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4 Material som försvårar isbildning 
 
Kapitlet handlar om att man genom att välja bättre material skulle kunde förhindra eller 

åtminstone försvårade isbildning på kontakttråden. Jag har delat upp materialen i befintliga och 

framtida, där man utnyttjar nanoteknik.  

Nedan har jag betraktat några olika material som skulle kunna bli aktuella. 

 

4.1 Teflon 
 

Teflon är det mest kemikaliebeständiga av alla kända plastmaterial och kan användas inom ett 

brett temperaturområde ( ) 260  till 200 C C  , vilket är en av anledningarna till att jag ville titta 

närmare på det. Det bryts heller inte ner eller åldras, till skillnad från andra termoplaster, av UV-

ljus, ozon eller syre. En annan fördel är att det inte påverkar människokroppen. 

Teflon har extremt låg friktionskoefficient och är det plastmaterial som har det allra bästa 

elektriska isolationsegenskaperna. Dielektricitetskonstanten är låg och oberoende av temperatur 

och frekvens. Det absorberar heller inte vatten och är självsmörjande, vilket innebär att lager och 

dynamiska tätningar kan arbeta fullständigt torrt. Teflon har en vaxliknande yta som praktiskt 

taget ingenting häftar vid.  

 

Materialdata för teflon: 

Densitet: 33 / 102.2 mkg   

Expansionskoefficient: 15102.2  K  

Specifik värmekapacitet: KkgJ  /103    

Termisk konduktivitet: KmW  /2.0  
 

Jag skulle kunna tänka mig att ett riktigt tunt lager teflon ganska enkelt skulle kunde sprutas på 

kontaktledningen eller strömavtagaren, då det är plast och att man då kunde bortse från 

isolationsnackdelen samt utnyttja att inget vidhäfter lätt på materialet. Detta skulle kunna 

innebära att kontaktledningarna hålls isfria, bara genom att byta material. Teflonet kommer att 

slitas och behöver förbättras med jämna mellanrum. 

 
4.2 Ledande plast 
 

Andra material som skulle kunna vara intressanta att undersöka lite närmare som alternativa 

kolslitskenor är plaster. Forskare på ett amerikanskt universitet har utvecklat en metod som gör 

att billig plast kan ersätta dyra metaller i olika elektroniktillämpningar. Plasten skulle kunna bli 

ett lågkostnadsalternativ till indium-tennoxid. Priset på indium-tennoxid är högt på grund av att 

man börjat använda materialet i TV-displayer. 

 

Ledande polymerer är inte unikt utan har funnits länge. Problemet har emellertid varit att då 
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materialet bearbetas för att kunna användas, minskar vanligtvis deras förmåga att leda 

elektricitet. En polymers struktur ändras då den formas. Polymerer fryser i en stel struktur när 

den formas och det är denna struktur som gör så att den inte leder ström lika bra längre. En 

metod för att komma runt problemet, innebär att de kan återskapa polymerens ledande egenskap 

efter det att den formats med hjälp av en syrabehandling. Resultatet blir en plast som kan formas, 

är halvgenomskinlig och leder ström. 

 

4.3 Nanomaterial med extrema egenskaper 
 
Nanomaterial kan göras starka, värmetåliga, billiga, elektriskt ledande och bra för miljön.  

Ledorden till framtidens supermaterial känns hightech och spännande. FunMat
27

 på Linköpings 

universitet, riktar in sig mot det senaste inom områdena materialvetenskap, nanovetenskap och 

ytteknologi. Här arbetar forskarna med att utveckla och industrialisera nya keramer så som 

karbider och nitrider i form av tunna filmer och ytskikt med anknytning till stora industrier. 

Egenskaperna hos de nya materialen blir ständigt fler. Funktionella keramer tillhör de nya 

materialen som tas fram inom konceptet MAX-faser. De består av tre olika grundämnen ordnade 

på nanonivå. M betyder att materialet innehåller en metall, A att det innehåller en ickemetall, 

vanligen kisel eller germanium och X står för kol, kväve eller syre. Resultatet blir ett material 

med extrema egenskaper, t ex kan materialet ha mycket liten friktionskoefficient samtidigt som 

resistansen är låg, värmetåligheten hög och nötningsmotståndet stort! Fördelen med dessa 

material är en ökad möjlighet att påverka materialegenskaperna. FunMat har på rekordtid blivit 

världsledande inom grundläggande materialfysik och färdiga tillämpningar. Det är lätt att se 

användningsområdena inom järnvägen, främst inom kraftöverföring, kanske rent av som 

alternativ till kolslitskenan!   

 

Att kunna stryka trasiga kolslitskenor ur vinterproblemlistan vore väl något. Som upptogs i ett 

tidigare kapitel, kan intervallen på kolslitskenebyten till följd av slitage eller sprickbildning 

vintertid, uppgå till allt från en dag till ett par veckor. Det är isen på kontakttråden som ställer till 

problemen då is, dels är ett relativt hårt material i jämförelse med grafit, dels att den isolerar så 

att kontakten mellan strömavtagaren och kontaktledningen blir så dålig att ljusbågar uppstår och 

kan skada kolslitskenan. I dagsläget försöker man bygga bort problemet, främst genom 

mekaniska åtgärder, men i framtiden räcker det troligen att byta material i slitskenan för att 

aldrig ens behöva byta slitskena. Materialet som kan komma att bli aktuellt heter grafen och 

tillhör nanomaterialen. 

 

Hård som diamant är ett vanligt uttryck, men nu kan man även säga, stark som grafen
28

. Det har 

nämligen visat sig att det nya supermaterialet som upptäcktes 2004 är världens starkaste. Grafens 

uppbyggnad är mycket lik den vanliga grafitens. Det består av kolatomer, men till skillnad från 

grafiten utgörs grafen bara av ett enda atomlager.  Atomerna där är ordnade i ett hexagonalt 

mönster och det är detta som ger materialet dess unika egenskaper. Då kolatomerna befinner sig i 

ett monoatomärt skikt, som de gör hos grafen uppträder de, till skillnad från i grafit, inte som en 

                                                 
27

 http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Lanskartan/Exempel-pa-satsningar/FunMat---Nanomaterial-med-extrema- 

    egenskaper/ 
28

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2220019 av Marcus Hansson vetenskaps 

    radion 2010-05-04 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2220019


35 

 

halvmetall som har överlappande energiband. Hos grafen nuddar endast banden varandra och 

den så kallade ferminivån kan påverkas med ett elektriskt fält över skiktet.  

 

Styrkan hos grafen har man funnit genom att göra ett så kallat styrketest. Detta går till så att man 

i ett mikroskop trycker på ett tunt lager av ämnet med en särskild rundad diamant. Precis innan 

ämnet ska till och gå sönder, stannar man och mäter hur djupt diamanten kunnat pressa sig in. 

Med hjälp av fördjupningen och kraften man applicerat kan man sedan räkna ut hur starkt 

materialet är. Grafen är hela 200 gånger starkare än vanligt stål, och är dessutom genomsynligt, 

vilket ökar användningsmöjligheterna för materialet. Fanns det en tråd av grafen, skulle en 1 mm 

tjock tråd av ämnet klara att lyfta hela 14 ton, innan det brast! Forskarna bakom dessa mätningar 

tror nu att det nya styrkerekordet kommer att bli en referenspunkt för ämnens styrka på samma 

sätt som diamant är en referenspunkt för materials hårdhet. 

 

Grafen är emellertid mycket dyrt. En remsa med längden 1 mm och en atom bred, kostar idag 

närmare 10 000 dollar endast att framställa.  

 

Så vad skulle man kunna använda grafen till? Framtidens
29

 supersnabba elektronik kräver nya 

materiallösningar. Grafen
30

 har visat sig vara bättre på att leda bort värme från elektronikkretsar 

än vad koppar gör. Resultatet är så lovande att det kan leda till en ny industristandard. 

 

Även elektronhastigheten
31

 hos grafen är imponerande. Den har blivit uppmätt till 200 000  

cm²/Vs, vilket är 100 gånger snabbare än elektronhastigheten för kisel, som används för att 

tillverka dagens processorer. Värmeledningsförmågan hos grafen är KmW / 600  i rums-

temperatur. Det kan jämföras mot koppar som har KmW / 401 . 

Även inom andra områden kommer grafen att kunna användas. Tillsätts t ex en liten mängd 

grafen till en polymer kan dessas egenskaper förändras påtagligt. 0.5 ‰ grafen gör plasten upp 

till 30 °C värmetåligare och så lite som 0.1 ‰ gör den drygt 30 % styvare.  

 

Inom järnvägsbranschen känns det inte konstigt att tänka sig att i alla fall dagens vanliga 

kolslitskenor om inte helt, så åtminstone delvis kommer kunna ersättas med grafen, när tekniken 

blir billigare. En kolslitskena med ett ytskikt av grafen kanske skulle kunna lösa alla problem 

förknippade med vinter. 

 

 

Som jag misstänkte har de alternativa befintliga materialen stora nackdelar men de framtida 

alternativen en lång tid kvar innan de blir prisvärda, även om man i laboratoriet kan få rätt 

funktion. 

                                                 
29

 Artikel: Quantum resistance standard based on epitaxial graphene av A. Tzalenchuk, S. Lara-Avila, A.  

     Kalaboukhov, S. Paolillo, M. Syväjärvi, R. Yakimova, O. Kazakova, T.J.B.M. Janssen, V. Falko och S. 

     Kubatkin. Nature Nanotechnology Advanced Online Publication, 2010-01-17. 
    Kontakt: Sergey Kubatkin, docent, 031-772 5475, sergey.kubatkin@chalmers.se Mikael Fogelström, professor, 

     031-772 3196, mikael.fogelstrom@chalmers.se Rositza Yakimova, professor, 013-282528, rosya@ifm.liu.se 

     Mikael Syväjärvi, docent, 013-285708, mikael.syväjärvi@ifm.liu.se  
30

 http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article758536.ece. Av Ulla Karin Ottosson    

     2010-04-09   
31

 http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51110 av Anna Wennberg 2010-04-09. 

mailto:rosya@ifm.liu.se
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5 Magnetron 
 
En annan idé för att få bort is från kontakttråden skulle kunna vara att värma kontaktråden med 

hjälp av någon typ av element. IR-strålning används frekvent på mångas uteplatser men är 

mycket för svagt för att värma en kontakttråd. Att 

använda mikrovågor genom en magnetron skulle 

däremot kunna vara intressant att titta på eftersom en 

mikrovågsugn kan rikta mycket stor effekt mot en punkt 

och erhålla mycket snabbare tining än på annat vis. 

Magnetronen skulle kunna sitta fastmonterad vid tågets 

kolslitskena och följa med kontakttråden i horisontalled. 

 

Innan detta är värt att prova praktiskt är det nödvändigt 

att exakt veta vilka möjligheter och begränsningar som 

apparaten har. Detta kan fås genom att studera en vanlig 

mikrovågsugn. 

 

Figur 5.1 Principskiss över montering av magnetron. 

 

 

5.1 Hur fungerar en mikrovågsugn? 
 

Det centrala i en mikrovågsugn är en magnetron, som i princip är ett radiosändarrör för korta 

våglängder. Mikrovågor är inte som man skulle kunna tro, vågor med våglängd 10
-6

 m, utan 

våglängden ligger på ca 12 cm. Namnet kommer historiskt från tiden då radiovågor benämndes 

som lång- eller kortvågiga. Dessa vågor var kortare än kortvågorna och kallades därför för 

mikrovågor.  

 

Det rör sig alltså om elektromagnetiska vågor och c är ljushastigheten. Frekvensen kan enkelt 

beräknas: 

GHzffc  5.2
12.0

103
 

8




   

 

Magnetronen är en enkel och robust komponent med hög verkningsgrad.  

 

Mikrovågsugnen är dock i grunden farlig. Kunde man sticka in handen när den är igång, skulle 

handen vara bränd på några sekunder. Därför är ugnen noga skärmad och det ska inte vara 

möjligt att köra ugnen med öppen lucka.  

I mikrovågsugnen finns det alltså en liten sändare som skickar ut mikrovågor och när vågorna 

träffar vattenmolekyler så börjar molekylerna att svänga när temperaturen ökar. Det är endast 
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ämnen som innehåller vatten som värms i en mikrovågsugn. Frekvensen som mikrovågsugnen 

har är anpassad för att sammanfalla med egensvängningsfrekvensen hos vattenmolekylerna.  

Det finns andra molekyler som också är så kallade dipoler, men vattenmolekylen är en ovanligt 

stark dipol. Den negativa änden på en molekyl fastnar vid den positiva änden på en annan 

molekyl, ungefär på samma sätt som magneter med nord- och sydpol. Om många små 

”magneter” bildar en klump, så får man en vattendroppe.  

Jag har upptäckt att tining av fryst ärtsoppa i mikrovågsugn tar lång tid trots att soppan till stor 

del består av vatten. Varför är det så?  

Mikrovågor absorberas lätt av vattenmolekyler som börjar svänga och därmed värmer sin 

omgivning. Däremot upptas mikrovågor mycket sämre av is. Is värms alltså inte särskilt bra av 

mikrovågorna. För att testa detta gjorde jag ett försök. Jag tog en stor bit is och gjorde en grop 

mitt i isen som därefter fylldes med vatten. Jag placerade isen i mikrovågsugnens centrum och 

startade försöket. Jag upptäckte att vattnet kokade men isen var i stort sett intakt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför tinar man inte ärtsoppan på full effekt i 5 minuter utan på 20 % effekt i 25 minuter trots 

att man tillför lika mycket energi?  

 

Fall 1: 

Energi kWsEtPE  3006051000   

 

Fall 2: 

            Energi kWsEtPE  3006025200   

 

Fall 2 är bättre på grund av man ej kan utnyttja mer än 20% ändå. 

Som slutsats kan man dra att, att värma kontakttråden med en magnetron är nog ingen bra idé på 

grund av att man inte kan utnyttja full effekt, vilket ses av ärtsoppaexperimentet. Det är bättre att 

värma med låg effekt under lång tid men då har tåget redan hunnit gå!  

Med diverse försök kan man dra slutsatsen att is värms inte särskilt bra av mikrovågorna. 

Mikrovågor absorberas av vattenmolekyler som börjar svänga och därmed värmer sin omgivn-

ing. Denna effekt fungerar mycket sämre i isfasen.  

 

Bild 5.1  Isbunke med bortkokat vatten. 
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6 Lösning där hänsyn tas till tribologi 
 
Väljer man att försöka använda någon typ av isskrapa måste man beakta ämnet tribologi för att 

finna de optimala egenskaperna.  

 

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Triboparametrar som på-

verkar ett tribosystem
32

 brukar indelas i tre huvudkategorier
33

.  

 

 Konstruktionsparametrar: kontaktgeometri, topografi, belastning, spänning, 

hastighet, rörelsetyp, frekvens, ytbeskaffenhet. 

 Materialparametrar: grundmaterial, kemisk sammansättning, struktur, fas och 

mekaniska egenskaper, ytbeläggning, omvandlat ytskikt, kemiska reaktionsskikt, 

absorberande molekyler, påkletat material etc. 

 Miljöparametrar: omgivningens temperatur och t ex smörjmedel, fuktig eller torr 

luft, saltvatten, skyddsgas eller vakuum, halter av föroreningar och tillsatser. 

 

I normala fall vill man ha så liten avverkning på ytorna som möjligt, men i detta fall ska isen 

nötas ner optimalt utan att skrapan slits för mycket. Redan genom att betrakta triboparametrarna 

inser man att enbart detta område skulle vara ett examensarbete, men några synpunkter ska jag 

dock ta upp, så att någon annan senare kan fortsätta med arbetet om de vill. 

För att vetenskapligt bearbeta ämnet måste man titta på vilka två olika komponenter en ytas 

ytprofil kan delas upp i. Denna yta är ju isytan på kontaktledningen som ska skrapas bort. 

 

ytprofil = vågighet + ytjämnhet. Dessa mäts bland annat med profilometri.  

Ra-värdet ger normalt otillräcklig information om en ytas tribologiska egenskaper, eftersom 

medelytavvikelse Ra är medelvärdet av profilens vertikala avvikelse från medelnivån. 
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Två ytor kan ha samma Ra-värde, men den ena kan vara betydligt aggressivare i sin topografi än 

den andra.  

 

Man måste också skilja på vad som menas med reell samt nominell kontaktarea. Den nominella 

kontaktarean (An) är den geometriska kontaktarean. Reella kontaktarean (Ar) är den verkliga 

atomära kontakten. På grund av de mikroskopiska ytojämnheterna, kommer två kroppar som 

pressas mot varandra bara i atomär kontakt med varandra, i ett begränsat antal kontaktfläckar 

(diameter10 - 100 m). 

                                                 
32 Ytor i mekanisk kontakt under relativ rörelse. 
33

 Tribologi –friktion, smörjning, nötning av Staffan Jacobsson och Sture Hogmark. Uppsala 2006. 
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Exempel: En kub (kantlängd 100 mm) av aluminium (densitet 2.7 g/cm
3
, hårdhet 100 HV) som 

ligger på en plåt av kolstål (densitet 7.8 g/cm
3
, hårdhet 250 HV). 

 

Volym = 10
3 

[cm
3
] = 1000 cm

3 

  gVolymamFN      

  Där är   densiteten och g är gravitationskonstanten satt till 9.82 N/m
2 

. 

   Detta ger: 

         NsmkgNsmcmgcmFN

32233 10514 26/ 1 1 / 82.9/ 7.2  1000    

   

      FN  = 26.514 N  och   H =100 HV          {Det mjukaste materialets hårdhet} 

    Ar  =  26.514/100 = 0.26514m
2 

= 265.1 mm
2 

  An = 10 000 mm
2 

 

 

Man kan även betrakta en friktionskurva. Om skiktet blir för tunt, nöts det omedelbart bort från 

topparna och friktionen bestäms av substratet. Blir det för tjockt, kan inte substratets större 

hårdhet längre hålla den reella kontaktarean nere, utan friktionen går mot ett värde som är typiskt 

för skiktmaterialet i homogen form. Det bästa som resulterar i lägst friktion, blir ett hårt substrat 

tillsammans med lagom skikttjocklek. 

 

                     Skikttjocklek  
 

 

 

 

 

 

letbasmateriamjukastehoshårdheten

anmellanytiingenskjuvspännkritiskalägsta


 
 

Figur 6.1  Friktionskurva. 
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Det blir vidare olika normalkraft på isskrapan beroende på isskiktets tjocklek. Nedanstående 

friktionskurvor visar friktionskraftens lastberoende för: 

 

A)  stålskrapa i kontakt med massivt is 

B)  stålskrapa i kontakt med ett tunt isskikt på koppartråden 

 

                                             Normalkraft

B

A

 

 

Lättskjuvad film av is syns i B. Vid för liten FN  utnyttjas inte det hårdare basmaterialets låga 

reella kontaktarea (jämfört med A) utan kontakten blir is-is, som för fallet i A. rT AF  .   

Skulle man vintertid sätta dit en isskrapa på strömavtagaren kommer man således även att få ökat 

slitage på kontaktettråden. Enligt tribologisk terminologi kan den uppdelas och beräknas. 

Ytskador utan materialutbyte kan uppkomma genom strukturförändringar, plastisk deformation 

samt ytsprickor eller krackelering som det också kallas. 

Ytskador med materialförlust kallas nötning. Det finns olika typer av nötning, abrasiv, adhesiv, 

fretting och erosion. 

Ytskador kan också innebära en materialvinst. Fastkletning, upplockning eller inbäddning är 

exempel på detta. Även så kallade tribokemiska reaktioner, d.v.s. materialförändringar genom 

kemiska reaktioner, oftast oxidation tillhör gruppen. 

 Hög 
skjuvspänning 
Liten yta 

Låg skjuvspänning 
Liten yta 

Hårt Mjuk
t 

Hårt med 
mjuka skikt 

Låg skjuvspänning 
Stor yta 

Figur 6.2  Tribologi och skjuvspänningar. 

Figur 6.3  Friktionskurva med olika lastberoenden. 
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Detta måste man väga in när man överväger att sätta dit en skrapa, eftersom den sitter där även 

när det inte är mycket is på ledningen. Naturligtvis kan man fälla bort den om det är inte finns 

någon is alls, men det är alltid en avvägning. Ju mer automatik desto mer kan det krångla också. 

För att en repa ska uppkomma i en yta krävs att det repande elementet dels är hårdare än ytan, att 

det är fixerat samt tillräckligt skarp för avverkning.  Alltför trubbiga spetsar ger en plogande 

effekt utan spånbildning. Slutligen måste det repande elementet vara illräckligt segt och 

nötningsbeständigt. 

I princip kan fyra olika ytskademekanismer uppkomma i kontakttråden vid abrasion
34

. 

1) Mikrospånbildning, d.v.s. då man skär ut en spåna. I det renodlade fallet avverkas hela 

repans volym. 

2) Mikroplogning, d.v.s. då man plöjer en fåra. Renodlad mikroplogning medför ingen 

materialavverkning. 

3) Mikroutmattning skapas efter att upprepade plogningar i samma område sker och utmattar 

dessa. Materialet blir samtidigt sprödare och sannolikheten för sprickbildning och 

avverkning ökar. 

4) Mikroflagning 

 

Abrasiv kontakt kan ge upphov till kraftig sprickbildning som leder till att fragment flagar loss 

vid sidan av den repande isskrapan. De första tre mekanismerna är karakteristiska för duktila 

triboytor som metaller, medan mikroflagning dominerar i spröda material. 

Den minsta attackvinkeln beskriver vad som krävs för att övergå från ren plogning till 

spånskärning. Den kritiska attackvinkeln är starkt kopplad till avverkningsfaktorn. Den kritiska 

attackvinkeln varierar från omkring 90° för de mest duktila metallerna, till omkring 30° för de 

sprödaste. Den adhesiva nötningen uppkommer hos mjuka och kletande metaller som 

aluminium, koppar, rostfria stål och lågkolhaltiga stål. 

 

Det är lång väg innan man kan sätta dit en isskrapa som fungerar och har någorlunda lång 

livslängd. När man tagit reda på den dominerande nötningsmekanismen kan rätt tribotest väljas. 

- Man måste då genomföra ett antal försök. Inled med några experiment för att kolla om 

rätt nötningsmekanism kan reproduceras 

- Uppskatta antalet nödvändiga parallellkörningar (mät resultatspridningen) 

- Kör en enkel försöksserie där jämförelse med ett referensmaterial görs. 

 

Skulle man vintertid sätta dit en isskrapa på strömavtagaren, kommer man således även att få ett 

ökat slitage på kontakttråden. Friktionskurvor visar friktionskraftens lastberoende för stålskrapa i 

kontakt med massivt is kontra stålskrapa i kontakt med ett tunt isskikt på koppartråden. 

Jag tror att isskrapa kanske kunde användas, men då som kombination med någon av de övriga 

metoderna. Att testa ut hur detta skulle göras på bästa sätt kommer att ta lång tid. 

                                                 

34
 Mekanisk nötning som vid repning och blästring. 
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7 Krypström 

Om en ledning med resistansen R genomgås av en krypström I uppstår en värmeförlust i ledning, 

som i detta fall kallas kontakttråd. Denna värmeförlust innebär att kontakttråden blir varm och 

skulle kanske kunna användas för att smälta is på kontakttråden. Nedan följer ett exempel som 

visar vilken likström som krävs för att uppnå den effekt som krävs för att smälta 15 C is fast-

frusen på kontakttråden. 

 Beräkning av R då man vet resistiviteten   på materialet i kontakttråden. 

A

l
R    där l är kontakttrådens längd och A  tvärsnittsarean i mm

2
 . 

6100167.0 Cu
 

m      ty 1 
m

mm2

1 m   10 6  

Effektutvecklingen IUP   och IRU  ger 2IRP  . 

 

Detta ger att 2I
A

l
P    d.v.s. 

l

AP
I

l

AP
I













2  

Med realistiska siffror insatta 

120A 2mm  och 1320l m    P
P

I 









33.2
1320100167.0

10120
6

6

 
 

Anm: Det man gör i länder som använder denna metod t ex USA är att man lägger en kabel som 

man kör en krypström igenom, ovanpå kontakttråden. Strömavtagaren når ju kontakttråden 

underifrån.  Från tabell fås gJgJgcalH is /  332/  1868.44.79/  4.79  , vilket är smält-

värme eller fusionsvärme (eng. Heat of Fusion of Water), d.v.s. den energi som krävs att smälta 

1 g nollgradig is till nollgradigt vatten. 

 

Att smälta 1 kg nollgradig is till 1 kg nollgradigt vatten kräver lika mycket energi som att värma 

1 kg nollgradigt vatten till 79.4 C . Energi för 1 kg nollgradig is till 1 kg nollgradigt vatten är 

definitionen på smältvärme d.v.s. 332 kJ . 

Energi
35

 att värma 1 kg nollgradigt vatten till 79.4 C blir TCm p   

  33204.791019.41 3  kJ  

Specifika värmekapaciteten för vatten är 19.4 11310   KkgJ och för is 2.05 113 10   KkgJ .  

 

Definitionen på cal ger svaret automatiskt TcalCm p  ) i( = kcalcal   4.79 4.79101 3   

ty Jcal  1868.4  1  ! 

I vårt fall gäller smältning 15 C  is till 0 C  vatten som därför 

blir kJ 363313321505.21332  kJ . 

Eftersom WsJ   1  1  blir nödvändig energi därför . 363 kWs  

                                                 
35

 Eftersom det rör sig om en temperaturskillnad är det egalt om det är grader C eller Kelvin. 
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I formelsambandet tidigare ska det vara effekten d.v.s. energi per tidsenhet som ställs mot 

strömmen. Om det sker på 1 s blir 363P kW  

 
AI  1041.11098.1

04.22

106.43

13200167.0

0.121063.3

1320100167.0

1012010363 33
66

6

63



















  

Om det sker på 60 s blir 6P kW  

 

AI  1081.11029.3
04.22

1073

13200167.0

120.0106

1320100167.0

10120106 22
46

6

63



















 
 

Om det sker på 3600 s blir 101P W  

 

AI  5.231050.5
04.22

10121

13200167.0

20.11001.1

1320100167.0

10120101 1
24

6

6



















 

 

Hur tjockt skikt är då 1 kg is på en ledning med arean   120 2mmA  ?  

Radien blir då  . 2.6 mmr  Det blir en cylinder med   1320 ml   
 

m
V C 15

 2 92.0
1

9194.0
mV   

 

Se tabell 3.3. Tjockleken på skiktet som fäster på kontakttrådens mantelyta är isbeläggning. 

tjlrVcyl  2  

cmtjtj  8.10179.0
32.12.62

92.0
     1320102.6292.0 3 


 


  

Sammanfattningsvis kan sägas att 1 kg is, d.v.s. 1.8 cm på en ledare som är 1320 m lång kan 

smältas med ström. En rimlig tid kan väl vara 1 minut och då krävs 195 A. Åtgärden behöver 

bara ske då behov föreligger.  

Anm 1: Eftersom detta är en likström kan den överlagras växelströmmen. 

 

Anm 2: Resistiviteten för CuAg legeringen med 99% Cu och 1% Ag är:  

mRR AgCu   0167.00159.001.00167.099.001.099.0  

 

När det gäller krypströmmar för vinterproblematik har tyska Deutsche Bahn
36

 utprovat en 

lösning sedan 14.10.2009. De har lagt till en funktion de kallar Heizbetrieb av samma orsak som 

vi, för att lösa sina nedisningsproblem. 

                                                 
36

 Hänvisning: DB Energie, Schilling/Ohlemacher, I.EBVI, 14.05.2010. 
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Vintertid vill man köra modulen under kortare tid med måttlig ström, max 35 minuter före 

avgång, för att hålla kontakttråden varm. Dessutom kan man under kortare tid koppla in 4 st 

omformare för att ytterligare erhålla högre ström. Man skiljer då på inställningen Heizstufe stark, 

d.v.s. stort värmesteg med strömstyrkor på 1800 A i 3 minuter, där man haft förvärmning i 8 

minuter och Heizstufe schwach, d.v.s. litet värmesteg. Det ger en lägre ström under längre tid 

enligt schemat nedan. När man inte längre har någon is på tråden återgår man till Grund-

schaltung Winterbetrieb, d.v.s. grundinställningarna för vinterdriften. I mina uträkningar har jag 

endast tagit hänsyn till att värma isen och tråden från 15 C  till 0 C , men helt klart är att 

tråden kommer att värmas ytterligare. Enligt Deutsche Bahns modell, räknar man med ett större 

energibehov än vad jag har fått fram, men ändå tycker jag att det resultatet jag fått fram verkar 

rimligt. Skulle man värma tråden genom att lägga till en annan tråd ovanpå krävs mycket mer 

energi, eftersom man då även måste ta hänsyn till att värma den påliggande tråden. 

 

 

Nedanstående schema
37

 visar huvudsakligen strömstyrkor och tider för att inte överskrida 

kontakttrådstemperaturer på . 8070 C  
 

Abtauschaltung Sfs Köln - Rhein/Main – Anlage 1 (von VTZ 242)  DB Netze 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Powerpoint presentation 09-11-02 Abtauschaltung_Rhein_Main DB. 

A B C D E

Bemerkung

Mitteilung über elektrische Streckensperrung von 

zuständiger Betriebszentrale an ZES Borken

1. Verbindungsaufbau ZES Borken,Zes Köln, HSL 10 min.

2.
Abtauabschnitt Uw Urbach bis Uw Wörsdorf

(Ausschluss Inseln Montabaur und Limburg)

2.1
maximaler Strom 1600 A

(Hochregeln Strom und Vorheizen)
180 sek. 1)

2.2
maximaler Strom 2750 A

(Hochregeln und Abtauen)
300 sek. 1) Grenztemperatur Fahrdraht mit 

80° C erreicht

3. Leistungsschalter umschalten von 1. auf 2. 60 sek. 2)

4. Abtauabschnitt Uw Urbach bis Uw Siegburg

4.1
maximaler Strom 2750 A

(Abtauen)
360 sek.

Fahrdrahttemperatur ca. 70° C

5. Umschalten in bisherige Heizstufe "schwach" 2 min.

6.
Mitteilung von Zes Borken an Betriebszentrale zur 

Aufhebung der elektrischen Streckensperrung
8 min. 

    Strom und Zeitwerte der Spalten B und C bedingen sich und sind Grenzwerte;

1)  bei Zeitangabe ist 60 sek. für Hochregeln Strom berücksichtigt. Der Grenzwert darf nicht überschritten werden. Für den Abtauvorgang 

     ist ein zügiges Hochregeln vorteilhaft.

2)  bei der Grenzwertermittlung wurde berücksichtigt, dass am Ende  zu 2.2 durch Leistungsschalter der Abtauabschnitt Urbach - Siegburg

     zugeschaltet (Stromaufteilung auf beide Abschnitte) und dann der Abschnitt Urbach - Wörsdorf abgetrennt werden. Die Zeitangabe 

     bezieht sich auf den Umschaltvorgang  (UW Urbach speist in Richtung Wörsdorf und Siegburg bei 2750 A).

Wird der Vorgang innerhalb von 2. bis einschließlich 4. unterbrochen, ist der Abtauvorgang zu beenden.

Ein erneuter Abtauvorgang ist erst nach 30 Minuten Abkühlung möglich.

Zeit

x

x + 35 Min.
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Uträkningen i kapitlet visar den effekt som krävs för att smälta bort 15 C is fastfrusen på 

kontaktledningen. Principen jag tänkt mig är att man helt enkelt värmer tråden med ström på 

samma sätt som en vanlig elektrisk radiator. Exemplet är tänkt för att beräkna storleksordningen 

på den erforderliga energin som krävs, sedan kan man själv bestämma vilken tid man vill värma 

tråden. Jag har räknat på tre fall 1 s, 1 min och 1 tim. Detta innebär naturligtvis olika ström i 

ledningen, men eftersom arean är grov kan höga strömmar accepteras. 

Jag har räknat ut att 1 kg is täcker en 1320 m lång tråd med en istjocklek på 1.8 cm, vilket är 

mycket troligt. Detta kan också ses på figur 8.1 sid 51. På 1 min och 181 A smälts denna bort. Är 

strömmen större går det snabbare. Enligt DB Netze diagrammet på s 45 kan man också acceptera 

att kontakttråden blir C 70 varm, men maxströmmen blir då 2750 A i 6 min. Jag har dock bara 

räknat med att smälta isen på den befintliga ledningen, varför mina strömmar blir lägre. Sedan 

har jag heller inte räknat med bärlinan, som även den är en elektrisk ledare. Strömtätheten blir 

därför lägre i systemet och därmed krävs högre ström för att erhålla samma uppvärmning, även 

om det bara är uppvärmningen av kontakttråden som gör nytta. För korrekt ström i verkligheten 

ska min beräknade ström multipliceras med faktorn 

 

6.1
120

70120




 
där bärlinans area är 70 .2mm  

 

Denna idé är nog den jag mest tror på för att få bort is på kontaktledningar. Min metod går inte 

direkt att jämföra med DB Netzes metod, trots att de är likartade eftersom konstruktionen är 

annorlunda. Varför DB Netze tagit till så höga strömmar som de gjort vet jag inte, men samtidigt 

kan man ju slå av värmen när den inte behövs längre och då systemet i övrigt tål detta kanske det 

totalt blir billigare att dimensionera högt från början. 
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8 Simulering i Comsol 
 
Exemplet nedan visar hur man modellerar en fasomvandling och förespår dess påverkan på 

värmeöverföringsförmågan. När ett material genomgår en fasomvandling, i vårt fall från fast till 

flytande fas, tillförs energi till den fasta fasen. Istället för att temperaturen ökar, ökas den inre 

energin hos materialets molekylära struktur. Ekvationer för fasomvandling ser man på många 

ställen, men deras implementation kan ske på olika sätt. Värme konsumeras eller frigörs under 

alla fasomvandlingar och detta påverkar bland annat den flytande fasens flöde.  

 

I exemplet nedan används konduktion i det fasta materialet för att undersöka den transienta 

temperaturöverföringen i en stång av is som värms upp från ena sidan och omvandlas till vatten. 

Man tillsätter energi till dess att stången är helt smält. Detta utgör en energispik i ett diagram, 

eftersom vattnets temperatur inte kan höjas förrän all is är smält.  

Särskilt demonstrerar modellen hur materialdata varierar med temperaturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1  Materialdata för is, specifika värmekapaciteten  KJ/kg C p   , densiteten samt 

                  värmeledningskoefficienten som funktion av temperaturen. 

För att uppskatta is   vatten- transformationen använder Comsol-programmet en transient 

värmeledningsekvation i modulen Earth science. Därefter kör man ytterligare en simulering för 

att utvärdera påverkan av temperaturintervallet där fasomvandlingen sker. Slutligen jämför man 
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resultatet av analysen mot resultatet då man försummat den latenta värmen, d.v.s. den inre 

energin hos isen.  

 

 

8.1 Modellbeskrivning 
 
Modellen beskriver is   vatten- fasen för en 1 cm lång is-stång. Stångens vänstra ände och runt 

om är isolerad och dess högra ände är i kontakt med kokande vatten.  De termiska egenskapernas 

värden beror av vilken fas stången befinner sig i.  

För is är densiteten  3/ 919 mkg , det specifika värmet (värme kapaciteten)  KJ/kg   2000  och 

den termiska konduktiviteten  KW/m 2.30 .  

För vatten är densiteten, det specifika värmet och den termiska konduktiviteten:  3kg/m  997 , 

 KJ/kg    4179 och  KW/m  0.613 .  

Referenstemperaturen, d.v.s. den temperatur då materialvärdena är taget ur tabell, är  K  265  för 

is, och  K 300  för vatten. Smältvärmet , är  kJ/kg  332 .  

 

Begynnelsetemperaturen i stången är C  20 . 
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och  

q representerar det fasomvandlingsvärme som genererats/absorberas inuti elementet. 

 

Vid implementering med Comsol så måste man ge randvillkor till modellen, vilket kan vara lite 

omständigt de första gångerna man gör detta. Här skiljer ju de termiska egenskaperna mycket 

mellan is och vatten.  

 

 

8.2 Resultatet av simuleringen 
 
Figur 8.2 på nästa sida visar kurvor av den predikterade temperaturdistributionen med smält-

värme. Figur 8.3 visar densamma, men utan smältvärme. Systemet består av fast is då t = 0, och 

vatteninnehållet ökar allt eftersom tiden går. Distributionsgraden, är då temperaturen är kring 

C 0 eftersom all energi inte används för att höja temperaturen. En hel del energi används ju 

också för att ändra molekylstrukturen och därigenom ändra fas. 
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                   Figur 8.2 Temperaturjämförelse med smältvärme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figur 8.3 Temperaturjämförelse utan smältvärme. 

 

 

 

Figur 8.2 Temperaturjämförelse med  

                 smältvärme. 
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Modellering skedde genom att använda Comsols grafiska user interface. Jag valde simulering i 

en dimension med moden ”Earth Science Module > Heat transfer > Conduction > Transient 

analysis.  

 

Konstanterna  omvandlingstemperatur, omvandlingsintervall och smältvärme angavs till in-datat, 

som visas i figuren ovan.  

Som scalar expression angavs Heavyside function och temperature transition.  

Man ska också ange en geometrisk modell för isstångens begynnelse- och slutlängd, d.v.s. 0 och 

0.001 m. 

Begynnelsevillkoren ger att vattentemperaturen hela tiden är C 100 .  Dessutom ska stångens 

sidor vara isolerade, så att värme flödet endast kan ta sig in från botten av stången.  

Som subdomain settings anges densitet, k-värden och pC -värden för is och vatten enligt 

ovanstående figur. 

Lösningen jag valde bygger på Lagrange-Linear element och sedan är det bara att få ut plottarna. 

 

Anm: Det skulle också vara intressant att simulera en ljusbåge vid olika temperaturer. 

Yttertemperaturen skulle ligga runt C  20  och ljusbågen kunde antas vara beroende av tiden 

för icke-kontakt pga frost. Energiöverföringen måste dock hela tiden vara tillräcklig för 

tågkraften. Simulering redan gjord. 

 

          Figur 8.4 Subdomain settings. Som begynnelsetemperatur på isen sätts . 20 C  
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9 Resultat 
 
I mitt arbete har jag gjort sju ansatser för att försöka få fram en möjlig lösning på vinter-

problemen anknutna till strömavtagning.  

I det första försöket undersökte jag vilken istjocklek det skulle bli på kontaktledningen om 

lufttemperaturen momentant sjönk från C  0  till C   5 . Eftersom luften saknar kärnbildnings-

punkter, är det underkylda regnet i flytande form innan nedslaget, trots att temperaturen är under 

C  0 . Därefter skapas kärnbildningsställen direkt och frysning sker. Isbarken tillväxer sedan allt 

mer av nytt regn. I försöket antog jag att det skulle regna underkylt i ett helt dygn och att 

värmeledningen genom det bildade isskiktet vore hastighetsbestämmande på tillväxten. 

Stationära förhållanden antogs råda. Försöket resulterade i ett islager på hela 8.2 cm! Detta hör 

verkligen till extremfallen och bör inte inträffa, men många har skrapat is från sina bilrutor som 

åtminstone är 5 mm och beräkningsformeln är generell. 

 

I det andra försöket undersökte jag möjligheten att använda en varm strömavtagare kombinerad 

med isskrapa. Jag använde den amerikanska IceCuttern som grundidé men modifierade slitdelen 

samt gjorde den av mässing, cylindrisk och ihålig. Anledningen till detta var för att den skulle 

kunna fyllas med hetvatten. Att jag inte gjorde den fyrkantig och ihålig berodde på att jag ville 

att temperaturerna skulle vara kända och undvika kallare hörn. Att tillverka ett ihåligt 

mässingsrör är dessutom enklare. Tanken var sedan att en skrapa skulle monteras runt 

mässingsröret, så att denna kunde reducera isen till kanske max 3 mm på tråden. Det uppvärmda 

mässingsröret skulle sedan klara att smälta resten.  

Hela anordningen visade sig dra minst energi och ge maximalt värmeflöde för istjockleken 2.8 

cm. Vid uträkning av det totala värmeflödet per meter uppgick till 195 W/m, vilket ju är ganska 

mycket så det borde räcka. 

I försök tre tittade jag på möjligheten att välja bättre material ur vintersynpunkt. Ett sådant skull 

kanske kunna förhindra eller åtminstone försvåra isbildning på kontakttråden. Jag delade upp 

materialen i befintliga och framtida, där man utnyttjar nanoteknik. Som jag dock misstänkte har 

de alternativa, redan befintliga materialen idag stora nackdelar och de framtida en tid kvar innan 

de blir prisvärda, även om man i laboratoriet kan få rätt funktion. 

En annan idé för att få bort is från kontakttråden tänkte jag skulle kunna vara att värma tråden 

med hjälp av mikrovågor med en magnetron som skulle sitta vid tågets kolslitskena. Det blev det 

fjärde försöket. Tyvärr var inte heller detta försök helt lyckat. Att värma kontakttråden med en 

magnetron var ingen bra idé på grund av att man inte kan utnyttja full effekt, vilket jag kunde 

visa genom att göra ett hemmaexperiment där jag upptäckte att is inte värms speciellt bra av 

mikrovågorna. Mikrovågor av rätt frekvens absorberas nämligen bra av vattenmolekyler som 

börjar svänga och genom sin egen rörelse värmer sin omgivning. Denna effekt fungerar mycket 

sämre i den stela isfasen. Ska man utnyttja en magnetron så ska man värma med låg effekt under 

en längre tid och då det gäller tåg, så är de för snabba för att nå ett önskat resultat.  

 

I försök fem undersökte jag isskrapor, som varit ett hett ämne inom vinterproblematiken efter 

denna vinter. För detta krävdes en fördjupning av mig i ämnet tribologi, för att finna de optimala 
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egenskaperna. Väljer man att använda sig av en isskrapa får man ett ökat slitage på kontakt-

tråden. Jag tror att en isskrapa kanske kunde användas men då som kombination till någon av de 

övriga metoderna, men att testa ut hur detta skulle göras på bästa sätt kommer att ta lång tid. 

 

I det sjätte försöket, som behandlade uppvärmning av kontaktledningen med hjälp av ström, 

undersökte jag hur mycket energi som skulle gå åt för att smälta 1 kg is på en 1320 m lång 

kontaktledning. Ursprungstemperaturen var 15 C  och måltemperaturen C  0 . Principen jag 

tänkte mig var att man värmer tråden med ström på samma sätt som en vanlig elektrisk radiator. 

Jag har räknade på tre olika fall med olika tider. Detta innebär naturligtvis även olika ström i 

ledningen, men eftersom arean är grov kan höga strömmar accepteras. På 1 min och med 181 A 

smältes denna is bort. Är strömmen större går det givetvis snabbare. Enligt DB Netze, som jag 

jämförde mina värden mot, kan man också acceptera att kontakttråden blir C 70 varm, men 

maxströmmen blir då 2750 A i 6 min. Jag har i mitt fall endast räknat med att smälta isen, varför 

mina strömmar blir lägre än så. Sedan har jag heller inte räknat med bärlinan, som även den är en 

elektrisk ledare. Strömtätheten blir därför lägre i systemet som helhet och därmed krävs högre 

ström för att erhålla samma uppvärmning, även om det bara är uppvärmningen av kontakttråden 

som gör nytta. Detta försök är nog det jag personligen tror mest på, för att få bort is på 

kontaktledningar. Min metod går inte direkt att jämföra med DB Netzes metod, trots att de är 

likartade eftersom konstruktionen är annorlunda. Skulle man värma tråden genom att lägga till 

en annan tråd ovanpå krävs självklart mycket mer energi, eftersom man då även måste ta hänsyn 

till att värma den påliggande tråden. 

Varför DB Netze behövt ta till så höga strömmar som de gjort vet jag inte, men samtidigt kan 

man ju slå av värmen när den inte behövs längre och då systemet i övrigt tål detta kanske det 

totalt blir billigare att dimensionera högt från början. 

 

I mitt sjunde försök tittade jag på hur man modellerar en fasomvandling och förespår dess 

påverkan på värmeöverföringsförmågan genom att göra en simulering i dataprogrammet Comsol. 

När ett material genomgår en fasomvandling, i vårt fall från fast till flytande fas, tillförs energi 

till den fasta fasen. Istället för att temperaturen ökar, ökas den inre energin hos materialets 

molekylära struktur.  
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10 Förslag på fortsatt arbete 
 

 Arbeta vidare med att undersöka marknaden avseende materiel, hjälpmedel och 

arbetsmetoder, samt inhämta erfarenheter från andra järnvägsförvaltningar. 

 

 Göra försök med isskrapa enligt figur 2.4. 

 

 Undersöka möjligheter att göra försök med kolslitskena typ IceCutter enligt figur 2.5. 

 

 Öppna dialog med Green Cargo angående deras försök med olika kolslitskenor. 

 

 Följa TSD-arbetet beträffande strömavtagare. 

 

 Följa upp hur det gick med IceCuttern och vinterskrapan. 

 

 Beräkna hur stort blir slitaget på kolslitskena och kontaktledning vid frost?  

 

 Beräkna hur mycket kan man vinna på att värma kontaktledningen? 

 

 Undersökningar har gjorts för DC-system av Polytech i Milano, hittills har dock aldrig 

AC-system undersökts på grund av det kan vara svårt att få till detta praktiskt. 

 

 Designa och utveckla en mer okänslig strömavtagare, t ex genom att plattor monteras på 

sidorna av kolslitskenan som ser till att ljusbågen inte kan vandra ner i materialet. 
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Höghastighetsnätet 

 

• Botniabanan 

• Ostkustbanan 

• Södra stambanan 

• Västkustbanan 

• Nordlänken 

• Götalandsbanan 

• Europabanan 

• Norrbotniabanan  
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